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Napirend: 
 

1. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10518. szám - 

Dióssi Csaba és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa - döntés 

tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

2. A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10402. szám - általános vita) 

3. Egyebek: az ellenőrző albizottság elnökének megválasztása 
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Vágó Gábor (független) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, kedves képviselőtársaim. A bizottság mai ülését megnyitom. A jelenléti ív 
szerint határozatképesek vagyunk, figyelembe véve a távollévők helyettesítését is. 

A napirend elfogadása 

Kiküldtem egy meghívót még a múlt héten, amit most módosítottam, mert az élet 
időnként felülírja a terveket. Tehát egy napirendi ponttal bővíteni javasolom azt az étlapot, 
amit a múlt hét végén küldtem ki. Az új változatot terjesztem a bizottság elé elfogadásra. Aki 
elfogadja az új változatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta az új változatot, amiben tehát három napirendi pont 
van. 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény 
módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Az 1. napirendi pont tárgyalását kezdjük meg, az egyes adótörvényekkel és azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény módosításáról szóló képviselői 
indítványt. Ennek egyik benyújtója Ékes képviselő úr. Kérdezem képviselő urat, kívánja-e 
indokolni. (Jelzésre.) Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

ÉKES JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Igen, elnök úr, csak két mondatban. A 
Magyarország által elfogadott törvényről, az élő sertés, félsertés és a takarmányok 
értékesítésével kapcsolatos fordított áfa bevezetéséről az Európai Bizottság úgy foglalt állást, 
hogy nem fogadja el. Ennek hatálybalépésére április 1-jével került volna sor. Ebből adódóan 
úgy kell módosítanunk a törvény tehát, hogy ne lépjen hatályba. Ez a rövid indoklás. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a kormány nevében jelen lévő urakat, 
mit szólnak a módosító indítványhoz. Tessék parancsolni! 

 
DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tárcaálláspontot tudok közölni, a tárca természetesen támogatja a javaslatot. 
 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm. A tárca támogatja. Kinek van kérdése a módosító javaslathoz? 
(Nincs jelentkező.) Nekem van kérdésem, főosztályvezető úr. Abban tessék nekem segíteni, 
hogy világosa értsem, hogy most akkor valójában ez a halasztása úgymond a korábbi törvény 
hatálybalépésének milyen hatással lesz a termelőkre, vállalkozókra. Egyáltalán mekkora 
réteget érint ez? Mekkora az az áfa, ami mozog, vagy nem mozog? Tehát valójában két szám 
érdekelne. Az egyik az, hogy mekkora ez a réteg szám szerint vagy termelési érték szerint, 
amelyre vonatkozik ez a csúsztatott határidő, illetőleg mekkora áfáról van szó. Köszönöm. 

Tessék parancsolni válaszolni! 
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DR. LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 
áfatörvény április 1-jén oly módon lépett volna hatályba, hogy az élősertés, félsertés és a 
takarmányok tekintetében fordított áfa kerül bevezetésre. Ez biztosítja azt, hogy 
hatékonyabban lehessen fellépni az adócsalással szemben. A Bizottság a magyar kérelmet 
elutasította. Ennek van egy szűkebb, és van egy tágabb indoka is. Talán a tágabb indok az, 
ami gyakorlatilag alátámasztja a Bizottság elutasító válaszát. Egész egyszerűen a Bizottság 
más típusú eljárások útján kívánja a fordított áfaszabályozásokat engedélyeztetni. Az 
úgynevezett gyors reagálású mechanizmus útján, illetve az opcionális fordított adózás útján. 
Ezek még kidolgozás alatt állnak a Bizottságban, de ezzel párhuzamosan a folyamatban lévő 
fordított adózás bevezetésére irányuló kérelmeket sorra elutasítja a Bizottság, így például 
Németország, Ausztria, Franciaország esetében gáz és energia tekintetében, illetve a 
telekommunikáció tekintetében, és Románia esetében is a korábbi fordított adózás 
meghosszabbítása iránti kérelmet utasította a Bizottság. Tehát ebben a kontextusban kell ezt 
az elutasítást vizsgálni. 

A Bizottság egyébként arra jutott, hogy a hagyományos típusú ellenőrzési 
módszerekkel kell ezeken a területeken az adócsalásokat, visszaéléseket visszaszorítani. 
Egyébként maga a Bizottság is elismeri, hogy általában véve az agrárium tekintetében 
Magyarország jelentős lépéseket tett ez irányban. Számszerűsítve, a javaslat körülbelül 10 
milliárd forintos összeget jelent, ezzel számoltunk korábban. Nyilvánvalóan a megváltozott 
körülmények azt igénylik, hogy a hagyományos ellenőrzési módszerekkel biztosítjuk azt, 
hogy a megfelelő áfabevétel az idei évben teljesüljenek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A 10 milliárd az az áfa, nem a termelési érték, ugye? (Jelzésre.) 

Köszönöm. 
Kinek van még kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

Akkor szavazni kell arról, hogy ezt a módosító javaslatot a bizottság támogatja-e, a 
tárgysorozatba-vételét támogatja-e, egyben azt is támogatja-e, hogy általános vitára kerüljön. 
Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság többsége támogatja. Tartózkodás? Egy tartózkodás mellett a bizottság 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét és általános vitáját. 

Előadó? Gondolom, Ékes képviselő úr lehet az előadó. (Jelzésre.) Bocsánat, nem 
lehet. Balázs képviselő úr lesz. Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontunkkal végeztünk. 

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

A 2. napirendi pont tárgyalása következik, a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Kérdezem a kormány jelen lévő 
képviselőjét, hogy kívánja-e indokolni szóban a javaslatot. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Csak néhány szóban szeretném jelezni, hogy a mostani törvényjavaslatnak kettős célja 
van. Egyrészt kibővíti és az adós számára kedvezőbbé teszi az eszközkezelő-konstrukciót, 
másrészt pedig az elmúlt időszakban felmerült tapasztalatok alapján kisebb jogszabályi 
korrekciókat szeretnénk végrehajtani, ami lehetővé teszi az Eszközkezelő hatékonyabb 
működését. Köszönöm szépen. 
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Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kinek van kérdése a törvényjavaslathoz? 
Vágó képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (független): A devizahiteles mentőcsomag kapcsán sokszor fölmerült 

már, hogy ez lesz az utolsó kezdeményezés vagy az utolsó lépés a kormány részéről. Azzal 
kapcsolatban érdeklődnék, hogy terveznek-e még különböző kormányzati intézkedéseket a 
devizahitelesek kapcsán. Másrészről hogyan reflektálnak az ócsai lakóparkprojekt kvázi 
bedőlésére? Harmadrészt az Eszközkezelő kapcsán itt láthatóak azok a számok, amelyeket 
2012-ben sikerült produkálnia, ami több mint elszomorító, hiszen töredéknyi az a kör, 
amelynek sikerült ebben a projektben részt vennie. Én most értem a módosítást azért, hogy 
tovább tudják bővíteni ezt a kört, javarészt ezek a módosítások még elfogadhatóak is 
lennének. Viszont az a kérdésem, hogy önök szerint így most, a módosításokkal mekkorára 
sikerül majd tágítani ezt a kört, hány konkrét olyan esetre számítanak, hogy sikerül ezeket a 
családokat az Eszközkezelőbe bevinni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van még kérdése? Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): A helyi adókról szóló törvény, illetve az illetéktörvény 

milyen mértékben módosul? Köszönöm. 
 
ELNÖK: További kérdés? Z. Kárpát Dániel! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget. Pár konkrét 

kérdéssel fordulnék az előterjesztőhöz. Egyrészt az önkormányzatok tekintetében milyen 
eszközállománytól és milyen háttértől várják azt, hogy az önkormányzatok bármilyen szinten 
lépni tudjanak ebben az ügyben? Itt érdekelnének azok a számszerűsített becslések, hogy 
mekkora ingatlanállományra apellálnak ezen a téren, és milyen önkormányzati forrástömeg 
az, amelynek a megmozgatása önök szerint életszerű és lehetséges. 

Mivel itt szóba került szélesebb körben a mentőcsomag többi részlete is, egy 
árfolyamgáttal kapcsolatos kérdést idehoznék. Az általános vita során ugyanis ez bizonyára 
fel fog merülni. Tudom, hogy nem az előttünk fekvő előterjesztés lényege ez, de talán 
kapcsolódik hozzá, és mivel kormánypárti képviselő vetette fel ma a fogyasztóvédelmi 
bizottság ülésén, ahol nem kaptunk rá megnyugtató választ, megpróbálom itt is. A lényeg az, 
hogy több olyan visszajelzést kaptunk, amelynek értelmében közüzemi tartozás megléte 
gátolta az árfolyamgát-konstrukcióba való belépést. Igaz-e ez, tudnak-e ilyenről, létezik-e 
ilyen az önök ismeretei szerint, és ha igen, akkor mi rá a megoldás? 

A Nemzeti Eszközkezelő tekintetében pedig nagyon széles körű visszaéléscsokor 
került a birtokunkba, sajnálatos módon többször előfordult olyan, hogy 2-3 hónapig nem 
válaszolt a Nemzeti Eszközkezelő az őt megkereső ügyfélnek. Olyan is előfordult, hogy egyik 
fiókból a másikba irányították azt az ügyfelet, akinek egy utazás is komoly anyagi 
megterhelést jelentett. Látnak-e lehetőséget a rendszeren belül arra, hogy felgyorsuljon az 
ügyintézés módja, és emberközelibbé, emberléptékűvé váljon az ügyfelek kezelése? 

Nagyon fontos kérdés, hogy az Eszközkezelő az önök állítása szerint is azért nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert, önök így fogalmaztak, a banki aktivitás nem volt 
megfelelő az utóbbi időszakban. Látható, hogy a nyár végi 8 leszerződött lakás után az év 
végére 600 környékére emelkedett a teljesen kész állomány, ez a mai napon 1100 körül áll, ha 
jók az információim. Ezek azok az aláírt szerződések, amelyek végül is kulcsrakészek, és ahol 
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a bank áldását adta, hogy Magyarország kormánya segíthesse Magyarország állampolgárát. 
Ugyanakkor nem látom ebben a rendszerben azokat a biztosítékokat, amelyek a banki 
aktivitási rátán javítanának, amelyek felpörgetnék a bankok tevékenységét ezen a téren. E 
területen is várnék tehát megnyugtató válaszokat. 

Végül pedig, ami nagyon fontos kérdés lenne ezzel kapcsolatban: elhangzott egy ilyen, 
előterjesztői szintű kijelentés, hogy nem lakoltattak ki senkit azok közül, akik a bank 
ellenállása miatt nem kerülhettek be a Nemzeti Eszközkezelő konstrukciójába. A kérdésem 
az, hogy fenntartják-e ezt az állítást, amit a kollégájuk fogalmazott meg egy másik bizottság 
ülésén, és ha fenntartják, akkor mivel fogják alátámasztani. Köszönöm a lehetőséget. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: A kérdések első csokrát akkor most összehozták a képviselő urak. Átadom 
válaszra államtitkár úrnak a szót. Tessék! 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Megpróbálok sorrendben válaszolni, és ha esetleg valamit elfelejtenék megválaszolni, akkor 
kérem a képviselő urakat, hogy emlékeztessenek rá. 

Az Eszközkezelő egy része határozottan deklarált módon a hiteladósok megmentési 
programjának. Szó sincs arról, hogy ez egy új kezdeményezés lenne. Pusztán az Eszközkezelő 
mint konstrukció Magyarországon és nemzetközi szinten is egy teljesen új konstrukció volt, 
és nyilvánvaló, hogy itt fokozatosan előre lépve lehet csak az ideális működést megvalósítani. 
A lényege pont az a mostani törvényjavaslatunknak, hogy az Eszközkezelő tevékenysége 
minél szélesebb körre kiterjedjen. Nyilvánvalóan a másik oldalon pedig figyelembe kell 
venni, hogy van egyfajta költségvetési korlát, ami szintén meghatározza a mozgásterét. Tehát 
az Eszközkezelőnek mint konstrukciónak kifejezetten a jobbító szándéka az, ami ezt a 
törvényjavaslatot motiválja. 

Ócsával kapcsolatban annyiban tárgya csak a program ennek a törvényjavaslatnak, 
hogy egységesíti az Eszközkezelő és az ócsai konstrukció egyes elemeit. Az Eszközkezelő 
eredményességéről pedig úgy gondoljuk, hogy igenis eredményes volt a tevékenysége. 
Nagyon lényeges, hogy a kilakoltatások nem következtek be, és az Eszközkezelő elsőrendű és 
alapvető feladata az, hogy a kilakoltatásokat megakadályozza. Az Eszközkezelő azért is egy 
előremutató konstrukció, mert azzal, hogy a program résztvevők bérlőként, de mindenfajta 
banki hiteltartozás nélkül tudják folytatni az életüket. Ez pedig önmagában megteremti az 
újrakezdés lehetőségét, mivel a törvényjavaslat szándékozik a visszavásárlási opció 
lehetőségét két évről öt évre kiterjeszteni. Ilyen értelemben tehát úgy gondoljuk, hogy az 
Eszközkezelő eredményes konstrukció az adott feladatra. 

A következő kérdés a helyi adóra vonatkozott. Itt a helyiadó-mentesség az, amit elérni 
kívánunk az Eszközkezelő esetében. Az önkormányzati kérdéscsomagra vonatkozóan, az 
önkormányzat szerepe az egész programban csak egy lehetőség, és ezeket a lehetőségeket 
próbáljuk definiálni, hogy mennyiben tud az önkormányzat közreműködni a hiteladósok 
mentésében, illetve lehet-e majd átjárás az Eszközkezelő ingatlanállománya és annak 
önkormányzat által történő átvétele között. Erről semmiféle olyan döntés nincs, hogy ez 
bármilyen feladatot adna az önkormányzatok számára ebben a konstrukcióban. Ilyen 
értelemben nincs is külön forrástömeg biztosítva erre. 

Az árfolyamgátról és a hiteladósok mentésével kapcsolatos egyéb ügyekről nekem 
nincs információm, úgyhogy ezekre most nem tudok válaszolni. Az ügyfélkapcsolat 
kérdéséről pedig csak azt szeretném jelezni, hogy itt alapvetően bankok szerepe lényeges, 
hiszen az Eszközkezelő nem rendelkezik fiókkal. Az Eszközkezelő már a bankoktól készen 
kapott ügyeket tudja befogadni és letárgyalni. Nyilván azok a bankok mutatnak jelentősebb 
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aktivitást, amelyek fontosnak tartják azt, hogy ebben a programban részt vegyenek, és ezáltal 
a rossz hiteleiktől, ha áldozat árán is, de megszabaduljanak. Vannak olyan bankok, amelyek 
ugyanúgy, ahogy korábban az üzletszerzésre, most a programban való részvételre 
gyakorlatilag egyenként próbálják a hiteladósokat meggyőzni. Ez a pozitív példa. De van, 
ahol figyelmetlenebbek vagy kevésbé figyelnek oda. Nyilván ezekből jönnek össze ezek a 
panaszos ügyek. Azt tudom mondani, hogy az Eszközkezelő igyekszik maximális figyelmet 
fordítani arra, hogy jó ügyfélkapcsolatokat tartson fenn, hiszen eleve nehéz helyzetbe került 
emberekre van szó, ahol nyilván fokozottan kell erre figyelni. Arról konkrétan nem hallottam 
még, hogy az Eszközkezelő esetében, tehát nem az eljáró bankok esetében ilyenfajta 
probléma lett volna. 

Azt, hogy milyen mértékben fog felpörögni az Eszközkezelő tevékenysége, nehéz 
megjósolni. Ahhoz képest, hogy 2012 második felében indult csak el a tényleges tevékenység, 
úgy gondoljuk, hogy megfelelő ütemben gyorsul, különösen most, hogy vége van a 
kilakoltatási moratórium időszakának. Úgy gondolom, aktívabban fognak lépni a bankok, de 
itt alapvetően a bankok járnak el, és nekik kell az ügyeket hozniuk. Mindenesetre a 
kormányzat részéről azzal, hogy 35 milliárd forint van az idei költségvetési törvénybe 
betervezve, ami elvileg akár 10 ezer ingatlan megvásárlását is lehetővé teszi, úgy gondolom, a 
kormányzat mindent megtesz ennek a programnak a sikere érdekében. Az, hogy ilyen 
költségvetési időszakban ilyen összeg áll rendelkezésre, mindenképpen azt mutatja, hogy 
nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. 

Nem tudom, hogy ez így megfelelő-e. 
 

Észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük a válaszokat, ez majd kiderül a vitában. (Z: Kárpát Dániel 
jelentkezik.) Kinek van még kérdése. (Nincs jelentkező.) Nekem is van kérdésem. Ha újabb 
kérdés van, akkor azt föl lehet tenni képviselő úr, de a reakciót majd a vitában. 

Az én kérdésem az, államtitkár úr, hogy hogyan történik ennek a szervezetnek, az 
Eszközkezelőnek az ellenőrzése. Ugye, társasági formában hozta létre ezt az alapító, 
részvénytársasági formában működik, mint tudjuk, következésképpen a pénzügyi 
beszámolóját könyvvizsgáló ellenőrzi. Ez rendben is van. Gondolom, hogy a könyvvizsgálót 
majd az alapító fogja megbízni, ezzel nem kívánok foglalkozni. Azonban a törvényben, az 
alapkérdésekről szóló törvényben, ebben a bizonyos 2011. évi CLXX. törvényben számos 
olyan feladat van leírva, deklarálva, aminek a teljesítését az alapító, tehát végső fokon az 
állam várja. Nos, ezeknek a feladatoknak a teljesítését ki ellenőrzi? Nem a belső ellenőrzésre 
gondolok, tehát nem a Nemzeti Vagyonkezelőnek, még csak nem is az illetékes tárcának az 
ellenőrzésére gondolok, hanem, ha úgy tetszik, a parlament ellenőrzésére. Ez egy rendkívül 
fontos társadalmi probléma, még sokáig tart a megoldása, eddig is nagyon nagy visszhangot 
keltett. Tehát nagyon fontos az, hogy az Országgyűlés maga és rajta keresztül a közvélemény 
a feladatok végrehajtásáról rendszeres információkkal rendelkezzék. Tehát a kérdésem az, 
hogyan gondolja a tárca ennek az Eszközkezelő részvénytársaságnak a külső ellenőrzését 
megoldani. Köszönöm. 

Kinek van még kérdése? (Nincs jelentkező.) Több kérdés nincs, akkor tessék újra erre 
válaszolni! 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Az ellenőrzés tekintetében, ahogy elnök úr is mondta, az MNV alatt lévő társaságként 
ugyanolyan beszámolási kötelezettsége van, mint bármelyik többségi állami tulajdonú 
társaságnak. Alapvetően az MNV igazgatóságának feladata az, hogy beszámoltassa a 
társaságot a működéséről, beleértve az ellátott funkciók teljesítését is. Nyilván, amennyiben 
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olyan jelzés érkezik, hogy bármiféle probléma van, akkor ebben továbblépés szükséges lehet, 
de jelenleg erről nincs szó. Tehát gyakorlatilag a társaság maga is a normális beszámolási 
rendszer keretében működik, és jelenleg úgy gondoljuk, hogy nincs olyan körülmény, ami 
ennek a megváltoztatását indokolná. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a törvényjavaslatról. Kinek van 

véleménye? Igen, Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (független): Csak egy rövid vélemény. Üdvözlendő magában a 

törvényjavaslatban az, hogy azokat a kritikákat, amelyeket anno az Eszközkezelő törvény 
kapcsán akár módosító javaslat formájában is beadtunk mint LMP, most visszaköszönnek. 
Ettől működőképesebb lesz a törvény, de azt vetném föl, hogy ha a közeljövőben ilyenek 
vannak, vizsgálják meg szakmai szempontból is, ne csak politikai szempontból az ellenzéki 
módosító javaslatokat, mert pont az Eszközkezelő az, amelyik most már a negyedik ütemben 
van itt, a tisztelt Ház előtt, és folyamatosan mindegyiknél, az újabb és újabb módosításoknál 
fölfedezzük azokat a módosító javaslatokat, amelyeket még az elsőhöz adtunk be. Tehát a 
módosítás iránya jó, de még így sem látjuk garantáltnak azt, hogy valójában érdemlegesen 
meg tudja oldani ezt a folyamatosan eszkalálódó társadalmi problémát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretném ezúton megköszönni a 

korrekt és szakmai válaszokat, amelyeket kaptam a felvetések négyötödére. Ezzel meg voltam 
elégedve. Egyetlen terület van, ami birizgál engem, ez pedig a bankok aktivitása. Mégpedig 
az, kormányzati képviselők szájából hangzott el nagyon sokszor, de a mai nap folyamán is, 
hogy az egész konstrukció azért nem tudott kiteljesedni, és azért lett a beígért 8 ezer helyett 8 
ingatlan nyár végére, mert lényegében a bankok nem voltak partnerek. Na most, itt adódik egy 
nagyon érdekes helyzet. Hiszen van egy 35 milliárdos elkülönített keret, ami az idén akár 10 
ezer ingatlan átvételét is lehetővé tenné. Ugyanakkor mit tesz a kormányzat, ha a 
Bankszövetség vagy a bankok keresztbe fekszenek, és ezt az aktivitási rátát nem növelik. 
Önmagában a kilakoltatási moratórium lejártától én nem várnék makroszinten érzékelhető 
változásokat. Önmagában ez egy fontos tényező, de akkor is csak egy a sok közül. 

A következő eszközöket hiányolom a rendszerből, nagyon leegyszerűsítve. Vannak a 
bankok között minősített bűnöket elkövetők, tisztelet a kivételnek, mert szükség van a 
bankrendszerre. És óriási szükség lenne arra is, hogy tisztességesen hitelezzék a gazdaságot, 
de nem teszik. Tehát vannak ezek a bűnelkövető bankok, leülnek velük, tárgyalnak, a 
kormány megállapodik a Bankszövetséggel, és nem köt ki olyan motivátorokat ebben a 
rendszerben, ami ösztönözné a bankokat arra, hogy az aktivitási rátájuk bevetésével ezt a 
rendszert kiteljesíthetővé tegyék. Ugyanakkor szankciók sincsenek az önök megállapodásában 
érzésem szerint, ha van, akkor javítsanak ki. Attól félek, hogy a banki aktivitási ráta szinten 
tartásával vagy visszaesésével ebben az évben is azt éljük át, hogy 1000-2000 környékén 
landolnak az átvett ingatlanok, de még mindig attól a 25 ezertől, amit egy több éves skálára 
ígértek annak idején, nagyon távol leszünk. Jövőre pedig már a következő ciklus problémáiról 
fog vitatkozni ez a bizottság. 

Tehát óriási problémát és veszélyt látok abban, hogy megint csak a bankrendszer 
„jóindulatán” múlik az, hogy mi következik be ebben a szektorban, és hogy az állami 
segítségnyújtási szándék kiteljesedése a kereskedelmi bankok egy részének magatartásán 
múlik. Ezt tarthatatlannak, de feloldhatónak érzem, ennek feloldását várnám egyrészt a 
bizottság tagjaitól, másrészt az előterjesztőtől is. Hiszen enélkül ez a rendszer nem teljesedhet 
ki, ezt látni kell. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemények, észrevételek? (Nincs jelentkező.) 
Államtitkár úr, engedje meg, hogy reflektáljak a válaszára. Nem elégített ki a válasza, 

mert azok az ellenőrzési intézmények, formák, amiket ön említett, végül is belső 
ellenőrzésnek tekinthetők. Ha önmagát ellenőrzi egy ilyen fontos részvénytársaság, az nem 
elegendő, azt gondolom, akár az igazgató tanács, akár a felügyelőbizottság, de még a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzési tevékenység sem biztos, hogy elegendő. Legalább annyit 
mondott volna, hogy a minisztérium, amely végső fokon az alapítói jogokat, tulajdonosi 
jogosítványokat gyakorolja, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogja valamilyen formában a 
szemét rajta tartani ezen a nagyon fontos tevékenységen, akkor még azt mondanám, hogy 
elfogadom a választ. De úgy tűnik, hogy az ön álláspontja szerint külső ellenőrzés nincs azon 
feladatok végrehajtását, megítélését illetően, amiket az Eszközkezelőről szóló alaptörvény 
megfogalmaz. Ez volt az én véleményem. 

További véleményt nem látok, akkor viszont megadom a szót ismét önnek, ha kíván 
reagálni a véleményekre. Most már nem a kérdésekre, hanem a véleményekre. Tessék! 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Csak annyiban reagálnék az ellenőrzéssel kapcsolatos álláspontra, hogy maga a 
törvényjavaslat is azt mutatja, hogy egy folyamatos kapcsolat van, gyakorlatilag napi 
kapcsolat van nyilvánvalóan az Eszközkezelő és az NFM között, ami a szakmai munkát illeti. 
Hiszen, ha nem jöttek volna az Eszközkezelőtől visszajelzések, akkor nem lenne itt most ez a 
törvényjavaslat. Csak ez nem egy ellenőrzési formát, hanem egy folyamatos 
kapcsolatrendszert jelent. Értem az ellenőrzés fontosságát, csak amikor ez a rendszer 
működik, akkor véleményünk szerint nem ellenőrzésről, hanem kapcsolattartásról vagy egy 
folyamatos szakmai konzultációról lehet beszélni. Még egyszer mondom, az, hogy 
többedszerre vagyunk itt az Eszközkezelő tevékenységének javítása érdekében, azt mutatja, 
legalábbis a mi véleményünk szerint, hogy értelmes kommunikáció, reakció van az 
Eszközkezelő működése és az azt irányító szakmai intézmények között. Tehát amíg nincs 
különösebb probléma, még egyszer szeretném elmondani, magát az ellenőrzést ilyen kiemelt 
formában nem tartjuk szükségesnek. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm én is. Szavazás következik arról, hogy a Nemzeti 
Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot 
tárgysorozatba veszi-e a bizottság (Sic!), illetve általános vitára ajánlja-e. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag javasolja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét és általános vitáját. 

Előadót kell állítani, úgy tudom, Magyar Annak képviselő asszony vállalkozik rá. 
Igen. Kisebbségi vélemény ügyében? (Több képviselő jelzi, hogy nem volt ellenvélemény.) 
Igen, jó, világos. Egy, azaz egy előadónk lesz. Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi ponttal is 
végeztünk, köszönjük szépen, támogatja úr. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Személyi javaslatot terjesztek elő. Ugye, minden állandó 
bizottságnak vagy majdnem minden állandó bizottságnak van ellenőrzési albizottsága. A 
költségvetési bizottságnak is van ellenőrzési albizottsága, de jelenleg nincs elnöke Rozgonyi 
Ernő távozása óta. Jeleztem már, hogy az illetékes frakciótársaimmal ez ügyben folytatok 
egyeztetést. Ez megtörtént. Ezek után javasolom, hogy a bizottság válassza meg az ellenőrzési 
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albizottság elnökévé Z. Kárpát Dániel képviselő urat. Kérdezem, van-e ehhez kapcsolódó 
kérdés vagy vélemény. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Ha nincs, akkor fölteszem szavazásra a javaslatot. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az 
ellenőrzési albizottság elnöke Z. Kárpát Dániel legyen? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag megválasztotta Z. Kárpát Dániel képviselő urat 
az ellenőrzési albizottság elnökévé. Jó munkát kívánok, és annál mindenképpen sokkal többet, 
mint ami eddig történt az albizottságban. 

Vágó Gábor ügyrendben? (Vágó Gábor: Nem, ehhez a témához.) Már szavaztunk. 
(Vágó Gábor: Jó, akkor szót kérnék.) Egyéb „egyebekben”, mert ez is egyéb volt. Akkor 
egyéb „egyebekben” tessék parancsolni! 

 
VÁGÓ GÁBOR (független): Az ellenőrzési albizottsági tagságom jogfolytonossága 

megszakadt, amikor volt ez a kis ügy a frakció megszűnése kapcsán. Habár a sima bizottsági 
tagságom ismét megvan, de szeretném, ha a bizottság támogatná, hogy ismét az ellenőrzési 
albizottság tagja legyek a továbbiakban is. Bízom abban, hogy elkezdődik a munka. 

 
ELNÖK: A magam részéről támogatom, de meg kell kérdeznem a bizottságot, 

egyetért-e azzal, hogy az ellenőrzési albizottság tagja lehessen, legyen Vágó Gábor 
képviselőtársunk. Aki ezzel egyetért… (Font Sándor: Ne, ne, ne!) Font Sándor képviselő úr, 
tessék! 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Elnézést kérek, ha jól tudom, az albizottságban is a 

mindenkori kormánytöbbséget kell biztosítani. Nem ismerem jelenleg az albizottság 
összetételét, csak megkérdezem, hogy ez megvan-e, mert a független képviselő ellenzékinek 
minősül. 

 
ELNÖK: Megvan. Reggel megnéztem, megvan. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, ennyi lett volna. 
 
ELNÖK: Amennyiben Vágó Gábor képviselő urat megválasztja a bizottság tagnak, 

akkor is kormánypárti többség lesz a bizottságban. Ezek után ki ért egyet azzal, hogy Vágó 
Gábor képviselő úr is az albizottság tagja legyen. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú ez 
is. Vágó Gábor képviselő úrnak jó munkát kívánok. 

Az ülés bezárása 

Köszönöm szépen. Lehet, hogy délután még találkozunk, addig is minden jót kívánok. 
Az ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc.) 

 
 
 

 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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