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Napirendi javaslat  

 

1. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő 
intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvényjavaslat (T/262. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ. 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az elfogadott T/262/8. számú határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján.) 

2. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való 
hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/467. szám)   
(L. Simon László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Részletes vita a HHSZ. 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése szerint)  
(Kijelölt bizottság, kivételes eljárás keretében) 

3. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 
törvényjavaslat (T/465. szám)   
(Részletes vita a HHSZ. 44. § (1)-(3), valamint 45. § (1)-(3) bekezdése 
alkalmazásával)  
(Kijelölt bizottság)  
(Megjegyzés: Az elfogadott T/465/1. számú határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

 
Balla György (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP)  
Tóbiás József (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Ágostházy Szabolcs  
 
 

Meghívottak 
 
Tállai András államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Erőss Monika főtitkár (Kúria)  
Gyarmathy Judit elnökhelyettes (Országos Bírói Hivatal)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat. (Zaj.) Ha van rá lehetőség, és 
mindenki tud figyelni, akkor a bizottsági munkát megkezdenénk. Az ülést 
megnyitom.  

Bejelentem, hogy az Országgyűlés június 30-án Balczó Zoltán képviselőtársunk 
korábban megüresedett helyére dr. Lukács László György képviselő urat a 
Törvényalkotási bizottság tagjává megválasztotta. Munkájához sok sikert kívánunk. 

A bizottság létszáma így jelenleg 37 fő, a határozatképességhez 19 fő szükséges. 
Megállapítom, hogy a helyettesítésekre tekintettel is a bizottság 

határozatképes. Ismertetem a helyettesítések rendjét: Bárándy Gergely Tóbiás József 
képviselő urat, Vejkey Imre Rubovszky György, Mátrai Márta Lasztovicza Jenő, 
Selmeczi Gabriella Mengyi Roland képviselő urat helyettesíti, én pedig Balla György 
képviselő urat helyettesítem.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a kiosztott napirendről. Ki az, aki 
a napirend elfogadását támogatja? (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Öt nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy 
tartózkodás. 

A bizottság 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a 
napirendet elfogadta. 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát 
erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló T/262. számú 
törvényjavaslat (A bizottság eljárása a HHSZ. 46. §-a alapján) 

A módosító javaslatok megtárgyalása, határozathozatalok 

Ennek megfelelően az 1. napirendi ponttal folytatjuk a munkánkat. A pénzügyi 
közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló T/262. számú törvényjavaslat az 1. napirendi pont. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében köszöntöm Tállai államtitkár urat. Jó 
napot kívánunk!  

A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló T/262/8. 
számú javaslat alapján az Országgyűlés döntött a házszabálytól való eltérésről. Ezzel 
kapcsolatosan felhívom figyelmüket, hogy kiegészített összegző módosító javaslatra 
vonatkozóan a határozati házszabályi rendelkezések 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti 
szavazás kérésére legkésőbb azon az ülést megelőző munkanapon kerülhet sor, amely 
ülés tervezett napirendjén az összegző módosító javaslatról történő határozathozatal 
szerepel. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön, tehát a holnapi napon fél ötig van 
lehetőségük a frakcióknak arra, hogy ezzel kapcsolatosan külön szavazásra módosító 
indítványt vagy pedig az összegző módosító egyes pontjait kikérjék. 

A bizottság a javaslat kapcsán minden módosító javaslatot korábban 
megtárgyalt. Képviselőtársaim megkapták a törvényjavaslat 147. § (1) bekezdésének 
pontosítására irányuló módosító indítványt. Ez gyakorlatilag annyit jelent - és a 
Házbizottságban ennek megfelelően jött létre egyetértés -, hogy a 147. § (1) 
bekezdésének b) pontjában a jegyzett tőke egy ezreléke egy tízezrelékre módosul, 
ugyanígy a harmadik sorban a négy ezrelék négy tízezrelékre módosul. 

Kérdezem államtitkár urat, támogatja-e ezt a módosító indítványt. 
 



7 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Természetesen támogatjuk a módosító indítvány benyújtását a 
zárószavazás előtt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az a kérdésem, hogy ki az, aki 

hozzá kíván szólni ehhez a módosító indítványhoz. (Dr. Bárándy Gergely 
jelentkezik.) Bárándy képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban, hogy ennek valójában egy 
zárószavazást előkészítő módosító javaslatnak kellene lennie, és az egész mai 
ülésünkre, egyébként az elmúlt időszaknak a jogalkotására jellemző az, hogy 
gyakorlatilag nincs törvény, amit normál eljárási rendben tárgyalnánk.  

Szeretném ezúttal is jelezni, hogy ezzel mélységesen nem értünk egyet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen alelnök úr észrevételét azzal, hogy kivételesen nem 

akartunk semmilyen rossz gyakorlatot követni, tartalminak minősítettünk egy 
egyébként szintén tartalmi vagy tartalminak minősíthető módosító indítványt, ezért 
járult hozzá az ilyen formában történő tárgyaláshoz és a házszabálytól való eltéréshez 
valamennyi frakció, ahogy egyébként emlékezetem szerint a 2. és 3. pontot is azért 
tudjuk tárgyalni, mert a házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös többség 
biztosított volt. Köszönöm. 

Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelzés.) Ha nincs, kérem, hogy 
szavazzunk a módosító javaslatról. Ki az, aki a módosító javaslat elfogadását 
támogatja? (Szavazás.) Huszonhárom igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Öt nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás. 

Tehát 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság a 
módosító javaslatot elfogadta. 

Ennek megfelelően a kiegészített összegző módosító javaslatot és összegző 
jelentést kell a bizottságnak elfogadnia. Kérdezem, hogy ki az, aki a kiegészített 
összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a most elfogadott módosításra 
tekintettel támogatja. Kérem, hogy szavazzunk! (Szavazás.) Huszonkettő igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Három. 

Tehát 22 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság a 
kiegészített összegző módosító javaslatot és jelentést elfogadta. 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való 
hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények 
módosításáról szóló T/467. számú törvényjavaslat (Részletes vita a 
HHSZ. 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése szerint)  

A módosító javaslatok megtárgyalása, határozathozatalok 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 
eltérő szöveggel való hatálybaléptetéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat vitájára. Államtitkár úr továbbra is marad, és 
köszöntöm az előterjesztő képviseletében L. Simon László képviselőtársunkat, 
államtitkár urat. 

Képviselőtársaim a háttéranyagot megkaphatták. Javasolom, hogy a 
háttéranyaggal kapcsolatosan, illetve a bizottság által benyújtandó módosító 
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javaslattal kapcsolatosan - amelyet képviselőtársaim maguk előtt megtalálhatnak, és 
az ülést megelőzően e-mailben is elküldtünk - együttes vitát folytassunk le, és a 
háttéranyagban szereplő pontokról is, amennyiben külön szavazásra semelyik frakció 
nem kéri ki az egyes pontokat, együttesen szavazzunk és döntsünk. Ha bármelyik 
frakció bármelyik pontról külön szavazást kér, akkor természetesen arra van 
lehetőség.  

Kérdezem, ki az, aki a tárgyalásnak ezt a módját elfogadja. Kérem, hogy 
szavazzon! (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, aki ellene van? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. 

Tehát 20 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta.  
Ennek megfelelően megnyitom a vitát, és kérdezem mindenekelőtt az 

előterjesztőt, hogy a háttéranyagban található módosító indítványok közül melyeket 
támogatja. Az 1-7. pontokról kellene az előterjesztőnek, illetve a kormánynak 
nyilatkoznia. Van-e olyan, amelyet a kormány ezek közül a módosító indítványok 
közül támogat? 

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Én egyiket sem támogatom, tisztelt 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nem támogatja. A kormány álláspontját 

kérdezem államtitkár úrtól. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Nem támogatjuk egyik javaslatot sem. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem az előterjesztőt, hogy azt a 

javaslatot, amelyet a bizottság be kíván nyújtani a törvénytervezethez, ismeri-e, 
támogatja-e.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Még nem láttam, elnök úr, de akkor 

gyorsan átfutom, ha erre van lehetőség. 
 
ELNÖK: Természetesen. Mennyi időre van szüksége államtitkár úrnak?  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Ahogy így elnézem, viszonylag 

gyorsan át lehet nézni. Addig nyilatkozzon a kormány! 
 
ELNÖK: Akkor megkérdezem a kormányt, hogy ismeri-e és támogatja-e a 

javaslatot. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Természetesen, és támogatjuk mind a 8 pontját a módosító javaslat benyújtásának. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Tekintettel arra, hogy az elmúlt estének a 

legnagyobb vitáját a 25 ezer forintos értékhatár jelentette, az ilyen mértékű 
megemelés, úgy látszik, hogy méltányolható, úgyhogy támogatom a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatát. 

Bár megjegyzem, hogy továbbra is helyes iránynak tartom azt, hogy a külföldi 
médiaszolgáltatók a reklámbevételeik után Magyarországon adót fizessenek.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor ennek megfelelően mind az 

előterjesztő, mind a kormány a bizottsági módosító javaslatot támogatja, az ajánlási 
pontokat nem támogatja.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki fel kíván felszólalni. (Jelzésre:) 
Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem lesz meglepő, 

amit mondok, hiszen mi magunk az elmúlt időszakban, amikor elénk került ez a 
törvényjavaslat, minden alkalommal kifejtettük azt, hogy ellenezzük, nem 
támogatjuk. Megszavazásra került a parlament által, és erős meglepetést kelt az, hogy 
most már rövid idő múlva elénk kerül módosító javaslat formájában, mármint az, 
hogy a törvényjavaslatot módosítsuk. 

Ez több mindenről árulkodik. Egyfelől nyilvánvaló az, ami a sajtóból is kiderül, 
amiről egyébként itt, a bizottsági ülésen beszéltem is legutóbb, amikor előttünk volt 
ez a törvényjavaslat, hogy egyértelműen az RTL Klub megbüntetésére született ez a 
törvényjavaslat. Mivel nem sikerült a megbüntetés olyan módon, mint ahogy az 
eredetileg tervezett volt, ezért kerül elénk a módosítás, hogy a büntető adó még 
jelentősebb, még nagyobb legyen egy olyan kereskedelmi televízión, ami úgy látszik, 
valamiért szemet szúr a kormánynak, és a kormányzat szeretné megbüntetni.  

Én ezt másként nem tudom értékelni, mint a független sajtó elleni támadást és 
a sajtószabadság elleni támadást továbbra is. Ráadásul mögötte van sajnos egy 
kormányzati dilettantizmus is, és erről is beszélnünk kell. Tehát, hogy a kormány 
eredetileg még az első nekifutásban a maga bosszúját sem tudta - vagy nem teljesen - 
a saját elvárásai szerint megfogalmazni, ezek szerint alakult ez a másik módosító 
indítvány, ami elénk került. 

Tehát, én ezt elfogadhatatlannak tartom. Nincs rá igazából értelmes 
magyarázat, hogy miért kell kiemelten egy kereskedelmi televíziót, nevezetesen az 
RTL-t büntetni, leszámítva azokat a politikai érveket, amelyeket tudunk a háttérben, 
amelyek részben találgatások, részben ismert érvek, hogy valamiért ez nem tetszik a 
kormánynak. Tehát, önmagában az ilyen típusú jogalkotás szerintem nem 
elfogadható. Támadja a jogbiztonságot, támadja azt a hitünket, amelyet 
természetesen mindannyian, akik demokraták vagyunk, a sajtószabadságba és a sajtó 
függetlenségébe vetettünk, és azt gondolom, hogy rombolja a kormányzat tekintélyét 
is e tekintetben. Tehát ezt nem tartom helyesnek, nem tartom jónak.  

Az, amire itt utalás történt a módosító indítványokkal kapcsolatban, 
nevezetesen, hogy az utolsó időszakban vita volt erről, többek között L. Simon László 
megnyilatkozásai kapcsán is, hogy többek között a magánszemélyeket, a 
kisvállalkozásokat, az interneten, Facebookon hirdetőket mennyire hoz lehetetlen 
helyzetbe ez a törvényjavaslat, kétségtelen, hogy az előttünk lévő módosító indítvány 
ezen változtat, ezen enyhít, segít ezen a helyzeten, de attól még a lényeg nem változik 
az egész törvénnyel kapcsolatban. Tehát az, hogy ezt a problémát felismerve, tehát ez 
is mutatja azt, hogy milyen sebességű, olyan jogalkotás zajlik, hogy előző nap még úgy 
néz ki ez a módosító indítvány, hogy lehetetlen helyzetbe hozza a magánszemélyeket 
és kisvállalkozásokat is, akik egyébként, mint mondtam, az interneten és a 
Facebookon is hirdetnek. Ma már szerencsére van egy módosító indítvány, ami ezt a 
lehetetlen helyzetet valamennyire kezeli, de hangsúlyoznám: ettől még az alaphelyzet 
áll. Nevezetesen az egész törvényjavaslat úgy, ahogy van, módosításostul vagy 
anélkül, támadja a sajtószabadságot, támadja a sajtó függetlenségét.  

Ezért számunkra ez nem elfogadható, a leghatározottabban tiltakozunk ellene, 
és ellene is fogunk szavazni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyagban szereplő módosító javaslatok 
tartalmával egyet tudunk érteni, azokat mi a magunk részéről, még egyszer mondom, 
elméleti alapon támogatni fogjuk, mégis a tartózkodás, amit szavazni fogunk, az pedig 
arra vonatkozik, hogy úgy gondoljuk, egy eleve elhibázott, eleve megengedhetetlen és 
elfogadhatatlan, politikai céloktól motivált javaslat nem kozmetikázható módosító 
javaslatokkal. A tartózkodás tehát erre fog vonatkozni.  

Mivel Fodor képviselő úr a bizottság által benyújtandó javaslatról tartalmában 
elmondta azt, amit egyébként mi is gondolunk, ezért tényleg csak rövid leszek. Most 
már legalább tudjuk, hogy az államtitkár úr, aki előterjesztője ennek a javaslatnak, 
hogy gondolja, mert tegnap ebben némi bizonytalanság mutatkozott, legalábbis a 
sajtóhírek alapján, és úgy tűnik, hogy akkor támogatja ezt a módosító javaslatot.  

De azt ki kell emelni, hogy ez a módosító javaslat nem tesz mást, mint még 
inkább pontosítja és biztossá teszi azt, hogy ez az egész reklámadó, ami az eredeti 
törvényjavaslatot illeti, ami annak a nem túl sokkal későbbi módosítását illeti, 
kifejezetten az RTL Klub ellen irányul.  

A kormánynak mindig van valami újabb és újabb ötlete, hogy miként lehet úgy 
orrba nyomni az RTL-t, hogy egyébként másokra ne vonatkozzon mindaz, ami 
hátrányt ez a televízió kénytelen lesz majd elszenvedni. Teljesen független ez attól, 
hogy miként ítéljük meg az abban futó műsorokat. Azt gondolom, helytelen törekvés 
az, hogy az egyetlen olyan valós társadalmi, mondjam azt, támogatottsággal, 
nézettséggel rendelkező televíziót, ami még nincs kormánybefolyás alatt, azt büntetik 
jogszabályokkal.  

Ez a módosító javaslat is erről szól, ugyanúgy, ahogy az előzőek, úgyhogy nem 
támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hozzám 

mérten most meglepetést fogok okozni, hiszen dicsérni szeretnék olyanokat, akik nem 
állnak annyira közel a szívemhez. 

Először is szeretném megdicsérni az előterjesztőt, hiszen megijedtem, amikor 
azt mondta, hogy még nem olvasta, és hogy még neki át kell olvasni. Féltem attól, 
hogy esetleg fel kell hívni valamelyik minisztériumot, és akkor itt várhatunk a 
véleményre, de ez nem így történt.  

Azt sem lehet mondani, hogy az RTL Klub a szívem csücske lenne, de talán 
most az RTL Klub is érdemel egy kisebb dicséretet, hiszen azt lehet mondani, hogy 
magánembereket, kis- és közepes magyar vállalkozásokat mentett meg egy bizonyos 
adótól csupán azzal, hogy tegnap megkérdezte államtitkár úrtól, hogy mi a 
véleménye, tudott rá hatni, és itt van előttünk ez a módosító javaslat.  

Tehát, ami tény, az tény, el kell ismerni ezeket a tetteket, én örülök neki, hogy 
változott a törvény ilyen irányban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ha amit a képviselő úr elmondott, így van, akkor az a kormánypártok 

végtelen nyitottságát mutatja az RTL Klub irányába. (Derültség.) 
Van-e további felszólalási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 

nincsen, akkor államtitkár úrnak adnám meg a szót vagy a képviselő úrnak, mint 
előterjesztőnek. 
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L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Fodor képviselőtársam valószínűleg nem jól olvasta a 
javaslatomat, abban nincs benne ez a betűszó, hogy „RTL”, sem a szövegben... (Dr. 
Schiffer András: Ne!) Schiffer képviselő úr! Olyan némán és türelemmel hallgattam 
végig. (Derültség. - Közbeszólás.) Nem önt, a felszólalókat. 

 
ELNÖK: Most könnyű volt, mert nem szólalt meg képviselőtársam. 

(Derültség.)  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Hadd mondjam végig! Tehát nincs benne az 

előterjesztésben az „RTL” szó, sem annak a szöveges magyarázatában.  
Egyébként pedig azt tudom mondani, képviselő úr, amikor megint 

félrebeszélnek és a sajtószabadságról beszélnek, meg a sajtószabadság védelméről 
beszélnek - Bárándy képviselő úr egészen odáig ment, hogy valós társadalmi 
támogatottságot élvező televízióról beszélt. (Dr. Bárándy Gergely: Nézettséget!) 
Nem, valós társadalmi támogatottságot, ezt mondta a tisztelt képviselő úr. (Dr. 
Bárándy Gergely: Módosítottam utána.) Felírtam magamnak: valós társadalmi 
támogatottságot élvező televízió, ezt mondta. (Dr. Bárándy Gergely: Na jó, mindegy, 
hagyjuk!) 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak szívesen megadom később is a szót, de most 

az előterjesztőt illeti a szó.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Annyira megtisztelnének, ha nem a kinti 

újságírókhoz hasonlóan vágnának bele a szavamba, és értelmeznék azt, amit én 
mondok. Tehát tényleg, én mindannyiukat végighallgattam.  

Szóval azt tudom mondani a fölvetett problémával kapcsolatban, képviselő úr, 
hogy abban az esetben, ha egy médiavállalkozás nyereségesen gazdálkodik, akkor 
nem is kérdéses, hogy a reklámbevétel után adót fizet-e vagy nem. Hogy mennyire 
nem a sajtószabadságról van szó, a nyereségesen működő Hír TV - hogy csak egy, az 
önök által kormányközelinek tartott televíziót említsek - a nyereséges 
gazdálkodásának köszönhetően társasági nyereségadót is fizet a magyar államnak, és 
e törvény elfogadásának az eredményeképpen a reklámbevételei után reklámadót is 
fizet. 

Ez a módosítás, amit a Ház elé benyújtottunk, azt a célt szolgálja, hogy azok a 
vállalatok, amelyek veszteségesen gazdálkodnak - attól az egy esettől eltekintve, 
amely egyébként nem az én szándékom szerint való volt, hanem a Törvényalkotási 
bizottság nyújtotta be azon az ülésén, amelyen megtárgyalta a reklámadó 
tervezetének eredeti szövegét, hiszen azt ne felejtsék el, az én eredeti javaslatomban 
szó nem volt arról, hogy mentességet élvezzenek a veszteségesen gazdálkodó 
médiavállalkozások. Itt kedvezmény nyújtására azután lett lehetőség, hogy az önök 
bizottsága egy ilyen irányú módosító indítványt benyújtott, azt megszavazta az 
Országgyűlés, és ebben a formában szavaztuk meg.  

Azért van szükség erre a módosításra, mert különbséget kell tenni a valóságos 
üzleti veszteség és az olyan könyvelési technikákkal elért veszteség között, amikor is 
egy óriási nagy bevételre szert tevő vagy adott esetben egy kisebb bevételre szert tevő 
médiaszolgáltató a korábbi évek - egyébként számviteli trükkjeivel felhalmozott - 
elhatárolt veszteségével csökkenti az éves árbevételét, így mentesül a társaságiadó-
fizetési kötelezettség alól. Ha tetszik, kiszervezi ebből az országból a jövedelmet, és 
megkurtítja az adófizetőket. Nagyon érdekes egyébként utánamenni annak, hogy egy-
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egy esetben ennek mi is a háttere. Nincs ennek semmi köze a sajtószabadsághoz. 
Arról van szó, hogy vannak, akik úgy gazdálkodnak, hogy nyereségre törekednek, és 
egyébként a nyereségük után adót fizetnek, abból az adóból gazdálkodik ez az ország, 
és vannak olyan cégek, amelyek pedig minden praktikát bevetnek annak érdekében, 
hogy ne kelljen adót fizetniük.  

A Facebookkal kapcsolatosan, amit a képviselő úr is felhozott, megmondom 
őszintén, az volt a szándék - tegnap, amikor itt kisebb médiapolémia alakult ki, akkor 
azt mondtam, hogy a külföldön bejegyzett médiaszolgáltatók nem adóalanyok abban 
az értelemben, ahogyan egy belföldi adóalany adóalanynak számít. Viszont van egy 
törekvésünk: a külföldre kiáramló, egyre nagyobb mértékű reklámbevételek után a 
magyar költségvetésnek legyen valamiféle bevétele. Szerintem ez egy jogos igény, ezt 
úgy is mondhatnánk, hogy ez egyfajta nemzeti protekcionizmus. Azt szeretnénk, hogy 
ha már nem tudjuk azt a folyamatot megakadályozni a globalizálódó világ internetes 
közegében, hogy az egyébként a bővülni egyáltalán nem bővülő reklámtortának egyre 
nagyobb része külföldre kerüljön ki, hogy annak a körülbelül 170 milliárdos piaci 
résznek, amiről beszélünk az elmúlt években, egyre nagyobb része kerüljön külföldi 
médiaszolgáltatókhoz, akkor legalább tegyünk arra kísérletet, hogy valamilyen módon 
jelzést küldjünk feléjük, és rávegyük őket arra, hogy ne veszítsék el a magyarországi 
hirdetőiket. Ebben az értelemben fogalmazódott meg a törvényjavaslatnak az a része, 
amely tulajdonképpen a hirdető oldaláról próbálja megközelíteni azokat a 
hirdetéseket közlő cégeket, amelyek nem adóalanyok Magyarországon, azaz, 
mondjuk, az Egyesült Államokban, Luxemburgban vagy máshol vannak bejegyezve.  

Gondolom, amikor a Törvényalkotási bizottság a módosító indítványát 
megfogalmazta, attól tartott, amit egyébként rémhírként kezdtek terjeszteni a tegnapi 
nap folyamán, hogy majd a 25 ezer forint fölötti rész után kell fizetni 20 százalék 
adót. Vagyis azok a kisvállalkozások és magánszemélyek, akik a külföldi tulajdonban 
és külföldi telephellyel, székhellyel működő társaságoknál egyébként áfamentesen 
fizetnek hirdetési bevételt - tehát abból sincs áfabevétele az országnak -, azok helyett 
be kell fizetni a reklámadót, ha egy hónapban 25 ezer forintnál többet hirdetnek el, és 
ha nem tudnak tőlük kicsikarni egy nyilatkozatot, vagy ők maguktól nem szánják rá 
magukat arra, hogy idehaza fizessenek reklámadót. Szerintem ez egy legitim 
kikényszerítő eszköz lehet. Ezt most fölemeltük 2 és fél millióra, ezek szerint 
felemeljük 2 és fél millió forintra, ha megszavazza a parlament a Törvényalkotási 
bizottság javaslatát. Azért megnézném azon cégek körét, amelyek havonta több mint 
2,5 millió forintot költenek el a képviselő úr által említett közösségi oldalon is, és 
megnézném, hogy azt az eredeti szándékot, amely az én javaslatom mögött húzódott - 
hogy felhívjuk arra a figyelmüket, hogy elveszíthetik a magyar hirdetőiket, azaz ezen a 
piacon rosszabb helyzetbe kerülhetnek, és még mindig megéri inkább itt fizetni 
reklámadót, mint elveszíteni a potenciális magyar hirdetőket -, a 2,5 millió forintos 
határral el fogjuk-e érni. Én tartok attól, hogy nem. Úgyhogy óvatos lennék, de azért 
támogattam most így elolvasva a javaslatot, mert érzékelem azt, hogy pánikot lehet 
kelteni a nyilvánosságban ezzel a résszel kapcsolatosan. 

A Bárándy képviselő úr által elmondottakra azt tudom mondani, nem szégyen 
az, ha az ember adott esetben beismeri a bizonytalanságát. Úgyhogy örülök annak, 
hogy ilyen méltányosan szólaltak meg, ön is meg Szilágyi képviselő úr is, és örülök 
annak, hogy önök és valamennyi képviselőtársam ezek szerint az ellenzéki oldalon 
tévedhetetlen, és még soha nem szorult rá, hogy egyébként nem a szigorúan vett 
szakterületét tekintve, mondjuk, adózási, adójogszabályi kérdésekben tanácsot és 
véleményt kérjen jogértelmezési kérdésekben az illetékes helyettes államtitkártól. Én 
ezt nem szégyellem. És ha olyan kérdést tesznek fel nekem az újságírók, amire nem 
tudok válaszolni, nem szégyellem bevallani, hogy valamit nem tudok, és inkább 
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megkérdezem, mert egy sor kérdésben belső viták folynak, és egyébként bizony a 
nagytiszteletű jogász, ügyvéd kollégák tudják a leginkább azt, hogy bíróságok, 
ügyvédek ugyanazt az általunk megszavazott jogszabályt egy bírósági tárgyalás során 
gyökeresen ellentétesen képesek megítélni. Tudjuk jól, hogy mondjuk két megyei 
bíróság ugyanarról vagy hasonló ügyről ugyanazon jogszabályok alapján teljesen 
eltérő jogértelmezésnek megfelelően eltérő ítéletet tud hozni.  

Teljesen természetes dolog, hogy én is elbizonytalanodom abban, hogy akkor 
most hogyan is kell értelmeznünk majd nem magában a jogszabályban, hanem a 
gyakorlati kivitelben - amikor az adóhatóságnak iránymutató állásfoglalást kell majd 
készíteni, mondjuk, a megyei adóhatóságok irányába -, hogy mégis mi után számítjuk 
azt a 20 százalékot abban az esetben, ha nem magyarországi adóalanynál hirdet 
valaki. És még egy kérdés van bennem a saját javaslatommal kapcsolatban: milyen 
ellenőrzési technikával lehet ezt majd számon kérni? Ilyenkor szerintem teljesen 
természetes, hogy az ember konzultál egy helyettes államtitkárral, akinek ez a 
szakterülete.  

Most azt, hogy egyébként a különadó bevezetésével kapcsolatban a sajtó 
milyen bosszúhadjáratot indít, inkább nem kívánom itt értékelni. Továbbra is azt 
gondolom, hogy erre az adóra szükség van, ennek az adónak semmi köze nincs a 
sajtószabadsághoz, ezt az adót jobboldali, baloldali, független kereskedelmi 
médiumoknak, mindenkinek egyaránt be kell fizetnie, és mindent meg fogunk annak 
érdekében tenni, hogy egyébként az adóelkerülés technikájával ne tudjanak élni azok, 
akikre ez a törvény vonatkozik. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Annak ellenére, hogy a vitát lezártam, 

miután az államtitkár úr felszólalása alatti vita során megígértem Bárándy alelnök 
úrnak, hogy ha kér, szót adok, ezért most röviden mégis szót adnék neki. Azt 
követően, ha szükséges, államtitkár úr reagál még, és szavazunk. Parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ígérem, hogy 

csak a személyes vonatkozásokra térek ki és nagyon röviden. 
Államtitkár Úr! Először is, ha bármivel megsértettem volna, most elnézést 

kérek öntől. Én is azt gondolom, hogy aki tudja és be meri látni, hogy téved, az éppen 
hogy a magabiztos és komoly emberek erénye és sajátossága. Ezt messzemenőkig 
becsülöm. Az én kritikám nem erre vonatkozott, államtitkár úr, hiszen valóban 
mindahányan tévedünk, egyikünk sem tévedhetetlen. Az én kritikám arról szólt, és 
talán ezt fogalmaztam meg ezek szerint félreérthetően, hogy akkor érdemes és szabad 
egy törvényt, főleg ha az ilyen jelentőséggel bír, beterjeszteni, ha nagyjából legalább 
tisztában vagyunk azzal, hogy milyen célt akarunk elérni, és az a törvény, amit 
beterjesztettünk, milyen hatást fog kiváltani. Arra utaltam - és talán ez volt 
félreérthető -, hogy ha ennyiszer kell valamit módosítani, mert alig hirdetnek ki egy 
törvényt, már a módosító javaslatáról tárgyal a Ház, és aztán a módosító javaslatot 
megint módosítani kell, én ezt a folyamatot egyáltalán nem tartom helyesnek, 
függetlenül attól, hogy természetesen mindenki tévedhet, és ennek beismerése 
kifejezetten elismerést vált ki. 

Ugyanezt gondolnám egyébként az államtitkár úr, képviselőtársam esetében is 
az én nyelvbotlásommal kapcsolatban, ha már ennél a témánál tartunk. Én ennyit 
szerettem volna hozzátenni, és nagyon szépen köszönöm elnök úr méltányosságát.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr is jelzi, hogy felszólalna. Az 

egyébként elítélendő, túlzottan liberális ülésvezetés jegyében röviden neki is 
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megadom a szót, azzal, hogy a vitát már korábban lezártam, de parancsoljon, 
képviselő úr.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a 

szót. Pedig dicsérni szeretnék ismét, ilyen napom van, úgy néz ki.  
 
ELNÖK: Éreztem, hogy jól fogom tenni.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szeretném megdicsérni az előterjesztőt, hiszen, 

ha jól értettem és jól értelmeztem a szavait, akkor két olyan módosítással sem ért 
egyet, ami be fog kerülni a tisztelt Ház elé, és meg is fogják szavazni, amit a 
Törvényalkotási bizottság benyújtott. Tehát, nem ért egyet a könnyítéssel, ha jól 
értettem a szavaiból, és nem ért egyet a két és félmilliós határral sem, tehát ezekkel ön 
nem ért egyet. És tényleg, az önök figyelmét szeretném felhívni arra, hogy ez egy 
követendő példa lehetne, ha valaki nem ért egyet adott esetben egy törvénnyel és 
bármivel, akkor nem kellene csöndben maradnia, hanem így el kellene mondani a 
véleményét.  

Tehát most őszintén, semmiféle irónia nincs a szavamban, valóban végig el 
kellene mondani, még akkor is, ha az adott frakció véleményével vagy a 
pártfegyelemmel nem biztos, hogy összhangban van. Én azt mondom, hogy a 
képviselőségnek ez lenne az egyik feladata, hogy elmondjuk őszintén a 
véleményünket. És még akkor is, ha pedig mondta, hogy elfogadja ezt a két és 
félmilliós határt, de ahogy kivettem a szavaiból, ön ezzel nem ért egyet, és a 
könnyítéssel sem értett egyet, amivel ki lehet bújni bizonyos adófizetési 
kötelezettségek alól. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most véglegesen és újraindíthatatlanul lezárom a 

vitát, és azzal adom meg államtitkár úrnak a szót, hátha ő a saját szavait képes 
pontosabban interpretálni, mint a Jobbik képviselője. Parancsoljon!   

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), előterjesztő: Minden bizonnyal így van, tisztelt 

elnök úr, hogy erre képes leszek. Tisztelt Képviselőtársam! És most kifejezetten 
Szilágyi képviselő úrnak mondom: szerintem világosan és pontosan fogalmaztam. 
Értem én, hogy nehéz műfaj ez, értem. Láthatta tegnap a televízióban, hogy még én 
magam is szövegértési problémákba bonyolódtam a saját szövegemmel kapcsolatban, 
úgyhogy van ilyen. Akkor meg miért ne lehetne az, hogy ön nem érti azt, amit 
mondok?  

Hogy világos legyen: azt mondtam, hogy el tudom fogadni a két és félmilliós 
összeget azért, mert érzékelem azt, hogy ebből a kérdésből egyébként a 
nyilvánosságot félrevezetve pánikhangulatot lehet kelteni, és nincs arra szükségünk, 
hogy egyébként értelmetlenül pánikot keltsünk olyan kisvállalkozókban és 
magánszemélyekben, akik egyébként jogszerűen, legitim módon használnak nem 
Magyarországon bejegyzett közösségi fórumokat hirdetési célokkal.  

Tehát én ezt megértem, ugyanakkor azt mondtam, hogy kétséges számomra az, 
hogy egyébként így, ilyen módon az az eredeti cél tud érvényesülni, hogy mi rávegyük 
valamilyen módon ezeket a nagy internetes oldalakat arra, hogy törekedjenek a 
hirdetőik megtartására, és ezt azon az úton tegyék, hogy egyébként a Magyarországról 
feléjük áramló reklámbevétel után adót fizetnek. Ennyi a megoldás.  

Magyarul, hogy mindenki értse: nem az volt a szándékunk ezzel a javaslattal, 
hogy a kis hirdetőket ellehetetlenítsük, és a havi 25 ezer fölötti hirdetés után ők 
fizessenek 20 százaléknyi adót, hanem az volt a célunk, hogy ettől a rendelkezéstől 
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megrettenve a hirdetéstől visszalépő potenciális hirdetők elvesztése ráébreszti arra 
ezeket a vállalatokat, hogy ez így tovább nem mehet. Ezt a múltkor is elmondtam, 
hogy ez egy európai szintű probléma, nemcsak nálunk jellemző.  

És még egyszer mondom, bízom benne, hogy jobbikos képviselőtársaimnak 
végképp nem kell elmagyaráznom: mindezt a nemzeti protekcionizmus jegyében. Az a 
közös érdekünk, hogy minél több pénz maradjon az országban, meg az az érdekünk, 
hogy ha már nem marad az országban, akkor legalább adóbevétel keletkezzen utána a 
magyar költségvetésben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most a szavazásra kerül sor. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy kér-e valaki a háttéranyag bármely pontjáról külön 
szavazást. (Jelzésre:) Parancsoljon Staudt képviselő úr!  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Akkor, ha jól értem, a háttéranyag hét pontot 

tartalmaz.  
 
ELNÖK: Igen, hét pontot tartalmaz. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): És erről külön fogunk szavazni, illetve a nyolc 

pontról, mint bizottsági módosítóról is külön szavazunk.  
 
ELNÖK: Rosszul érti képviselő úr. Arról szavaztunk a bizottsági ülés elején, 

hogy ezekről egyben szavazunk, de amennyiben bármelyik képviselőtársunknak az a 
kérése, mert ezt fontosnak tartja, hogy egyik vagy másik indítványról szavazzunk 
külön, akkor erre van lehetőség, de a korábban meghozott határozat szellemével 
ellentétesnek érezném, ha a képviselő úr most jelezné, hogy az összes pontról 
szavazzunk külön.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Bocsánat, úgy kérdezem, hogy természetesen 

nem pontonként, de a két indítvány… 
 
ELNÖK: Igen, a kettőről külön. (Dr. Staudt Gábor: Jó, rendben van akkor.) 

Bárándy alelnök úr is jelzi, hogy ez így nekik is jó. Tehát akkor a háttéranyagról - 
miután a hét pontból senki nem kér ki külön semmit szavazásra - most lehetőség van 
arra, hogy egyben szavazzunk.  

De még a szavazást megelőzően Legény Zsolt képviselőtársunk Hiszékeny 
képviselő urat helyettesíti, és Tuzson Bence képviselőtársunk pedig Nyitrai Zsolt 
képviselő urat helyettesíti.  

Erre is tekintettel kérdezem, hogy ki az, aki a háttéranyagban foglalt hétpontos 
módosító javaslatot támogatja. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Két igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Huszonkettő nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Hat.  

Tehát 2 igen szavazattal, 22 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett a bizottság 
a módosító javaslatokat elutasította.  

Most akkor a Törvényalkotási bizottság által benyújtandó módosító 
indítványról szavaznánk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt a módosító indítványt 
támogatja. (Szavazás.) Huszonöt igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  

A bizottság 4 tartózkodással, 1 nem szavazat és 25 igen szavazat mellett a 
módosító javaslatot elfogadta.   
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Az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerülne 
most sor. Kérdezem, hogy ki az, aki az összegző módosító javaslat és az összegző 
jelentés elfogadását támogatja. (Szavazás.) Huszonkét igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc 
tartózkodás.  

A bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta.   
Bizottsági előadót kell állítanunk. Ki az, aki a bizottsági előadói szerepet 

vállalja? Kara Ákos képviselőtársunk. Kérdezem, hogy az ellenzék tud-e már most 
előadót bejelenteni, vagy később jelentik be. (Jelzésre:) Fodor Gábor képviselő úr 
jelentkezik erre a szerepre.  

Kérdezem, hogy van-e kifogás Fodor Gábor képviselő úr ellen. Mármint a 
felszólalói minőség ellen, a konkrét esetben? (Derültség.) Hogyha nincsen, akkor 
Fodor Gábor képviselő úr.  

Viszont Kara Ákos képviselőtársunkról szavazni vagyunk kénytelenek. Ki az, 
aki támogatja az ő bizottsági előadói tisztségét? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk 
a bizottságban kialakult szép új hagyománynak megfelelően.  

Ezzel áttérünk a harmadik napirendi pontra.  

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói 
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló T/465. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ. 44. § (1)-(3), valamint 45. § 
(1)-(3) bekezdése alkalmazásával)  

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló T/465. számú 
törvényjavaslat vitáját kezdjük meg. Köszöntöm Erőss Monika főtitkár asszonyt a 
Kúria képviseletében és Gyarmathy Judit elnökhelyettes asszonyt, az Országos Bírói 
Hivatal képviseletében. Köszöntöm továbbá a kormány jelen lévő képviselőit, külön is 
Répássy Róbert államtitkár urat.  

A háttéranyagot… (Szilágyi György jelentkezik.) Parancsoljon! Ügyrendi 
kérdésben adom meg a szót a képviselő úrnak.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget. Ismét 

szeretném megköszönni, hogy az előző bizottsági ülésen felvetett problémákat elnök 
úr is megpróbálja kezelni, éppen ezért a mai bizottsági ülés előtt már tíz perccel 
megkaptunk egy e-mailt, hogy nézzük meg az új módosító javaslatokat. Véleményem 
szerint olyan módosító javaslatok kerültek ismételten az ülés előtt a tisztelt bizottság 
elé, amelyek nemhogy olvasási szünetet érdemelnének, hanem pénzügyi 
szakemberekkel és szakértőkkel kellene ez ügyben konzultálni. De hogy ne 
akadályozzuk a törvény elfogadását, ezért azt szeretném kérni, hogy elnök úr 
rendeljen el olvasási szünetet, hogy meg tudjuk vitatni legalább a jelen lévő 
szakértőkkel, hogy mi a véleményünk egyes pontokról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én elfogadom, hogy lassan haladunk a jó irányba, de a 

nekem adott tájékoztatás szerint ez egyébként fél órával a bizottsági ülés előtt történt 
meg - a képviselőtársaim bólogatnak -, de ettől függetlenül, ha erre igény van, 
elfogadva, hogy a 30 perc sem túl sok a törvényjavaslat jelentőségére tekintettel, 
akkor tíz perc olvasási szünetet rendelek el azzal, hogy pontosan tíz perc múlva a 
bizottsági ülést folytatjuk. 
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(Szünet: 15.51 - 16.01) 
 
ELNÖK: Folytatnánk a munkát. Kérem képviselőtársaimat, hogy legyenek 

kedvesek befáradni, helyet foglalni.  
A 3. napirendi pont a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói 

kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések 
rendezéséről szóló T/465. számú törvényjavaslat. A T/465/1. számú határozati 
házszabályi rendelkezésektől való eltérés alapján tárgyal a bizottság.  

Ennek megfelelően, képviselőtársaim, a háttéranyagot megkaphatták, illetve 
legkésőbb most, az olvasási szünetben megismerhették a korábban egyébként e-
mailben is kiküldött módosító javaslatot, amelyet a bizottság kíván majd benyújtani. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy Szűcs Lajos képviselőtársunk Kara Ákos 
képviselő urat helyettesíti. 

A módosító javaslatok megtárgyalása, határozathozatalok 

Kérdezem a kormány álláspontját a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokkal kapcsolatosan. Ha eltérő, akkor kérem államtitkár urat, hogy legyen 
kedves ennek megfelelően jelezni az egyes pontoknál, hogy ha egységes, akkor úgy. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyagban szereplő módosító javaslatok közül az 
1. pontban foglalt módosító javaslatot támogatja, egyetért a módosító javaslattal, a 
többi módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki ezzel 

kapcsolatban felszólalni. (Jelzésre:) Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Répássy államtitkár úr mindig ilyen 

példásan szűkszavú, én viszont ezzel nem fogom beérni, tudniillik, mi 2. és 5. számon 
előterjesztettünk két javaslatot. A 2. végül is csak a fogyasztóknak segítene abban, 
hogy világosabbá teszi a rendelkezést, viszont az 5. módosító javaslatunk nem egyebet 
mond ki, mint hogy a szimmetria elvének nemcsak arra kell kiterjednie, hogy a 
kamatemelések esetében tisztességesen járjanak el a bankok, hanem fordítottan is. 
Ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek korábban kamatemelésre indították a 
bankokat, akkor a bank köteles csökkenteni a kamatot. És ha ezt nem tette meg, 
akkor ebben a tekintetben ugyanúgy kell eljárni, mint a tisztességtelennek minősített 
kamatemelések tekintetében. Így logikus a rendszer. 

Főként az 5. ponttal kapcsolatban kérném a kormány véleményét, hogy ezt 
miért nem támogatja. Mi azt mondjuk, hogy emeljük be a szimmetria elvébe azt az 
esetet is, ami arról szól, hogy a pénzügyi intézmény javára történt egyoldalú 
szerződésmódosítást követően az azt megalapozó feltételek ellentétes irányú változása 
esetére kifejezetten nem biztosítja a szerződés módosítását.  

Tehát ne csak a szerződésmódosítás tisztességtelenségéről beszéljünk, hanem a 
szerződésmódosítás tisztességtelen elmaradásáról is beszéljünk, amikor egy 
kamatcsökkentést a pénzügyi intézmény csalárd módon nem érvényesített a 
hitelkárosultak javára. Így kerek egész a történet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, az 

elutasításnak vagy a nemleges véleménynek az az oka, hogy a benyújtott 
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törvényjavaslat az egyes elvek megfogalmazásánál kizárólag a Kúria 2/2014. számú 
PJE-határozatában hivatkozott, a Kúria 2/2012. (XII. 10.) PK-véleményében 
megfogalmazott elvek és azok tartalmának az általánosan kötelező átültetését 
tartalmazza. A Kúria értelmezését meghaladó jogértelmezés nem lehet célja az 
elfogadandó szabályozásnak. Ez az álláspontunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót, 

mert gondolom, ezzel kapcsolatosan kíván reagálni, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 

tiszteletre méltó, hogy a kormány ilyen hűségesen követi a Kúria álláspontját, csak 
annyit szeretnék megjegyezni, hogy az, amit mi javasolunk, az logikusan következik 
az egész történetből. Mi tehát nem megyünk szembe a Kúria állásfoglalásával, hanem 
következetesen visszük végig mindazt, ami ebből fakad. 

Ha tehát: létrejön egy szerződés egy bank és egy fogyasztó között, egyáltalán, 
ha két személy között létrejön egy szerződéses jogviszony, és az egyik tisztességtelenül 
belenyúl a kamatemelés tekintetében, akkor nem lehet itt megállni, hanem azt is 
vizsgálni kell, hogy ha egyébként a szerződés egyik lényeges feltételét - a kamatot - 
érintő olyan változás következik be a hitelezői oldalon, amit érvényesíteni kellene a 
fogyasztói oldalon, akkor erről is ki kell mondani: az, hogy itt nem érvényesíti a 
kamatcsökkentést, akkor ez is tisztességtelen. Ez nyílegyenesen következik 
ugyanabból a kúriai állásfoglalásból, ami egyébként magát ezt a g) pontot előidézte.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, most kíván erre reagálni? Amikor 

államtitkár úr kéri, akkor adom meg a szót.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak nem 

tudom, hogy erről az egy módosító javaslatról folyik-e még a vita vagy reagáljak rá. 
 
ELNÖK: Schiffer képviselő urat ismerve, egész biztos, hogy még erről fog folyni 

a vita. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

akkor még egyszer hadd ismételjem meg, hogy az az álláspontunk, hogy ez már 
meghaladná a Kúria döntéseiben kifejtett elveket. Természetesen abban igaza van 
Schiffer képviselő úrnak, hogy logikailag idetartozó és ezzel összefüggő kérdés, de 
pontosan azért, mert a legkisebb alkotmányossági, jogbiztonsági kockázatokat 
akartuk a törvényjavaslatban javasolni, ezért - mondjuk úgy -, tágítja ezeket a 
kereteket ennek a módosító javaslatnak az elfogadása. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Magam is, ha jól 

értelmeztem elnök úr szavait: itt is az összes módosítóról beszélünk, ugye?  
 
ELNÖK: Egyelőre a vitát a bizottsági módosítóra nézve nem nyitottuk meg, a 

háttéranyagban szereplő összes módosítóról beszélünk.  
 
DR. FODOR GÁBOR (független): Csak a háttéranyagban szereplő módosítók, 

így van.  
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Nos, akkor én is ezekhez szeretnék hozzászólni, és szeretném előrebocsátani, 
ahogy a plenáris ülés vitájában is kifejtettem: a mi álláspontunk a törvényjavaslattal 
kapcsolatban elutasító. Azért elutasító, mert azt gondoljuk, hogy nem ad megoldást az 
alapproblémára, tehát a devizahitelesek helyzetét ez nem fogja rendezni, hiszen az 
alapprobléma a gyengülő árfolyam és az amiatt bekövetkező tehernövekedés, illetve a 
szociális válsághelyzet. 

Ezért nyújtottunk be egy javaslatot, egy határozati javaslatot arra, amiről 
beszéltem a plenáris ülésen, hogy hogyan lehet pontról pontra rendezni ezt a 
helyzetet, mert van megoldás, tehát létezik erre megoldás. Mi azt javasoljuk, hogy 
ezen az úton kellene elindulni. Szerintünk ez a javaslat erre nem alkalmas, méghozzá 
azért, mert - szintén a plenáris ülésen beszéltem erről - én magam vitatom a Kúria 
döntésének a helyességét. És vitatom azért, mert többek között a Kúria decemberi 
döntésével nincs összhangban, amely decemberi döntés szintén hatályban van még, 
és egészen más logikában egészen más fontos jogi tényeket mondott ki, ahogy erre 
hivatkoztam, és ezt most nem akarom megismételni. 

Azonban azt gondolom, hogy a benyújtott törvényjavaslat a tekintetben 
korrekt, ahogy szintén erre hivatkoztam már, hogy egyébként a Kúria döntését, ahogy 
államtitkár úr hivatkozott is rá, precízen átvezeti. Tehát, ez a javaslat erről szól, hogy 
lényegében a Kúria döntését lefordítja egy törvényi nyelvre, és ezt precízen megteszi. 
Ettől függetlenül Schiffer képviselő úrnak - még ha nem is értünk egyet a megoldás 
lényegében - abban igaza van, hogy a megoldást viszont nem adja meg természetesen. 
Tehát, így valóban fél lábon áll ilyen tekintetben ez a javaslat. Ezért a mi elutasító 
álláspontunk. 

Egyébként pedig a konkrét módosító indítványokkal kapcsolatban én többnél 
tartózkodni fogok, mert értékelem benne - hogy mondjam - a szándékot arra, hogy 
valahogy javítsanak ezen a helyzeten, egyébként még egyszer hangsúlyoznám: a 
törvényjavaslat is e tekintetben korrekt, csak nem megoldás.  

Viszont a módosító indítványok között van egy olyan, pont az első, amiről 
államtitkár úr azt mondta, hogy támogatni kívánják, ami azért szerintem aggasztó, 
mert itt az elévülési idővel kapcsolatban - amit jogászként tudunk, hogy ez egy fontos 
jogintézmény, és nem jó, ha ezt megbontjuk - itt lényegében az elévülési 
alapszabályok megbontása történik, ami szerintem alapvetően a jogbiztonságot 
általában sérti, húzódjon meg mögötte bármilyen jó és nemes szándék is. Tehát, ez 
nincs rendben, ilyen értelemben én ezt az indítványt kifejezetten ellenzem és nem 
tartom jónak. És összességében az egész javaslatot - hangsúlyoznám még egyszer 
annak a korrektségét és a Kúria álláspontjának az átvitelére való szándékot - ezzel 
együtt nem tartom jónak a tekintetben, hogy nem fogja megoldani az alapproblémát, 
tehát továbbra is tologatjuk magunk előtt a devizahitelesek súlyos gondját. Erre ez 
nem megfelelő megoldás. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az 1. számú, 

Rogán Antal és Rubovszky György által benyújtott javaslathoz szeretnék annyit 
hozzátenni, bár erről államtitkár úrral itt volt módunk a szünet alatt néhány gondolat 
erejéig egyeztetni, de azt azért látni kell, és értem én, hogy mi az iránya a javaslatnak, 
de ez nemcsak a bankokkal szembeni igényérvényesítésnek, hanem a bankok által - 
ha van ilyen - a fogyasztók irányába történő igényérvényesülésnek is kitolja a 
határidejét, és az elévülést ebbe az irányba is kitolja. Úgyhogy ennek azért el kell itt 
hangzania, bár hozzáteszem, értem, hogy ennek a fő célja nem az, hogy a bankok 
tudjanak még hosszabb ideig igényt érvényesíteni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy most 
elvileg tényleg volt lehetőség felkészülni ezekre a módosító javaslatokra és megnézni 
őket, ezért érdemben lehet róla valóban vitázni, ahogy egyébként a korábbi példák is 
mutatják. 

Mi elsősorban annak a szemüvegén keresztül tudjuk szemlélni ezeket a 
javaslatokat, hogy vajon a mi megítélésünk szerint a devizahitelesek érdekét 
szolgálják-e a módosító javaslatok vagy sem. Ha úgy ítéljük meg, hogy a 
devizahitelesek érdekét szolgálják, akkor támogatjuk. Éppen ezért a háttéranyagban 
szereplő módosító javaslatokat - részben azon okfejtés alapján, amit képviselőtársaim 
előttem elmondtak - támogatni tudjuk. 

Egyetlen megjegyzést engedjenek meg nekem. Államtitkár úr most kifejtette 
azt, hogy azokat a módosító javaslatokat, amelyek a Kúria döntésével kapcsolatos 
elveket meghaladják, nem tudják támogatni. Csak államtitkár urat és főleg az előző 
ciklusban is jelen lévő képviselőket emlékeztetném arra, hogy hányszor hallgattuk 
meg államtitkár úrtól azt az okfejtést, hogy a bíróság jogalkalmazó, és a bírósági 
döntésekkel kapcsolatban szabadon dönthet az Országgyűlés, hiszen az Országgyűlés 
a törvényalkotó és alkotmányozó hatalom. Ehhez képest most meglepődve hallom azt, 
hogy az érvrendszere központjában az áll, hogy a Kúria döntésében foglalt elvekhez 
kíván igazodni, holott egyébként a kétharmados többség birtokában, ha gondolja, 
akkor akár az Alaptörvényt is módosíthatja mai nap is az Országgyűlés. 

Tehát, államtitkár úr, ne haragudjon, de az az érv, amit e tekintetben mondott, 
nem elfogadható. Persze, ez lehet az én egyéni problémám, de arra kérném 
államtitkár urat, hogy amikor érvel amellett, hogy egy módosító javaslat miért nem 
állja meg a helyét, akkor legalább a korábbi önmagához és véleményéhez legyen hű, 
és ne a bíróságok véleménye befolyásolja elsősorban, hanem jelen esetben speciel a 
devizahitelesek érdeke. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, parancsoljon!  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! Az állításomat fenntartom, de ne felejtse el, hogy 
azokban a vitákban például szervezeti kérdésekről kifejtett kúriai véleményről vagy 
eljárási kérdésekről, eljárási törvények módosításáról kifejtett kúriai és bírósági 
véleményről vitatkoztunk. Ebben az esetben viszont egy jogilag is nagyon kényes 
helyzetről van szó, mégpedig arról, hogy hatályban lévő, folyamatban lévő 
szerződésekbe való beavatkozásról, jogszabályba való beavatkozásról van szó. Ezért 
kell szerintem mérnöki pontossággal követnünk a Kúria döntését, tekintettel arra, 
hogy végső soron az a törvény, amit most alkotunk, majd legutolsó fórumként a 
Kúrián fog a jogvitában szerepelni, hogy úgy mondjam; ez a törvény ott kerül majd 
megmérettetésre, és mindannyian csak bizakodhatunk abban, hogy amit a Kúria elvi 
döntésként, jogegységi döntésként meghozott, azokat a konkrét perekben 
érvényesíteni fogja. 

Ezért nem javaslom azt, hogy a törvényjavaslat túlterjeszkedjen a Kúria 
jogegységi határozatán. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer képviselő úr! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Fodor és Staudt 
képviselőtársakhoz szeretnék csak hozzászólni az 1. pont kapcsán. Én is azt 
gondolom, hogy itt elég sokat verekedtünk az elmúlt négy évben azzal kapcsolatban, 
hogy a jogbiztonságot hogyan illik tiszteletben tartani, meg a lezárt jogviszonyokat 
miként kellene tisztelnie a törvényhozásnak. Viszont az a helyzet, hogy ez a Rogán–
Rubovszky-féle javaslat a következők miatt egyrészt elfogadható, másrészt pedig 
megalapozott az is, amit Staudt képviselőtársunk feszeget. Onnantól kezdve, hogy a 
polgári jogba nemcsak Magyarországon, szerte Európában gyakorlatilag beépült a 
fogyasztóvédelmi jog, onnantól kezdve a hagyományos polgári jogi kategóriákat a 
fogyasztói szerződések esetén nem lehet olyan módon dogmatikusan értelmezni, 
ahogyan azok egyébként a szerződések szentségét meg a jogbiztonságot szolgálnák. 

Azt fontos kihangsúlyozni, hogy itt nem általában véve szerződések elévülési 
szabályaiba nyúl bele, hanem kifejezetten a fogyasztói szerződésekről van szó. Ez 
azért lényeges, mert onnantól kezdve, hogy a fogyasztóvédelmi jog betüremkedik a 
polgári jogba, megjelennek olyan típusú szerződések, ahol atipikusan azt kell 
vélelmeznünk, hogy nincs szimmetria a szerződő felek között. Tehát, ha eleve az a 
kiindulópont, hogy nincsen szimmetria a szerződő felek között, akkor azt gondolom, 
hogy különböző eszközökkel - erre van a fogyasztóvédelmi jog, erre vannak adott 
esetben ilyen beavatkozások, mint ez a javaslat - az államnak segítenie kell abban, 
hogy ez az aszimmetrikus helyzet valamilyen módon kiegyenlítődjön. 

És, ha ezt a logikát visszük tovább, akkor viszont megalapozott Staudt 
képviselőtársunk felvetése, mert ha ez a Rogán–Rubovszky-javaslat azt a célt kívánja 
szolgálni, hogy az ilyen típusú szerződéseknél ezt az aszimmetriát, ami a fogyasztó, 
illetve a szolgáltató között fennáll, valamilyen módon helyrebillentse, például úgy, 
hogy az elévülési időre sajátos szabályokat állapít meg, ami szerintem egyébként az 
egyébkénti dogmatikai kereteken nincsen kívül, mert egyébként teljesen lezárt 
jogviszonyokat nem nyit újra, azt mondja, hogy a szerződés utolsó pillanatától ketyeg 
az öt év; de ez valóban akkor szolgálja az aszimmetria felszámolását, ha 
aszimmetrikusan fogalmazzuk meg. Tehát, hogy erre a speciális elévülési szabályra 
csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni, mert egyébként nem ér célt maga ez a 
típusú beavatkozás. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Annyit érdemben szólnék hozzá, hogy az elévüléssel 

kapcsolatos bírósági gyakorlat távolról sem egységes. Az, amit most ez a jogszabály 
rögzít, egy létező bírósági értelmezés. Tehát, ilyen értelemben az a felvetése Schiffer 
képviselőtársamnak, hogy erre kizárólag csak fogyasztói szerződéseknél lehessen 
hivatkozni, azért nem helytálló, mert a bírósági gyakorlat ma sem korlátozza ezt csak 
a fogyasztói szerződésekre, hanem az esedékességgel kapcsolatosan van egy vita arra 
nézve, hogy mikor kezdődik az elévülés. Nyilván, miután itt fogyasztói szerződésekről 
van szó, ezért indokolt a törvény keretei között alkalmazott bírói gyakorlatnak a 
kedvező formáját rögzíteni a fogyasztókra nézve. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Teljesen igaza van, de pontosan ez húzza alá 

azt, hogy érdemes lenne azzal foglalkozni, amit Staudt Gábor felemlített, nevezetesen, 
hogy a fogyasztói szerződések esetén ezt az értelmezést kizárólag a fogyasztói jogok 
érvényesíthetősége érdekében lehessen alkalmazni. Tehát, ha ma a bírói gyakorlat 
ebben egyenetlen, és egyenetlenül bírálja azt el, hogy az elévülési idő bármilyen 
szerződéses jogviszonynál egyébként honnan ketyeg, akkor itt tegyük egyértelművé 
azt, hogy fogyasztói szerződések esetén - a fogyasztói jogok érvényesíthetősége 
érdekében - a szerződés kimúlását követő öt év az elévülési idő. 
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ELNÖK: (Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Alelnök Úr és Frakcióvezető Úr! Csak ott akarok bekapcsolódni az önök vitájába, hogy 
a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdése, ahol a törvény hatályát állapítja meg a javaslat, 
szerintünk egyértelműen tartalmazza az itt vitatott kérdéseket. Azt mondja az 1. § 
(1) bekezdése, hogy „e törvény hatálya az e törvény hatálybalépését megelőzően kötött 
fogyasztói kölcsönszerződésre terjed ki. E törvény alkalmazásában fogyasztói 
kölcsönszerződésnek minősül a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött 
devizaalapú vagy forintalapú hitel- vagy kölcsönszerződés”, nem akarom tovább 
idézni. Tehát szerintünk ez pontosan fogyasztói szerződésként megjelöli a törvény 
tárgyát. És egyébként az 1. pontban Rubovszky György és Rogán Antal által 
megfogalmazott módosító javaslatok is utalnak erre a fogyasztóiszerződés-típusra.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki a háttéranyaggal kapcsolatos 

módosító indítványokhoz hozzászólni? (Nem érkezik jelzés.) Nem. Akkor az ezzel 
kapcsolatos vitát lezárom. 

Áttérünk a bizottság által benyújtandó módosító javaslatra. Kérdezem az 
előterjesztőt, államtitkár urat, hogy mi a tárca vagy a kormány véleménye ezzel 
kapcsolatosan.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, itt 

tárcaálláspontot tudok közölni önökkel… 
 
ELNÖK: Bocsánat, mielőtt a jegyzőkönyvben félreértés lenne: itt két darab 

módosító indítványról van szó; egyelőre a terjedelmét tekintve a hosszabbról 
kérdezem államtitkár úr véleményét.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcaálláspontunk az, hogy egyetértünk a módosító javaslatokkal.  
 
ELNÖK: És akkor most a másik módosító javaslattal kapcsolatosan kérdezném 

államtitkár úr véleményét.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Amelyik négy 

pontból áll, ugye? 
 
ELNÖK: Amelyik négy pontból áll, és a kamatemeléssel kapcsolatos részleteket 

tartalmazza. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, ezt 

is tárcaálláspontként tudom jelezni, hogy egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor erre a két, bizottság által benyújtani szándékozott 

módosító javaslatra megnyitom a vitát. Kérdezem, ki az, aki fel kíván szólalni. 
(Jelzésre:) Staudt képviselő úr; utána Legény képviselő úr; utána Bárándy képviselő 
úr. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): A kiosztott bizottsági módosító javaslat 

támogathatónak tűnik; ha jól látom, akkor azt a problémát kívánja orvosolni, ami a 
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napokban jelent meg, hogy bizonyos bankok már belengették az egyoldalú 
szerződésmódosítást, és annak ellenére, hogy az Országgyűlés pénteken nagy eséllyel 
el fogja fogadni ezt az új törvényt, egyoldalúan a kamatokat emelni szándékoznak. 
Erre reagál, ha jól értelmezem a módosító javaslatot. Itt talán az az üdvös, hogy még a 
pénteki javaslat előtt ezt sikerül a javaslatba beiktatni, és reméljük, hogy ez 
kellőképpen végrehajtásra is fog kerülni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

csak egy technikai megjegyzésem lenne, hogy úgy látom, hogy a négypontos módosító 
javaslat 3. pontjában a 20. § tervezett szövegében egy elírás van: „a pénzügyi 
intézmény fogyasztó kölcsönszerződések tekintetében.” Az nem „fogyasztó”, hanem 
„fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében”.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kodifikációs pontosítást a tárca részéről, és ennek 

megfelelően az „i” betűvel együtt fogunk majd szavazni a módosító indítványról. 
Legény képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt mindannyian tudjuk és látjuk, hogy egy hatalmas probléma a devizahitelesek 
problémája, a társadalom széles rétegét érinti sajnos, és ezért teljesen egyetértünk 
azzal - és hozzájárultunk mi is a rendkívüli tárgyalásához ennek a törvényjavaslatnak 
-, hogy bejöjjön a Ház elé. Azonban, ahogyan már Szilágyi képviselő úr is jelezte, azt 
nem tudjuk elfogadni, hogy ilyen lényeges módosításokat fél órával az ülés 
megkezdése előtt kapunk meg e-mailben.  

Azt mindenkinek látnia kell, hogy olyan részeken próbálja most ezt a törvényt 
módosítani, amely gyakorlatilag számunkra arra enged következtetni, hogy ez a 
törvény félig volt kész akkor, amikor benyújtották, és nagyon-nagyon sok lényegi 
változást próbál a módosító javaslat eszközölni, biztosan nagyon helyesen. De hol 
vannak azok a hatástanulmányok vagy azok az előzetesen elkészített jelentések, 
dolgok, amelyek alapján látni fogjuk, hogy ez valóban segíteni tud a 
devizahiteleseknek? Honnan tudjuk, hogy esetlegesen az adósokat nem hátrányosan 
érinti? Köszönjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon szívesen, 
ha már itt vannak, akkor meghallgatnám a bíróságok képviselőinek is az álláspontját 
ebben az ügyben, hiszen az látszik - amennyit a tízperces olvasási szünet alatt ebből 
egyáltalán meg lehetett ítélni -, hogy itt bírósági eljárásokról vagy bírósághoz kötődő 
eljárási kérdésekről rendelkezik a módosító javaslat. Mondhatnám úgy is - Legény 
képviselőtársam már utalt erre -, hogy gyakorlatilag kifelejtették a benyújtáskor a 
törvénynek az egyik felét, kifelejtették azt a felét, ami a bírósági eljárásokra 
vonatkozik. És, megmondom őszintén - és lehet hogy unalmasnak hangzik, 
számunkra a gyakorlat unalmas, sőt mi több, felháborító, ahogy ezek a dolgok 
történnek -, ennyi idő alatt nem lehet azt megítélni, és megint csak ezt kell 
mondanom, hogy az ebben foglaltak valóban a devizahitelesek érdekét szolgálják, 
valóban a bírósági eljárások sikerességét fogják szolgálni, vagy ez megint egy olyan 
módosítójavaslat-csomag, amihez majd újabb és újabb módosításokat vagy új 
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törvénytervezetet kell beadni, mert ez is el lett baltázva. Ezt én, megmondom 
őszintén, nem tudom így megítélni. 

Én méltányolom az elnök úrnak azt az igyekezetét, hogy nem helyszíni 
kiosztásban szerette volna rendelkezésünkre bocsátani ezt, de megmondom őszintén, 
tekintettel arra, hogy ellenzéki és nem kormánypárti képviselő vagyok, így én 
nagyobb társadalmi hasznot reméltem attól, hogy balesetmentesen idevezessek, mint 
attól, hogy elolvassam ezt a törvényjavaslatot vezetés közben. Tehát ez a fél óra a 
bizottsági ülés előtt, körülbelül ezt jelenti.  

A tíz perc olvasási szünetben meg, azt gondolom, nem nagyon van a képviselők 
között olyan, aki most fejből meg tudja mondani, hogy mi szerepel a Pp. 55. §-ában 
vagy egyéb, egyébként jogszabály által jelzett rendelkezésekben.  

Tehát azt tudom mondani, hogy erről érdemben annyit lehet mondani, hogy ha 
és amennyiben a bírósági eljárások zavartalan lebonyolításához és a hatékonyabb 
jogérvényesítéshez ez közelebb visz minket, akkor nyilván jó, ha nem, nem, megítélni 
ezt most nem lehet. Éppen ezért - még egyszer mondom, amivel kezdtem - nagyon 
szívesen venném, ha a bíróságok jelen lévő képviselői annyit legalább elmondanának, 
hogy velük egyeztetve terjesztették-e be ezt a javaslatot; mi a véleményük erről a 
javaslatról; a bíróságok eljárásához passzol vagy nem passzol ez a javaslat; és ha van 
egyéb megjegyzésük, azt is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük alelnök úr felszólalását. A társadalmi haszon tekintetében 

egyetértünk. 
A Pp. 55. §-áról nincs szó, viszont a 150. §-ról igen, ami az eljárás 

felfüggesztéséről rendelkezik, és az ilyen határozat elleni fellebbezés lehetőségét, a 
jogorvoslat lehetőségét zárja ki a jogszabály, ami nyilván az ilyen jellegű perek 
gyorsabb befejezése érdekében szükséges. 

(Jelzésre:) Államtitkár úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Alelnök Úr! Amikor a tárcánk tudomást szerzett ezekről a módosító javaslatokról, 
akkor mi megküldtük véleményezésre az Országos Bírósági Hivatalnak, és azt kell 
mondjam, hogy a végső szöveg az ő észrevételeiket már tükrözi. Tehát, én azt tudom 
önnek jelezni, alelnök úr, hogy a visszaérkező észrevételek beépítésre kerültek ebbe a 
módosító javaslatba. 

Na most, abban teljesen igaza van, hogy az eredeti törvényjavaslat nem 
szabályozta ilyen precízen, pontosan az eljárásokat, és éppen a Bírósági Hivatal 
észlelte és a Kúria észlelte, hogy itt egyes kérdéseket részletesebben kell szabályozni, 
mert ez a törvény egy különleges vagy külön eljárási rendet ír elő, és éppen ezért nem 
lehetett mindent a Pp. általános szabályai szerint végrehajtani, vagy nem lehetett 
mindent rábízni a Pp. általános szabályaira.  

Ezért van szükség arra, hogy néhány kérdés tekintetében, néhány eljárási 
kérdés tekintetében pontosítsa a törvény azt, hogy mit kell tenni, hiszen az a cél - 
jeleztük az általános vitában is, az Országgyűlés egyetértett azzal a céllal -, hogy 
viszonylag rövid - idézőjelben - záros határidőn belül tisztázódjanak a szerződések 
érvénytelenségének kérdései. Tehát az egész törvényalkotás azt a célt szolgálja, hogy 
amennyire lehetséges, gyors és hatékony eljárásban tudja elbírálni a bíróság a 
pénzintézetek kereseteit, amennyiben lesznek ilyen keresetek. 

 
ELNÖK: Annyit tudok ehhez én is hozzátenni - köszönöm szépen az 

államtitkár úrnak az elmondottakat -, hogy nem tudom, mennyivel hitelesebb az 
alelnök úr számára egy kormánypárti képviselő, mint a Bírósági Hivatal képviselői, de 
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olyan teljes körű és részletes egyeztetésre került sor az Országos Bírósági Hivatallal, 
illetve a Kúriával, amire talán korábban soha nem is volt példa, úgyhogy már-már 
meglepődtek a jogalkotó végtelen nyitottságán a jobbító szándékú javaslatok iránt. 

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Akkor én egy felvetéssel élnék csak. Ha jól értem az elnök urat, hogy a Bírósági 
Hivatallal önök egyeztettek, akkor azt kérném, hogy egy ilyen fajsúlyos kérdésben, ha 
legközelebb ilyen történik - ezt az elmúlt ciklusban is javasoltuk -, azt gondolom, 
indokolt volna erre az egyeztetésre meghívni az ellenzéki frakciókat. Ez egy olyan 
társadalmi kérdés, ami azt gondolom, ezt indokolttá teszi.  

Én elhiszem az elnök úrnak és az államtitkár úrnak, hogy egyeztettek, úgyhogy 
ilyenformán, ha nem kíván megszólalni a bíróság jelen lévő képviselője, akkor 
elfogadom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Van-e további felszólalási szándék a módosító 

indítvánnyal kapcsolatosan? (Jelzésre:) Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, én csak nagyon röviden 

szólnék. Ha valaki a múlt heti ülésen itt volt - nem az elnök úr vezette le, hanem az 
alelnök úr -, akkor láthatta, hogy nagyon komoly kritikákat fogalmaztunk meg a 
javaslatok helyben való kiosztásával kapcsolatosan, de jelen bizottsági módosító 
javaslat esetében úgy gondolom, egy olyan problémára reagál, amit én is tegnap 
olvastam a médiában; lehet, hogy mások korábban már tudomással bírtak erről, de 
én ezt még bocsánatosnak tartom, ha valóban egy gyors reakcióról beszélünk. Sajnos 
az MSZP hozzászólásai mögött annak az indokolását látom, hogy miért ne 
támogassák ezt az egyébként jó javaslatot. Én kérem az MSZP-s képviselőtársaimat, 
hogy nyugodtan szavazzák meg, egyéb esetben azt kell gondolnunk, hogy önök megint 
a bankok oldalára álltak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Legény képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A Törvényalkotási 

bizottság - hogy is mondjam - munkarendje sem mentes a politikától természetesen. 
Szó sincs arról, határozottan visszautasítjuk Staudt képviselő úr állításait, miszerint 
mi megint a bankok mellé állnánk, mert sohasem álltunk a bankok mellé. Egyszerűen 
azt az eljárást jeleztük, amit önök is problémaként jeleztek már, és Szilágyi képviselő 
úr is jelezte egyébként az ülés 3. napirendi pontjának tárgyalásakor, amikor is egy pici 
időt kértünk arra, hogy tudjuk értelmezni. Olyan hosszú és olyan részletes egyébként 
ez a szabályozás, amit nekünk muszáj volt egyszerűen értelmezni.  

Azt gondolom, ez valójában azt mutatja meg, hogy ez megint egy felgyorsított 
törvényhozás. Azzal kezdtem a hozzászólásomat, képviselő úr, hogy egy nagyon 
komoly és nagyon fontos társadalmi problémát próbál megoldani, ezért is támogattuk 
a kivételes eljárást is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Jelzem, hogy itt most ebben az esetben nem a házszabály 

ad lehetőséget erre a gyorsaságra, hanem az, hogy a képviselőtársaim - beleértve a 
Szocialista Párt és a Jobbik frakcióját is - éppen azt tették lehetővé, hogy eltérjünk a 
házszabály rendelkezéseitől, és valóban olyan problémákra is igyekeztünk egyébként 
a társadalom többségének érdekében álló választ találni, amelyek tegnap merültek fel. 
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Tehát, ilyen értelemben most a gyorsasággal kapcsolatos kritikák talán kevésbé 
alaposak, mint más törvények kapcsán. 

Van-e további felszólalási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. 
Akkor kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a háttéranyagból valamely 

pontról külön akar szavaztatni azzal, hogy az 1. pontról én kérem a külön szavazást. 
Ezen kívül van-e még olyan pont, amelyről bármely képviselőtársam külön szavazást 
kér? (Jelzésre:) Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én kérném 

szépen, hogy az 5. pontról a háttéranyagból külön szavazzunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További kérés van-e ezzel kapcsolatosan? (Senki sem 

jelentkezik.) Rendben. 
Akkor ennek megfelelően a háttéranyagról kezdjük most meg a szavazást. 
A háttéranyag 1. pontjában Rogán Antal és Rubovszky György 

képviselőtársaink a törvényjavaslat 1. §-át új (5) és (6) bekezdéssel javasolják 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt a módosító javaslatot támogatja. 
(Szavazás.) Fodor Gábor képviselő urat nem látom. Ő nem szavaz igennel, ugye? 
(Fodor Gábor: Nemmel szavazok.)  

Tehát, akkor 1 ellenszavazattal és 31 igen szavazat mellett a bizottság az 1. 
pontban foglalt módosító javaslatot támogatta. 

Az 5. pontban Schiffer András képviselőtársunk a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésének g) pontját kívánja módosítani. Kérdezem, hogy ki az, aki az 5. pontban 
foglalt módosítást támogatja. (Szavazás.) Nyolc igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  

Tehát 8 igen szavazattal, 23 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a 
bizottság Schiffer képviselőtársunk módosító javaslatát nem támogatta. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a háttéranyagban szereplő egyéb 
módosító javaslatokat támogatja. (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Huszonegy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  

Tehát 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 21 nem szavazattal a bizottság a 
háttéranyagban szereplő többi módosító javaslatot nem támogatta.  

Most áttérünk a Törvényalkotási bizottság által benyújtani szándékozott 
módosító javaslatokra, ezek közül pedig a tizenhét pontból álló módosító javaslatra. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ennek a módosító javaslatnak az elfogadását támogatja. 
(Szavazás.) 26 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  

A bizottság 26 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett a módosító javaslatot 
támogatta.  

Most áttérünk a Törvényalkotási bizottság által benyújtani szándékozott 
négypontos módosító javaslatra azzal, hogy két pontosítással kérem, hogy a bizottság 
szavazzon a módosító javaslatról. E szerint a 2. pont (2) bekezdése egy „az” szócskával 
egészül ki, tehát: „Az 1-18. § a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.” A 
másik pontosítás pedig az államtitkár úr által említett pontosítás a 3. pontban, amely 
szerint a 20. §-ban „a pénzügyi intézmény fogyasztói kölcsönszerződése tekintetében” 
van, tehát egy i betűvel a „fogyasztó” szó kiegészül. 

Ennek megfelelően kérem a bizottságot, hogy a módosító javaslatról 
szavazzon! Ki az, aki azt támogatja? (Szavazás.) Huszonhat igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás. 
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A bizottság 26 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a módosító javaslatot 
elfogadta. 

Kérem most a bizottságot, hogy az összegző módosító javaslat és jelentés 
elfogadásáról döntsön! Ki az, aki ezeket támogatja? (Szavazás.) Huszonhat igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Öt tartózkodás. 

A bizottság 26 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az összegző módosító 
javaslatot és jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadónak Csizi Péter képviselőtársunkat javasolom. Kérdezem, 
hogy ki az, aki az ő bizottsági előadói tisztségét támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen.  

Kérdezem az ellenzéket, hogy előadót később kíván bejelenteni vagy már most 
meg tud nevezni. (Közbeszólás: Schiffer András.) Schiffer képviselő úr támogatta a 
módosítók egy részét, tehát a Szocialista Párt soraiból, illetve Fodor Gábor képviselő 
úr… (Dr. Bárándy Gergely: Akkor később bejelentjük.) Később bejelenti az 
ellenzéknek a módosító javaslatot nem támogató része az előadót. 

Elnöki zárszó 

Megköszönöm képviselőtársaimnak a munkát. Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 41 perc) 
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