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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

A határozatképesség megállapítása, a napirendi javaslat elfogadása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat, a jelenlévőket, a sajtó képviselőit. 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság határozatképes.  
Köszöntjük Révész Máriusz képviselőtársunkat a bizottság tagjaként, és 

Harangozó Tamás képviselő urat is köszöntjük mint a bizottság új tagját.  
Az eseti képviseleti megbízásokat szeretném ismertetni: Tuzson Bence 

képviselőtársunk megbízást adott Nyitrai Zsolt képviselő úrnak, Jakab István alelnök 
úr Selmeczi Gabriella képviselő asszonynak, Mátrai Márta háznagy asszony Vas Imre 
képviselő úrnak és Lasztovicza Jenő képviselő úr Hadházy Sándornak.  

Ezekre is tekintettel megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
A képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérem, hogy 

mindenekelőtt döntsünk arról, hogy ki az, aki a napirendi javaslat elfogadását 
támogatja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Ha jól látom, akkor 
egyhangú. Van-e tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Nem egyhangú. Tehát 
egy tartózkodással a napirendi javaslatot elfogadtuk. 

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói 
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. 
törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb 
rendelkezésekről szóló T/1272. számú törvényjavaslat  
(A részletes vita folytatása, házszabályi rendelkezésektől való 
eltéréssel) 

Ennek megfelelően akkor az 1. napirendi pont a Kúriának a pénzügyi 
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben 
rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló T/1272. számú 
törvényjavaslat.  

A korábbi országgyűlési döntésre tekintettel házszabályi rendelkezésektől való 
eltéréssel folytatjuk a vitát, így a bizottság feladata a részletes vita lefolytatása. 

Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy szintén eseti képviseleti megbízást 
adott dr. Tóth Bertalan képviselő úr Harangozó Tamás képviselő úrnak. 

A háttéranyagot képviselőtársaim megkapták, továbbá egy kiosztott módosító 
javaslatot is, ami nagyobb terjedelmű, ezért majd kérem, hogy a kormány 
nyilatkozzon rá. De a háttéranyag szerint haladnánk.  

Tehát 1. számmal Burány Sándor és Tóth Bertalan képviselő urak javasolják a 
törvényjavaslat 45. §-át egy új (2) és (3) bekezdéssel kiegészíteni. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatos felszólalási szándék, észrevétel van-e. (Nem érkezik jelzés.) 
Amennyiben nincsen, kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e ezt a javaslatot.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem, elnök 

úr, nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Hozzászólás? (Jelzésre:) Schiffer 

képviselőtársam, parancsoljon! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Én azért szeretném felhívni arra a figyelmet, 
hogy ez a javaslat (Dr. Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.) kezeli azt a 
problémát, amit már az általános vitában felvetettünk a 45. §-sal kapcsolatban, hogy a 
törvényjavaslat úgy hirdet kamatemelési moratóriumot általában a fogyasztói 
kölcsönszerződések esetén - tehát értve itt olyan fogyasztói kölcsönszerződéseket is, 
amelyeknek nincs közük az egész devizahitel-krízishez -, hogy semmiféle számítás, 
hatástanulmány nincsen, hogy ez a következő két évben a gazdaságra milyen hatást 
fog gyakorolni, miközben a nemzetközi pénzügyi kamatok felfelé fognak menni, 
nyilvánvaló, hogy lesz jegybanki alapkamat-emelés. Nem tudjuk, hogy összességében 
a hitelpiacra ez a rendelkezés milyen következményekkel jár, és az ostor 
nyilvánvalóan a hazai kis- és középvállalkozói szektoron fog csattanni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Jelzésre:) 

Répássy államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! Az 

előbb nem akartam belemenni a vitába, de hogy Schiffer frakcióvezető úr támogatta 
Burány és Tóth képviselő urak módosító javaslatát, szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a 45. § (2) bekezdés tervezett szövege a forintalapú fogyasztói 
kölcsönszerződésekre vonatkozik. Tehát többek között ezért sem támogatjuk. Illetve 
azért nem támogatjuk, mert a kormány eredeti szándéka az, hogy moratórium 
kerüljön meghatározásra a kamatokra. (Horváth László megérkezik az ülésre.) Ez 
pedig mégiscsak feloldaná ezt a moratóriumot. Tehát lehetővé tenné a kamatemelést. 
Tehát egészen más megközelítés a kormány megközelítése, finoman szólva. Tehát a 
szocialisták javaslata engedné a kamatemelést, a kormány javaslata nem engedi a 
kamatemelést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. A javaslat két részből áll. 

Egyrészt valóban, akár engedné is a kamatemelést, amennyiben a Magyar Nemzeti 
Bank emelné az alapkamatot, második felében pedig kötelezően előírná a csökkentést 
is, amennyiben esetleg a Magyar Nemzeti Bank tovább csökkentené valahová még az 
alapkamatot.  

De az a kérdésem lenne az államtitkár úrhoz, hogy annak a következményeivel 
számolt-e a kormány, ha - mondjuk - a Magyar Nemzeti Bank egy erőteljes 
kamatemelésre kényszerül, akkor a moratórium hogyan fog működni egyébként a 
valóságban. Tehát, tegyük föl, feltételezve, de nem megengedve, 7-8 százalékra 
föltornássza egy éven belül a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot, akkor ez a 
jelenlegi rendszerben hogy fog kinézni; magyarul, ez a moratórium mit fog 
eredményezni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Javasolnám, hogy ha van hozzászólási szándék a 

képviselőtársaim részéről, akkor legyünk túl a hozzászólások körén, és akkor a végén 
megadnám államtitkár úrnak a szót reakcióra, azzal, hogy ha még szükséges, akkor 
viszonválaszra is legyen lehetőség. 

Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Parancsoljon, Balla alelnök úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Harangozó 

képviselő úr hozzászólása után kénytelen vagyok szólni, és teljesen világossá 
szeretném tenni, hogy mind Harangozó képviselő úr, mind Schiffer képviselő úr arra 
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tett javaslatot, hogy ezen szerződések esetén a bankoknak legyen joguk kamatot 
emelni. A kormány és a kormánypárti képviselők pedig arra tesznek javaslatot, hogy a 
moratórium idejéig ne legyen lehetőségük kamatot emelni. Tehát teljesen világos a 
helyzet - szerintem, túl is beszéltük -: az LMP és a szocialisták a kamatemelés mellett 
érvelnek, mi pedig ellene.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! Utána Schiffer 

képviselő úr.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Én is próbálom ennyire 

leegyszerűsíteni, mint Balla képviselőtársam: nem erre tettünk javaslatot, a Magyar 
Nemzeti Bank viselkedéséhez kötnénk azt, amiről egyébként senki más nem tehet 
ebben az országban, lassan úgy látjuk, már ők sem. De mindenesetre nemcsak 
kamatnövelésről van szó, ahogy államtitkár úr mondta, hanem akár 
kamatcsökkentésről is szó van a javaslatunkban, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank 
az aktuális alapkamatszintet ilyen vagy olyan irányba növeli vagy csökkenti.  

És a kérdésem egyébként - még egyszer mondanám, kérdést tettem fel, még 
nem állítottam semmit - arra vonatkozott a kormány részére, hogy ha ez mégis 
bekövetkezik, akkor ott mivel számol a kormány, hogy mi fog történni, vagy garanciát 
tud-e vállalni bárki arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank a következő időszakban nem 
fog hozzányúlni az alapkamatszinthez.  

 
ELNÖK: Schiffer frakcióvezető úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Megértem, hogy a frakcióigazgató úrnak 

kampányidőszak van, és csúcsra jár a Fidesz propagandagépezete, és ilyenkor a 
valóság zavaró szokott lenni. Nem ezt mondtam, nagyon megkérem, hogy ne 
csúsztasson! Egyrészt arról van szó, amit az előbb Harangozó képviselő úr elmondott.  

A másik: felvetettem most is és a múlt héten is az általános vitában, hogy itt 
általában a fogyasztói kölcsönszerződésekről van szó. Tehát lassan mondom, hogy 
Balla frakcióigazgató úr is megértse: a devizahitel-krízissel érintett szerződések 
esetében mi önmagában nem kifogásolnánk a kamatemelési moratóriumot. Ami itt le 
van írva, az általában a fogyasztói kölcsönszerződésekről szól, ennek komoly 
gazdasági hatásai lehetnek, és erre a kormány láthatóan nincsen felkészülve. Ezzel 
összefüggésben fogalmaztunk meg aggályokat, és erre ön - azonkívül, hogy a Habony-
művek mit tanított be önnek - nem adott nekünk választ, ez a probléma. 

 
ELNÖK: Köszönöm a frakcióvezető úr minden személyeskedéstől mentes 

hozzászólását. (Jelzésre:) Balla képviselő úrnak megadom a szót. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én 

továbbra is úgy látom, hogy az ellenzék nincsen felkészülve arra, hogy vannak, akik a 
bankokkal szembe is mernek menni, elszámoltatják a bankokat, és vannak, akik 
nyomják ugyanazt a dumát, amit huszonöt éven keresztül, és állnak folyamatosan a 
bankok mellett. Ez a helyzet, ennek semmilyen „művekhez” nincsen köze, úgy látom, 
ez egészen egyszerűen szocializációs folyamat. 

 
ELNÖK: Schiffer képviselő úrnak azzal adom meg a szót, hogy ugyan nem 

szokás elnöki székből kérdést feltenni, de mégis azért azt a kérdést legyen kedves 
megválaszolni, hogy ha a javaslat elfogadása esetén a jegybank növeli az alapkamatot, 
akkor az milyen hatással lenne ebben az esetben a szerződéses kamatokra. 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Még egyszer. Élve képviselői jogommal, arról 

szeretnék beszélni, amiről én szeretnék. (Derültség.) Szóval, frakcióigazgató úr, az a 
helyzet, hogy legutóbb a múlt héten vetettük fel, hogy a Fidesz miért nem zárja ki azt, 
hogy közjegyzői okirat alapján végrehajtást lehet vezetni. Önök folyamatosan a 
Bankszövetség előtt behódoltak, folyamatosan a bankok oldalára álltak, amikor mi 
követeltük azt, hogy ne lehessen átruházni ezeket a követeléseket, ne lehessen a bírói 
út megkerülésével végrehajtást vezetni. Ezek után van képük azzal játszani megint, 
hogy itt ki áll a bankok oldalára és ki az emberek oldalára? Hagyjuk már! Önök 
éveken keresztül folyamatosan behódoltak a Bankszövetség előtt akkor, amikor mi 
egyértelmű javaslatokat fogalmaztunk meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Itt elítélendően liberális ülésvezetés folyik, de jelzem, 

hogy a Burány Sándor és Tóth Bertalan képviselőtársaink által benyújtott módosító 
javaslat kizárólag a Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamat-meghatározásával 
összefüggő hatásaira terjed ki, tehát közjegyzői okiratot nem látok sehol sem a 
módosításban. 

(Jelzésre:) Gyüre alelnök úr kért szót. Parancsoljon!  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Engem is Balla alelnök úr inspirált a hozzászólásra, és ha nem is éppen a 
módosítással, illetve nyilván azzal kapcsolatban van.  

Balla alelnök úr itt nagyon, hogy is mondjam, egybevette az ellenzék minden 
pártját, és közölte - és itt azért szeretném azt megjegyezni, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem tartozik ebbe a csoportba, és mi már négy évvel 
ezelőtt és az elmúlt négyéves ciklusban is folyamatosan a forintosítás mellett 
kardoskodtunk, illetve a devizahitelesek megsegítéséről szóló törvényjavaslatok 
elősegítésén dolgoztunk, nem pedig a kamatemelésen. Tehát kérem ezt a kis 
pontosítást az alelnök úrtól - (Balla György bólint.) köszönöm szépen -, hogy a 
Jobbik nem tartozik ezek közé, akikre ön gondolt. Köszönöm. (Balla György: Így 
igaz.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor az államtitkár úrnak megadom a szót viszonválaszra. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnézést 

kérek a bizottságtól, hogy felhívtam a figyelmet arra, hogy miről szól a módosító 
javaslat, mert utána elszabadult a vita.  

Tisztelt Képviselőtársaim… 
 
ELNÖK: Végül is ez nem teljesen diszfunkcionális itt a parlamentben. 

(Derültség.)  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

köszönöm, meg is nyugodtam.  
Az eredeti szöveg egyébként csak az egyoldalú kamatemeléseket és 

költségemeléseket vagy díjemeléseket fagyasztja be. Tehát elvileg - nyilván most nem 
akarok előítélettel élni a bankok irányában, bár megtehetném - a kamatcsökkentés 
nem kizárt. Tehát ha a szocialista frakció javaslatának azt a részét támogathatónak 
tartja valaki, hogy csökkentsék a kamatokat, amennyiben a jegybanki alapkamat is 
csökken, azt nem zárja ki a törvényjavaslat eredeti szövege, egyrészt.  
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Másrészt pedig pontosan az ilyen, egyelőre nem megbecsülhető és nem 
kiszámítható kamatváltozási folyamatok miatt tartjuk azt fontosabbnak, hogy inkább 
rögzítésre kerüljön a kamatemelés tilalma, mert úgy gondoljuk, hogy az elszámolást 
az segíti, ha kiszámítható a kamatszint. Tehát kifejezetten tudatos is az, hogy ne 
mozoghasson az elszámolás közben a kamatszint. Nagyjából eddig terjednek a 
pénzügyi, gazdasági ismereteim, ennél tovább nem tudok belemenni ebbe a vitába, 
egyébként pedig természetesen egyetértek a Balla György képviselő úr által 
felvetettekkel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr jelzi, hogy hozzá kíván szólni. 

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

elnök úr. Ha az államtitkár úr azt mondja, hogy az a része a javaslatnak támogatható - 
legalábbis, ha jól értem, de majd kijavít, ha netán nem -, amely arra irányul, hogy 
kötelező legyen csökkenteni a kamatot, amennyiben a jegybank csökkenti a kamatot, 
akkor mi ezt megvettük, tehát azt tudom mondani, hogy rendben van, legyen így.  

És hogy Balla képviselő úr - hogy mondjam - hozzászólási szintjére menjek, és 
én is próbáljam megfogalmazni azt, amit mi szeretnénk javasolni, ezért azt kell 
mondjam, hogy ez a javaslat tehát arról szól, hogy a kamatot kötelező legyen 
csökkenteni, amennyiben csökken a jegybanki alapkamat. Tehát nyilván Balla 
képviselő úr is azt azért tudja és fölméri, hogy a nem csökkenésnél a csökkenés még 
jobbat tesz a fogyasztóknak és még rosszabbat a bankoknak, hogy egyszerűen 
fogalmazzak. Magyarán szólva ez a javaslat erről szól, ezt célozza. Ha ezzel a kormány 
egyetért, azaz még egyszer mondom, Balla képviselő úr, hogy a bankoknak még 
rosszabb legyen az önök javaslatához képest és a fogyasztóknak még jobb, akkor 
támogassa ezt a bizottság. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Annyi jogi kérdésem van - az MSZP belső 

munkamegosztását nem ismerve -, hogy Bárándy alelnök úrnak van-e joga 
visszavonni a Burány Sándor és Tóth Bertalan képviselő urak által előterjesztett 
módosító javaslatnak… (Közbeszólás.) - tudom, hogy nincs, köszönöm (Derültség.) -, 
tehát a módosító javaslatnak a felét. Csak az alelnök úr miként értelmezi ezt? Vagy 
pedig ezt külön módosítóként terjeszti elő. Tessék parancsolni! 

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

azt mondom, hogy abban az esetben, ha ezzel a részével a kormánypárt egyetért, 
akkor a bizottságnak van lehetősége egy ilyen tartalmú módosító javaslatot 
benyújtani, ezt meg leszavazni. Nem egyedi eset ez, számtalanszor élt ezzel egyébként 
a kormánypárt, amikor a saját javaslatai vonatkozásában ugyanezzel a technikával élt. 
Magyarán szólva, ha a javaslatnak az a része tetszik a kormánypártnak, akkor 
terjesszük elő bizottsági módosítóként. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Világos. Akkor mielőtt az államtitkár úrnak megadnám a szót, 

rögzítem, hogy van egyszer a most előterjesztett és eddig vitatott módosítás, illetve az 
MSZP-nek most itt van egy olyan előterjesztése, hogy kizárólag a 45. § (3) 
bekezdéséről külön is szavazzon a bizottság. Mind a két… (Dr. Bárándy Gergely: Jó.) 
Ez így megfelel? (Dr. Bárándy Gergely: Meg.) Jó, mindkét módosító javaslatra 
tekintettel. Az egyik módosító javaslatról a kormány nyilatkozott; most kérem 
Répássy államtitkár urat, hogy a második módosító javaslatról is legyen szíves 
nyilatkozni. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, az a 

gondunk, hogy szerintünk, ha szó szerint így fogadnánk el a (3) bekezdésben írt 
módosító javaslatot, az, mondjuk úgy, hogy koherenciazavarokat okozna. Például 
nézzék meg csak azt, hogy a (2) bekezdésben még szó van a forintalapú 
kölcsönszerződésekről, viszont a (3)-ban már nincs szó erről. Illetve, ami még 
nagyobb baj szerintem, hogy nincs szó a költségekről és a díjemelésről. Az (1) 
bekezdés tervezett szövegében nemcsak az egyoldalú kamatemelést, hanem az 
egyoldalú költségemelést és egyoldalú díjemelést is megtiltja a törvényjavaslat. 

Tehát elvileg ugyan egyet tudnék érteni, de szöveg szerint nem tudok 
egyetérteni a (3) bekezdésben foglalt módosító javaslattal. 

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

elnök úr. Tekintettel arra, hogy úgyis fogunk, legalábbis én indítványozni fogom azt, 
hogy szünetet tartsunk, ugyanis most jött be egy 30 oldalas módosító javaslat, 
amelyet a bizottság terjesztene elő - ha jól látom itt az asztalon előttem -, és 
tekintettel arra, hogy nem volt eddig még olyan TAB-ülés, ahol ne kaptunk volna 
helyben kiosztott anyagokat, én úgy hiszem, ha a politikai egyetértés ebben a témában 
megvan a kormánypártok, a kormány és az ellenzék között, akkor fél óra alatt ennek a 
koherenciáját rendbe lehet tenni és meg lehet szavazni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyit szeretnék jelezni - ami csak enyhítő körülmény és nem 

felmentő - a 30 oldalas módosítással kapcsolatban, hogy 11 óra 51 perckor ezt 
kiküldtük a képviselők számára. (Moraj, szórványos derültség.) De ettől függetlenül 
el fogom rendelni az olvasási szünetet. 

Akkor, ha jól értem, most marad az MSZP-nek az eredetileg előterjesztett 
javaslata, és majd az olvasási szünetet követően egy szövegszerű javaslatot alelnök úr 
vagy az MSZP majd előterjeszt. (Dr. Bárándy Gergely: A kormánnyal egyeztetve.) A 
kormánnyal egyeztetve. Világos, rendben. 

Akkor, ha nincs további hozzászólási… (Jelzésre:) Tuzson alelnök úr, 
parancsoljon! 

 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Egy-

két szakmai dologra szeretném ezzel a javaslattal kapcsolatban felhívni a figyelmet. 
Ezek a kamatok jórészt nem a jegybanki alapkamathoz mint kamathoz 

igazodnak, hanem más típusú kamatok vannak. Tehát a „jegybanki alapkamat” 
megfogalmazás mindenképpen hibás ebben az összefüggésben, úgyhogy ilyen javaslat 
szerintem nem támogatható.  

A másik ilyen kérdés, ami ezzel is elég szorosan összefügg, hogy ha ezt ilyen 
formában fogadjuk el vagy fogadná el az Országgyűlés, akkor az a probléma, ami itt az 
előbb fölvetődött a kamatcsökkentéssel kapcsolatban, hogy ez eltérő lenne, mint 
egyébként a BUBOR-hoz mint általában igazított kamatláb csökkentéséhez vonatkozó 
viszony. S egyébként is ezek a kölcsönszerződések általában a kamatfelárat 
határozzák meg és a BUBOR-hoz igazítják. Tehát ha azt mondjuk ki egyébként, hogy a 
kamat mértéke nem változhat abban az esetben, ha a BUBOR mértéke csökken, attól 
még a szerződés szerint automatikusan csökkenni fog a kamat, függetlenül attól, hogy 
összességében még ezt a rendelkezést hozzátesszük-e a jogszabályhoz vagy nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr, parancsoljon! 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak azért, hogy a majdani olvasási szünetben 

könnyebb legyen gondolkozni, szeretném hallani Schiffer képviselő úr véleményét is. 
Mert ha én jól emlékszem, az LMP frakcióvezetője és az MSZP egyes számú 
frakcióvezető-helyettese - mind a ketten - a módosító javaslat indoklásának 
támogatásakor az MNB-kamat emeléséről beszéltek. Mind a ketten. Most ezen már 
túl vagyunk, ha jól értettem, Bárándy képviselő úr észrevette, hogy mi mellett érveltek 
képviselőtársai. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ezek után egyébként ezt az 
esetlegesen benyújtandó módosító javaslatot Schiffer képviselő úr fogja-e támogatni. 
Ami már emelésről nem szól, csak csökkentésről. 

 
ELNÖK: Kíván frakcióvezető úr válaszolni? (Dr. Schiffer András: Kívánok.) Mi 

a válasz? (Dr. Schiffer András: Igen.) Igen. Tehát frakcióvezető úr határozott igennel 
válaszol, mikrofon használata nélkül ugyan. (Derültség.) Rendben. 

Akkor, ha további hozzászólási szándék nincs, akkor pillanatnyilag abban a 
helyzetben vagyunk, hogy kizárólag az előterjesztett 1. számú, Burány Sándor és Tóth 
Bertalan képviselők által benyújtott javaslatról tudunk szavazni. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki ebben a formában ezt támogatja. (Szavazás.) Öt igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Huszonnyolc nem szavazattal, öt igen 
szavazat mellett a Törvényalkotási bizottság a módosító javaslatot elutasította.  

Milyen indítványt kíván tenni az MSZP vagy Bárándy képviselő úr vagy 
bármely ellenzéki frakció olvasási szünetre a benyújtott, illetve a bizottság által 
benyújtandó módosító javaslattal kapcsolatosan? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem szeretném elvenni az 

MSZP-től, hiszen előre már Bárándy képviselő úr elmondta, hogy kérni fognak majd 
egy olvasási szünetet, meghagynám ezt nekik. De azt azért el szeretném mondani, 
azért, hogy akik követik esetleg az interneten keresztül a TAB-ülést, tudják, hogy 
miről van szó. 

Elnök úr kijavította Bárándy képviselő urat, hogy nem most, hanem 11 óra 51 
perckor kaptunk meg egy 30 oldalas anyagot. Igaz, hogy ebben a 30 oldalas anyagban 
nagyrészt jogtechnikai módosítók vannak, de ez alatt az egy óra alatt például a 
Jobbik-frakció a szakértőivel körülbelül a feléig jutott el annak, hogy tüzetesen át 
tudja nézni ezt az anyagot. Azt is hangsúlyozom, a többsége támogatható annak, amit 
eddig találtunk ebben a részben. De egy olyan törvénynél, amelynek adott esetben 
egy-egy félmondata, egy-egy szava is problémákat jelenthet adott esetben, egy ilyen 
törvénynél az én véleményem szerint ez nem egy megfelelő eljárás. Elég, ha csak arra 
gondolunk - de ezt már elmondtuk egyébként is a törvénnyel kapcsolatban -, hogy 
nem teljesen világos, miként szerepel a törvényben például az átszámítás és az 
átváltás, hiszen a kettő nem ugyanaz, és ez nem mindegy.  

Tehát amikor egy-egy szón is ilyen óriási problémák lehetnek, akkor 
véleményem szerint ez az eljárás ismételten azt bizonyítja, hogy nem biztos, hogy a 
kormány és a kormánypárti frakciók komolyan veszik, annyira komolyan veszik ezt az 
ügyet, hogy végre egy olyan törvényt hozzunk meg, amelyik valóban hosszú távon és 
valóban véglegesen segíteni tudna esetleg a devizahiteleseken, és segíteni tudná 
ennek az egész ügynek a megoldását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Házszabálytól eltéréssel tárgyalunk, de ettől még 

természetesen lényegesen jobb lenne, ha a kormány, mondjuk, az előző napon képes 
lenne a módosító javaslatot benyújtani. Ezért kérem államtitkár urat, hogy legyen 
szíves összefoglalni a legfontosabb tartalmi módosításait ennek a 30 oldalnak, és 
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akkor utána az eredetileg javaslatot tevő Bárándy képviselő úr megmondja, mennyi 
szünetet kér… (Dr. Bárándy Gergely: Húsz percet.) Azt mondja Bárándy alelnök úr, 
hogy húsz perc szünet elegendő.  

Kérem államtitkár urat, hogy még a szünet előtt legyen szíves összefoglalni a 
legfontosabb módosításokat, azt követően pedig húsz perc szünetet fogok elrendelni. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Valóban, nagyrészt jogtechnikai pontosításokról van 
szó; nagyrészt, tényleg döntő többségében, de nyilván vannak érdemi módosító 
javaslatok is a tervezett módosító javaslatban. Ilyen például az a 9. pontban foglalt 
módosító javaslat, amely az önök által már az eredeti törvényjavaslatból is ismert 
10 ezer forintos különdíjat érinti, amely az elszámolás egyes eseteiben, a 
végtörlesztéssel élő fogyasztók esetén felmerül. Ezt azoknak a végtörlesztésben 
részesült fogyasztóknak nem kell megfizetni, akik éppen azért vettek föl egy másik 
fogyasztói kölcsönt, hogy kiváltsák a devizahitelt. Felismertük itt azt, hogy az ő 
költségeik már eddig is elég nagyok voltak, és amennyiben annál a pénzügyi 
intézetnél vettek fel forinthitelt, amelyiknél volt a devizahitelük, vagy igazolni tudják, 
hogy egy más pénzintézetnél vettek föl, de mindenképpen a hitel kiváltására vették föl 
a kölcsönt, ott ez a 10 ezer forintos különdíj nem kerülne megfizetésre.  

Azután ilyen tartalmi módosító indítvány - előbb elmondom, melyikről van 
szó, addig a kollégám megkeresi, hogy ez melyik pont - az, amelyik az elszámolás 
időszaka alatt, tehát a törvény által meghatározott időszak alatt felmondási 
moratóriumot vezet be a fogyasztói hitelszerződéseknél. Tehát nem lehet felmondani, 
tekintettel arra, hogy az elszámolás tart a felek között, és ebben az esetben, 
függetlenül attól, hogy milyen stádiumban jár a kölcsön, tehát addig milyen 
cselekmények történtek a felek között, ezt nem engedi felmondani a javaslat. A 42. 
pontban találtam meg ezt az érdemi módosítást. 

Azután felhívnám a figyelmet arra, hogy bizonyos határidő-módosítások 
történnek. Azért javasoljuk ezeket a határidő-módosításokat, mármint az 
elszámolásra megadott eredeti határidőknél egy kicsit javasoljuk szélesebb 
intervallumban meghatározni az elszámolást, hogy ne nagyon rövid időre essen az 
elszámolás, azért, mert olyan technikai, például postázási időtartamok merülnek fel, 
amelyek indokolják, hogy szélesebb időtartamot határozzunk meg, illetve a 
folyamatban lévő perek is indokolják azt, hogy az elszámolás egy tágabb határidő alatt 
történjen, de úgy, ahogyan az eredeti javaslat szerint, a 2015-ös évben minden egyes 
fogyasztói csoportban meg kell történnie az elszámolásnak. Egy kis türelmet kérnék! 
Ez a 12. pontban foglalt módosító javaslat. (Dr. Répássy Róbert dr. Benkő Imolával 
konzultál.) 

Van egy módosító indítvány a 34., 35. és 36. pontokban. Itt megint csak egy 
nagyon lényeges kérdésről van szó, hogy az érvénytelenség megállapítása a jelenlegi 
polgári törvénykönyv szerint anélkül is történhet, anélkül is kérhetik egy perben, hogy 
az érvénytelenség jogkövetkezményeire kitérjen a kereset. Tehát gyakorlatilag a 
jogkövetkezmény megállapítása nélkül kérik az érvénytelenség megállapítását. Azt 
javasoljuk ebben a módosító indítványban, hogy kifejezetten ebben a körben, tehát a 
fogyasztói kölcsönszerződések körében az érvénytelenség jogkövetkezményére is 
tegyen nyilatkozatot a fél. Ezek a pontok, tehát itt a 34-36. §-ban foglalt pontok 
pontosítanák ezeket a kérdéseket, hogy milyen nyilatkozatokat kell tenni a feleknek.  

Ez egy lényeges különbség, hogy csak az érvénytelenség megállapítására 
tesznek indítványt az érvénytelenségért folyó perekben, vagy pedig ezen túlmenően az 
érvénytelenség jogkövetkezményeire is. Hiszen, ha önmagában csak érvénytelennek 
nyilvánítják a pereket, ez még nem fog közelebb vinni az ügyfelek szabadulásához, 
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tehát gyakorlatilag a kötelezettségeiktől nem tudnak még szabadulni pusztán attól, 
hogy érvénytelenség van, hiszen még el kell közöttük számolni, tehát a pénzintézet és 
a fogyasztó között. Ezért mindenképpen tennénk egy ilyen javaslatot. Mondom, a 
jelenlegi Ptk.-tól eltérően, ezekben a speciális esetekben ezt javasoljuk, hogy az 
érvénytelenség jogkövetkezményeire is kerüljön nyilatkozat.  

Talán ezek voltak a legfontosabb érdemi javaslatok, elnök úr. A többi valóban 
pontosítás. 

 
ELNÖK: Miután engem is itt igyekeztek tájékoztatni - mert nekem sem volt 

jobb dolgom, mint képviselőtársaimnak, tehát nekem sem állt hosszabb idő 
rendelkezésre -, ami még, ha jól tudom, érdemi, hogy a bíróság és a békéltető testület 
eljárását valamelyest módosítja a most előterjesztett módosító indítvány, és a 
perújítást pedig kizárja, illetve a moratóriumot a perek folytatására nem 2014. 
december 31-ben, hanem 2015. december 31-ben határozza meg, tekintettel arra, 
hogy az elszámolási idő is hosszabb, devizahiteleknél február 1. és 28. között, a 
forinthiteleknél pedig szeptember 30-ig tart. Tehát ezek is indokolt módosítások. 
Ezen túl én nem tudok érdemi tartalmi módosítást mindazokra a módosításokra is 
tekintettel, amit államtitkár úr elmondott.  

Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Most elnök úr a 10. pontról beszélt. A 10. 

pontról beszélt most elnök úr?  
 
ELNÖK: Nem. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem. Akkor lenne kérdésem, ugyanis a 10. 

pontban is van egy lényeges módosítás véleményem szerint. Itt arról van szó, hogy 
egy véghatáridőt határoznak meg, amíg a fogyasztó hitelezője kérheti a Nemzeti 
Eszközkezelőtől a pénzügyi intézmény elszámoltatását. Itt az eredeti szövegben 2015. 
március 1. és 31. napja között lehetett volna, most kitolták december 31-ig. A 
kérdésem az lenne, hogy mi az indok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, április 30. napjáig toltuk ki, és ennek 

az oka pedig az, hogy… 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): December 31. napjáig van itt írva, elnök úr.  
 
ELNÖK: Ebben az esetben akkor valószínűleg… Egy másodperc! (Az elnök dr. 

Ágostházy Szabolccsal konzultál.) Most akkor még egyszer, hogy tisztázzuk, Szilágyi 
képviselő úr! A 10. pontban (2) bekezdés: „…a kérelmet 2015. április 30. napjáig a 
pénzügyi intézménynek továbbítva kéri az elszámolás elkészítését, és annak a 
Nemzeti Eszközkezelő részére történő megküldését…” Bocsánat! És azt december 31-
ére, igen. A képviselő úrnak van igaza, elnézést, rosszul láttam. Ez azokra az esetekre 
vonatkozik, amikor a Nemzeti Eszközkezelő a lakóingatlant megvásárolta, és ezekben 
az esetekben valóban december 31-ére módosul az a határidő, amely az elszámolás 
elkészítésére és ennek a Nemzeti Eszközkezelő részére való megküldésére nyitva áll.  

Gondolom, hogy ez a peres eljárások elhúzódására tekintettel történt. Miután a 
mi ismereteink szerint három bank keresetét küldte el eddig a bíróság az 
Alkotmánybírósághoz, és ezekben az esetekben az Alkotmánybíróságnak 90 nap áll 
rendelkezésre arra, hogy akár egyesítve ezeket az ügyeket, akár külön döntést hozzon, 
az várható, hogy a devizahiteles perek valamelyest, körülbelül egy-másfél hónappal el 
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fognak húzódni. Tehát egész biztosan december végéig lesz alkotmánybírósági döntés 
- reméljük, hogy az Alkotmánybíróság tud korábban is dönteni, de a határidő erre 
kötelezi őket -, és ha jól tudom, akkor ez volt a határidő-hosszabbítás oka. De ha az 
államtitkár úr ettől eltérő… (Jelzésre:) Az államtitkár úr is azt mondja, hogy igen. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, és még 

a 12. pontban foglalt határidő-módosításoknak is ez az oka, amit az előbb elnök úr 
mondott. A 12. pontban folytatódnak ezek a határidő-módosítások.  

 
ELNÖK: Rendben. Van-e további kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, 

akkor húszperces szünetet rendelek el. Tehát most van 13 óra 36 perc, 56-kor 
folytatjuk munkánkat.  

 
(Szünet: 13.36 - 13.57) 

 
ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, foglalják el a helyüket! 
A további eseti képviseleti megbízások rendjét ismertetem. Ágh Péter 

képviselőtársunk dr. Mengyi Roland képviselő urat, Lukács Zoltán képviselőtársunk 
dr. Bárándy Gergely képviselő urat és Csizi Péter képviselőtársunk… (Közbeszólások: 
Fordítva! - Mindegyiknél pont fordítva!) Lukács Zoltán képviselőtársunkat dr. 
Bárándy Gergely és Csizi Péter képviselőtársunk pedig B. Nagy Lászlót bízta meg 
azzal, hogy a mai ülésen helyetteseként eljárjon és szavazzon. 

Kérdezem mindenekelőtt a kormányt a Törvényalkotási bizottság által 
benyújtandó módosító javaslatról, hogy mi a kormányzati álláspont. 

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

eredetileg szétosztott, szétküldött javaslatról van szó, ugye? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, minden 

pontjában támogatjuk a módosító javaslat elfogadását. 
 
ELNÖK: Kérdezem először Bárándy Gergely képviselő urat, hogy van-e az 

MSZP-nek további módosítása. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a Törvényalkotási bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a minisztérium munkatársaival egyeztetve itt egy 
szövegszerű javaslat kezd kirajzolódni, sőt talán tudom is szó szerint olvasni. Persze 
talán szerencsésebb lenne, ha volna arra lehetőség, hogy ezt a bizottság munkatársai 
írásba foglalják. Nem tudom, olvassam elnök úr? Vagy mi legyen a technikája ennek? 

 
ELNÖK: Szerintem az a legegyszerűbb, ha első körben a képviselőtársunk 

felolvassa. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Az eredeti 

javaslatunk (1) és (3) bekezdése gyakorlatilag összeolvadna, és úgy hangozna a 45. § 
(1) bekezdése, hogy a pénzügyi intézményrendszer fogyasztói kölcsönszerződések 
tekintetében külön törvényben meghatározott időpontig, de legkésőbb 2016. április 
30. napjáig nem jogosult egyoldalú kamatemelésre, költségemelésre vagy díjemelésre. 
Ha a Magyar Nemzeti Bank a jegybanki alapkamatot a törvény hatályba lépését 
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követően, de az e bekezdés szerinti határidő letelte előtt csökkenti, a pénzügyi 
intézmény a fogyasztói kölcsönszerződésekben alkalmazott kamat, költség vagy díj 
mértékét legalább a jegybanki alapkamat csökkentésének mértékével megegyező 
mértékben csökkenti. 

Ez lenne akkor a szövegszerű javaslat. Mondom még egyszer, mi szívesen 
vesszük, ha szétosztásra kerülhet a képviselőtársaink körében. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a szünetben nekünk is 

módunk volt tájékozódni az ügyben, azért nem támogatjuk a módosító javaslatot, 
mert a szerződéseknél nem jegybanki alapkamathoz kötöttek a módosítások, hanem 
vagy fix kamatozásúak, akkor ebben a formában alkotmányossági aggályokat vet fel a 
beleszólás, és egyébként sem hat ki rá sem csökkentés, sem növelés jelen pillanatban; 
vagy pedig LIBOR-hoz vagy BUBOR-hoz kötött. Ebben az esetben viszont a 
kamatcsökkentés bekövetkezik, mert a LIBOR vagy a BUBOR követi a jegybanki 
alapkamat csökkentését, emelésre pedig nincs lehetőség. Tehát az a szándék, amit ez 
a módosító javaslat megfogalmaz, az a már elfogadott vagy elfogadandó módosítás 
szerint megvalósul teljes egészében, mert a LIBOR és a BUBOR a jegybanki 
alapkamatnak megfelelően változik, illetve csökken. Ha csökken, akkor ennek van 
jelentősége, ha nő, akkor nem, mert a kamatemelésre általános tilalom van. A fix 
kamatozás esetén pedig a kamat nem változhat meg. 

Ezért a kormánypártok álláspontja a módosító javaslattal kapcsolatban 
elutasító. Kérdezem a kormányt, hogy mi a kormány álláspontja. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyetértek az 

elnök úr által kifejtettekkel. Pontosan ez a probléma, mi is ellenőriztük, hogy a 
jegybanki alapkamat csökkenése, hogy úgy mondjam, ha a LIBOR-hoz vagy a 
BUBOR-hoz van kötve, akkor természetesen bekövetkezik; és a jegybanki alapkamat 
csökkenésével a törvény nem zárja ki, hogy csökkenhessen az ügyfél számára 
megállapított kamat. Az emelés viszont tilos, azt kizárná a javaslat (1) bekezdése. 
Tehát ezekkel az indokokkal - és egyetértve elnök úr indokaival - nem támogatom én 
sem ezt a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Alelnök 

úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a Törvényalkotási bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Egy mondat: mi azt gondoljuk továbbra is, hogy ez a 
módosító javaslat egyértelműsítené a helyzetet, de azt gondolom, hogy ha itt a 
Törvényalkotási bizottság jegyzőkönyvében az szerepel, az már önmagában egy 
előrelépés - és remélem, hogy jól értem államtitkár úr szavait, tegye meg, hogy 
megcáfol, ha nem -, hogy a jogalkotói szándék egyértelműen az, hogy ez ilyen módon 
érvényesüljön, és a mostani szöveg az önök jogalkotói értelmezése szerint - már most 
így magunkra gondolok - ez a törvény ilyen módon értelmezendő. Köszönöm. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

pontosan értettem, hogy mire kell igent mondanom, de igen. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Ha a jogalkotói szándékot a kormánypártok is megfogalmazhatják, 

akkor a fix kamatozású hitelek kivételével igen a válasz a kérdésre. Ha erre tekintettel 
nincs hozzászólási szándék, szavazzunk az MSZP által előterjesztett módosító 
indítványról! Ki az, aki a módosító indítványt támogatja? (Szavazás.) Öt igen 
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szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Huszonnégy nem szavazattal és öt 
igen szavazat mellett a bizottság a módosító javaslatot elutasította. (Jelzésre:) 
Tartózkodásból is volt egy, Fodor képviselő úr, köszönöm. 

Akkor ezt követően áttérünk a bizottság által benyújtandó módosító javaslatra. 
A kormány már nyilatkozott, hogy ezt a javaslatot támogatja. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsoljon, Szilágyi 
képviselő úr jelentkezett előbb, parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Az előbbi vita is jól mutatta, és most is azt az 

aggályomat szeretném kifejezni, hogy egy ilyen nagyon fontos kérdésben ilyen rövid 
idő alatt ilyen hosszú anyagot átnézni - lehetnek benne hibák. Csak egy dologra hadd 
hívjam föl a figyelmüket. Remélem, hogy magában a törvényben és a törvényjavaslat 
paragrafusaiban nincsenek olyan hibák, mint mondjuk, az indoklásban. Ha a 21. 
ponthoz lapoznak, akkor a következőt lehet olvasni: „A javasolt szabályok alapvetően 
támogathatóak, ugyanakkor a legmegfelelőbb, ha a törvényjavaslat nem engedi azt, 
hogy a pénzügyi békéltető testület, tanács helyett egy testületi tag eljárásával döntsön, 
ugyanakkor szükséges annak biztosítása, hogy a…” (Derültség.) Tehát, minek a 
biztosítása szükséges adott esetben? 

 
ELNÖK: Megkérjük a kormányt, hogy mi nem fejeződött itt be, nyilatkozzon 

ezzel kapcsolatosan. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én itt most csak arra szeretném ezzel az 

indoklással fölhívni a figyelmét mindenkinek, hogy ezért kellene az, hogy a bizottsági 
tagok normálisan át tudják olvasni megfelelő időben, a szakértőkkel meg tudják 
vitatni, hiszen mint mondtam, egy ilyen törvénynél egy-egy szónak is óriási 
jelentősége lehet. Itt pedig úgy látom vagy feltételezem, hogy mondjuk, adott esetben 
az indoklásból akár egy komplett mondat vagy pedig több mondat is kimaradt. 
Remélem, hogy magukban a paragrafusokban ilyen hibákat nem találhatnánk, de 
majd természetesen a bizottsági ülés után, amikor szavaztunk arról, hogy támogatjuk 
vagy nem támogatjuk, akkor majd részletesen át fogjuk nézni még jobban, és ha 
találunk benne valamilyen hibát, akkor azt majd jelezni fogjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük képviselőtársunk észrevételét. Nehéz vitatkozni, de azért 

megkérdezem a kormányt, hogy az „…ugyancsak szükséges annak biztosítása, hogy 
a…” mondat mit jelent vagy mit jelentene helyes formájában, államtitkár úr. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Hogy 

meghallgatásra sor kerüljön. Egyébként - köszönöm az észrevételt - mindenkit 
megnyugtatok, hogy szerencsére a normaszövegben nincsen hiba, legföljebb az 
indoklásban. Nem ismerünk hibát, inkább így mondanám. Rejtett hiba nincs a 
normaszövegben. (Derültség.) Jól mondom? Lehet, hogy nem jól mondtam. Rejtett 
hiba lehet, de általunk ismert hiba nincsen, inkább így mondanám. 

Egyébként valóban nagy terjedelmű a módosító indítvány, de ahogyan 
mondtam, nagy része technikai jellegű. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a pontosítást, akkor ennek megfelelően a 

jegyzőkönyv számára is rögzítjük, hogy ez az önmagában, mondjuk, többértelmű 
mondat úgy szól helyesen, hogy „ugyancsak szükséges annak biztosítása, hogy a 
meghallgatásra sor kerüljön.” Tehát gyakorlatilag a békéltető testület előtti 
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meghallgatást kérelemre kötelezővé teszi a javaslat, és ezt indokolja meg a 21. pont. 
Tehát a bizottság ezt így fogadja majd el, ha támogatja a módosító javaslat egészét. 

(Jelzésre:) Harangozó képviselőtársam, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány 

képviselőjét kérném szépen, a 46. pontot legyen kedves elmondani nagyon 
egyszerűen. Mondhatnám, hogy Balla György-i egyszerűséggel. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Nincs jelen Balla képviselőtársunk, erre is tekintettel… 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Nem is feltétlenül negatív kontextusban 

gondoltam, hanem tényleg hogy egyszer megértsem akár én is, hogy ez a 46. pont - 
mert elolvastam több ízben, nem vagyok valóban gazdasági szakértő, meg elolvastam 
a 46. pont indoklását, ott szerintem nyelvészeket is be kellene vetni, hogy ezt bárki 
megértse, de lehet, hogy egyszerűbb, ha összefoglalja az államtitkár úr, hogy itt most 
mi ez a teljesen új bekezdés, ami ide bekerül, és miért kellett fölhívni a törvényhozó 
figyelmét arra, hogy ez egyébként bizony-bizony házszabályszerű, ahogy más 
bekezdésnél ilyen nincs, de itt még külön odaírják, hogy tényleg higgyük el, hogy 
házszabályszerű ez a módosítás. Köszönöm. 

 
ELNÖK:Parancsoljon, államtitkár úr. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Eredetileg ez 

a törvényhely nem volt megnyitva, ahogy szokták ezt mondani a szakzsargonban, és 
azért írtuk oda; álláspontunk szerint a határozati házszabály 42. §-ában foglalt 
feltételeknek viszont megfelel. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szót kér, képviselőtársam? (Szilágyi György: Igen.) 

Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Esetleg javaslom, hogy akkor rendeljünk el 

esetleg olvasási szünetet most a kormány részére, hogy meg tudják mondani, hogy mi 
a helyzet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ügyrendi javaslatnak tekintem. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Szeretném még azt is jelezni, nem lektorációs 

szempontból és hasonlókból, de hogy lehetnek-e hibák vagy nem; hogyha itt 
megnézzük, rögtön az első mondatban az „a mennyiben” az amennyiben, az pontosan 
külön van írva. Teljesen mindegy… 

 
ELNÖK: Hol van ez? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ott van, hogy „Ha a hiteladós előtörlesztést 

teljesít, az előtörlesztett összeget a mennyiben…” 
 
ELNÖK: Ezért lenne dicséretes, ha a kormány az előző nap képes lenne 

elküldeni a módosító indítványokat, de bízunk abban, hogy eljutunk ide. Igényel-e a 
kormány olvasási szünetet, vagy pedig most az ezzel kapcsolatos válaszadásra készen 
áll államtitkár úr? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyrészt 
köszönöm, hogy az „amennyiben” elírását észrevették, hogy tévesen vagy rosszul 
került leírásra, és köszönöm, hogyha ezt korrigálják; másrészt pedig itt az 
előtörlesztés teljesítésének elszámolásáról szól ez a szakasz. Az első mondat arról szól, 
hogy a júliusban elfogadott törvényünk meghatároz bizonyos kivételeket, és azoknak 
a kivételével kell előtörlesztésként elszámolni a hiteladós törlesztését. Tehát én nem 
látom, hogy ebben újdonság lenne, csak itt két egymásra épülő törvény van, ez a 
mostani törvény ráépül a júliusban elfogadott törvényre, és ott bizonyos kivételek 
szerepelnek, erre utal ez a szakasz. Én úgy emlékszem, hogy eddig erre a kivételre 
nem hívta fel a figyelmet a normaszöveg.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további észrevétel, kérdés? (Jelzésre:) Bárándy 

alelnök úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt 

gondolom, hogy nagyon sokan, elnök úr is és más képviselőtársaim is elmondták már, 
hogy miért nem jó, hogy most kapunk meg 30 oldalt, erre nem is vesztegetnék több 
szót. Én egy dolgot emelnék ki: azt, hogy most már ez a második olyan 
törvényjavaslat, ahol gyakorlatilag a bírósági eljárásoknak egy nagyon jelentős részét 
most sikerül kodifikálni az utolsó pillanatban. Itt nyilvánvaló, hogy nyitva volt elég 
hosszú idő arra, hogy egyeztessenek a bíróságokkal. Az előző esetben - nem 
emlékszem a törvényre sajnos, hogy melyiknél volt az, de már biztos, hogy ebben a 
ciklusban történt -, ott kifejezetten elmaradt a bíróságokkal való időben történő 
konzultáció. Én azt kérdezném államtitkár úrtól, hogy most is ez-e az ok, vagy pedig 
esetleg más oka van annak, hogy itt nagyon jelentős részben módosulnak az eljárási 
szabályok. Én ezt őszintén szólva nem tartom jónak, és ezért emelném ki most is, 
jelen esetben is az egyeztetés szükségességét legalább a legfontosabb állami 
szereplőkkel. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás, mert egyben adnám meg államtitkár 

úrnak a szót. (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Az észrevételek nekem is 
technikai jellegűek, ami a Pp.-re vonatkozik, illetve egyrészről a hatóságoknak, tehát 
bíróságnak, pénzügyi békéltető testületnek a felkészülési idejére, felkészültségére, 
illetve az ügyfeleknek, a kérelmezőknek a felkészülésére vonatkozóan. Ugyanis itt 
általánosan azt kell látni, hogy a Pp.-szabályok csak részint fogják érinteni ennek a 
változását, hiszen előtte egy pénzügyi békéltető testületi eljárás előzi meg. Erre 
felkészült-e a testület, felkészültek-e az ügyfelek az ebben az eljárásban való 
részvételre? 

Ezt követően, amennyiben a panasz alapján továbbmegy a bírósági eljárásra, 
ahol az ügyben az illetékes törvényszék szerinti járásbíróság fog eljárni nem peres 
eljárásban, amelyben bírósági titkár is eljárhat, felkészültek-e erre ezek a 
járásbíróságok? Hiszen láthatjuk, hogy majdnem hogy akadálytalan, úgymond a 
fellebbezési útvonal, nagyon kevés benne a törés, és szépen fellebbezhető. Illetve jól 
értjük-e, hogy a Pp. általános szabályai szerint a nem peres eljárásban hozott 
határozat ellen a fellebbezés nyitva áll-e, és ez az út még nyitva van, tehát hogy a 
fellebbezési fórumok így alakulnak; ugyanis itt különös aggályomat abban fejezem ki, 
hogy túl azon, hogy a Pp.-ben és az eljárásban való részvételre nincsenek felkészülve 
például az adósok, de ebben az esetben nincsenek még arra sem felkészülve, amit itt 
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egy speciális szabályként említettünk a 34. pontban, ami ebben az esetben az 
érvénytelenség megállapításának a jogkövetkezményeinek a megállapítására is 
vonatkozik. 

Gyakorlati tapasztalat mutatja, hogy az ügyfeleknek összességében már az 
érvénytelenség megállapítására vonatkozóan is nagyon nehéz határozott kereseti 
kérelmet előterjeszteniük vagy a kérelmet megfelelően alátámasztani, pláne, hogyha 
egy jogkövetkezményt is meg kell mellé jelölni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekről 
azért a kormánynak számot kell adnia, hogy milyen felméréseket végzett, hogy 
gondolja, hogy ez hogy fog egyáltalán úgy zajlani, hogy ez a fogyasztók védelmében 
legyen, hiszen valahol ezeknek a pénzügyi termékeknek a fogyasztóit kívánja a 
kormány mégiscsak megvédeni. Ez az egyik ilyen fontosabb észrevételem. 

A másik, hogy miként kívánja majd a végrehajtásokat vagy a végrehajtókat 
ellenőrizni. Ugyanis folyamatosan tapasztalhattuk, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 
alapján sem megfelelően jártak el a végrehajtók, és mi a garancia arra, hogy ebben az 
esetben a végrehajtók megfelelően fognak eljárni? Azt hiszem, már mindenki ismeri 
azon álláspontunkat. A leghelyesebb - például ilyen jogszabályok útján is - az lenne, 
hogy az állam a végrehajtást visszavegye saját magához, és a profitorientált 
végrehajtók helyett most egy jó példát mutasson, hiszen nagyon sok esetben a 
végrehajtón fog nyugodni az elszámolás mikéntje és ennek a lezajlása. 

Tehát ebben várom még a kormány álláspontját és javaslatait, a jobbító 
szándékú javaslatait, hogy ezt miként lehet tovább csiszolni, mert itt vagyunk, most 
még akár lehet csiszolni tovább. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak érdemben hozzászólni 

ahhoz, amit képviselőtársam elmondott, hogy az érvénytelenség megállapítása azért 
nem szerencsés, hogyha önmagában áll, mert ez lehet részbeni érvénytelenség is, és 
ebben az esetben, ha ehhez jogkövetkezmények megállapítását nem rendeli a törvény, 
akkor az azzal járhat, hogy kifejezetten rosszul jár az, akinek az érdekében pert 
indítanak, egy részbeni érvénytelenség megállapítása megtörténik, és a peres 
eljárással lényegesen több költsége van, mint amennyi haszna a részbeni 
érvénytelenséggel. Tehát kifejezetten fogyasztóvédelmi szabály az, hogy bármilyen 
érvénytelenség akár teljes, akár részbeni megállapítását csak abban az esetben lehet 
kérni, hogyha a jogkövetkezmények megállapítását is egyidejűleg, vagy azoknak az 
érvényesítését is egyidejűleg a keresetben kéri a fogyasztó. 

Van-e további hozzászólás, és akkor egyben adom meg államtitkár úrnak a 
szót. (Jelzésre:) Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én csak alá szeretném támasztani 

képviselőtársam előző érvelését, hiszen problémát jelent véleményünk szerint teljes 
mértékben az, hogy a végrehajtásokkal most, jelen pillanatban mi lesz. Föl kellene 
függeszteni egyértelműen a végrehajtásokat is, hiszen ettől függetlenül az ingóságokat 
így is viszi a végrehajtó, és viheti a végrehajtó, ugyanúgy nehéz…  

 
ELNÖK: Bocsánat! Nincsenek felfüggesztve a végrehajtások? Fel vannak 

függesztve. (Dr. Répássy Róbert közbeszól.)  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Jó, igen, de ezt rendezni kellene. Tehát anélkül, 

hogy most ennyire előtérbe került volna ez az egész probléma, a végrehajtási 
eljárásokról, a végrehajtók munkájáról a magyar közvéleménynek, azoknak, akik 
találkoztak velük, elég lesújtó, és jogosan lesújtó a véleményük. Tehát az államnak a 
saját polgárai védelme érdekében, azért, hogy valóban jogszerű behajtásokról 
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lehessen, mondjuk, Magyarországon beszélni, ebben a kérdésben lépnie kellene, már 
rég lépnie kellett volna. Tehát én is szeretném kérni a kormányt, hogy tegyen erre 
bármiféle javaslatot, és próbáljuk meg ezt a kérdést kezelni, akár összevonva most, 
egy kalap alatt mindenféle más vitás kérdéssel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 

Hogyha nincsen, akkor viszonválaszra államtitkár úrnak megadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

köszönöm a szót. Először az egyeztetési kérdésekről: a kormány nevében az 
előterjesztést benyújtó igazságügyi miniszter úr, Trócsányi László az expozéjában is 
kiemelte egyébként, hogy az Országos Bírósági Hivatal - pontosabban a nyitó 
beszédében, elnézést, hogy tanulom az új fogalmakat -, tehát a nyitó beszédében is 
kiemelte, hogy az Országos Bírósági Hivatallal és a Magyar Nemzeti Bankkal is 
egyeztetésre került a törvényjavaslat és ezek a módosító javaslatok is.  

Tehát, amikor az a kérdés merül fel, hogy vajon fel vannak-e készülve például a 
bíróságok, vagy az alacsonyabb szintű bíróságok fel vannak-e készülve, azt tudom 
mondani, hogy az Országos Bírósági Hivatal nem jelzett problémát ezzel 
kapcsolatban. Feltételezem, hogy úgy gondolják, hogy ha még nincsenek is 
felkészülve, addig, amíg végre kell hajtani ezt a törvényt, tehát nagyjából a jövő év 
közepétől, addigra felkészülnek már ezek a bíróságok. Ugyanez a helyzet a békéltető 
testülettel is, hogy ők is felkészülnek, vagy fel fognak készülni erre a feladatra. 
Legalábbis nem jeleztek ilyen problémát.  

Az kétségtelenül igaz, hogy néhány határidő-módosítást éppen ők kértek azért, 
hogy kicsit szélesebb legyen a határidő intervalluma; azért, hogy ezeket az eljárásokat 
nagyobb időintervallumban tudják végrehajtani.  

Ami a bírósági végrehajtást illeti, egy kicsit meghaladja a törvényjavaslatnak a 
tárgyát, tehát úgy gondolom, hogy az egész bírósági végrehajtással kapcsolatos 
terveinkről nagyon szívesen beszámolunk, de szerintem itt most csak annyit érdemes 
ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az első, júliusban elfogadott devizahiteles 
törvény felfüggesztette a végrehajtási eljárásokat, és természetesen az Igazságügyi 
Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a végrehajtói tevékenységet, 
különösen az úgynevezett devizahiteles ügyekben.  

Azt pedig csak meg tudom erősíteni, hogy valóban megnőtt a száma a 
panaszoknak, tehát az Igazságügyi Minisztériumhoz is több panasz érkezik a bírósági 
végrehajtói tevékenységgel kapcsolatban. Ezeket folyamatosan kivizsgáljuk, és 
feldolgozzuk, nyilván, amilyen hatáskörünk van.  

Amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, és esetleg majd erre nyilván az 
igazságügyi miniszter úrnak lesz javaslata, amiben úgy dönt, hogy erősítse a kormány 
hatáskörét, az Igazságügyi Minisztérium hatáskörét a végrehajtói tevékenység 
ellenőrzésében, akkor erősebb jogosítványaink lesznek. De most egyelőre minden 
hatáskörünket, minden jogkörünket kihasználunk a végrehajtói tevékenység 
ellenőrzésében. Köszönöm szépen, elnök úr.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további hozzászólási szándék nincs, akkor 
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 
Fodor képviselő úrnak nem látom a kezét. (Fodor Gábor: Mert én ellene szavazok.) 
Huszonöt igen. Fodor képviselő úr nemmel szavazott. Más szavaz-e nemmel? (Nincs 
jelentkező.) Tehát 1 nem szavazattal. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 



 22 

Akkor már csak annyi feladatunk maradt, hogy az összegző módosító javaslatot 
és az összegző jelentést a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy szavazással a 
meghozott döntéseknek megfelelő tartalommal fogadjuk el. Kérdezem, hogy ki az, aki 
az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadja. Kérem, hogy most 
szavazzunk! (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás. 

Tehát 25 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot 
és az összegző jelentést a bizottság elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Kara Ákos képviselőtársunkat. Kérdezem, hogy 
ki az, aki támogatja a bizottsági előadó kijelölését. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

Kisebbségi előadót az ellenzék később kíván bejelenteni vagy most? (Dr. 
Bárándy Gergely: Nem kívánunk állítani.) Nem kíván állítani kisebbségi előadót. 
Illetőleg Fodor képviselő urat kérdezem, hogy kíván-e kisebbségi előadót. (Jelzésre:) 
Nem kíván. Akkor nincs kisebbségi előadó. 

Az ülés berekesztése 

Köszönjük szépen a mai munkát, a bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 24 perc) 
 
 
 
 

  Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 
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