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Napirendi javaslat  

 

1. A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint 
egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/3117. szám)  
(Részletes vita)  
(Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/3117/1.)  

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti 
Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/3118. szám)  
(Részletes vita)  
(Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/3118/2.)  
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Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
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B. Nagy László (Fidesz)  
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Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
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Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Jakab István (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)   
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP)   
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
 
 

Meghívottak  
 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Vitvindics Mária (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Rákossy Balázs államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat. Az év első ülésén nagyon boldog 
új évet kívánok.  

Jelzem, hogy nem véglegesen, csak átmenetileg tettük át a székhelyünket ebbe 
a terembe, mert a hosszú ideje ígért szavazórendszer beszerelése folyamatban van, és 
miután ez három hete kezdődött meg, ezért körülbelül két hét múlva ér véget. De ez 
azzal a jó hírrel is jár, hogy valószínűleg március 6-ától már ott tudunk ülésezni, és 
nem kell tovább számolgatni a szavazatokat, hanem azt követően erre elektronikusan 
lesz lehetőség.  

Megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Tájékoztatom a képviselőtársaimat az eseti képviseleti megbízás rendjéről: dr. 

Selmeczi Gabriella képviselő asszony Pesti Imrét, Harangozó Tamás Attila képviselő 
úr Lukács Zoltánt, Vejkey Imre képviselő úr Rubovszky Györgyöt és Mengyi Roland 
képviselő úr Jakab Istvánt helyettesíti.  

Ezzel együtt határozatképes az ülés. (Dr. Harangozó Tamás Attila jelentkezik.) 
Megadom a szót Harangozó képviselő úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Elnézést a 

rendhagyó hozzászólásért, de miután erre a bizottsági ülésre nem lehetett számítani, 
csak szeretném jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy Lukács képviselőtársunk beteg, ezért 
kérném, hogy a hiányzásoknál ezt vegyék figyelembe; majd utólag a papíron is 
jelezzük. Köszönöm. (Közbeszólás: Jobbulást!) 

A napirend elfogadása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimnak szeretném bejelenteni, 
hogy a bizottságunknak a mai szavazás eredményeként két új tagja van, úgyhogy 
köszöntjük dr. Galambos Dénes és dr. Tapolczai Gergely képviselő urakat, a bizottság 
munkájában mostantól ők is részt fognak venni.  

A napirend elfogadására kerül most sor.  
A képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérdezem, hogy ki az, 

aki a napirend elfogadását támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság… A 
jobbikos képviselőket kérdezem… Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Tehát három tartózkodás mellett… (Jelzésre:) Négy 
tartózkodás mellett, bocsánat, Tukacs képviselő úr is jelzi…  (Dr. Gyüre Csaba: Én! - 
Derültség.) Összetévesztettem Tukacs képviselő urat Gyüre alelnök úrral. (Derültség. 
- Dr. Bárándy Gergely: Biztosan azért, mert ugyanott ülnek! - Derültség.) Igen, 
Bárándy alelnök úr jelzi, hogy biztosan azért, mert ugyanott ülnek. Ezért elnézést 
kérek mindkettőjüktől, de a lényeg az, hogy a tartózkodások száma négy, és nem 
szavazat nélkül a bizottság nagy többséggel a napirendi javaslatot elfogadta.  

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel 
összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/3117. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Ennek megfelelően rátérünk az első napirendi pontra, amely a pénzügyi 
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/3117. számú törvényjavaslat.  
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Köszöntöm a kormány képviseletében Répássy államtitkár urat és a jelen lévő 
Vitvindics Mária szakértő asszonyt, talán mondhatom azt is, hogy bírónőt.  

Megnyitom a részletes vitát, amit a kivételes eljárásra tekintettel a bizottság 
folytat le, és mindenekelőtt megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert szóbeli tájékoztatója 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a törvényjavaslatot többek között azért 
terjesztette a Ház elé, mert a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint 
fogyasztói kölcsönszerződésekkel összefüggő, 2010. november 26-át követően 
közzétett vagy módosított ÁSZF-ek egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét 
tartalmazó kikötéseit a jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Nemzeti Bank 
vizsgálhatja meg, és amennyiben egyes kikötéseket tisztességtelennek talál, a hatályos 
szabályozás szerint 2015. február 14. napja és február 28. napja között közérdekű 
keresettel pert indíthat a tisztességtelenség megállapítása iránt. A keresetindításra 
nyitva álló határidő jogvesztő.  

Az MNB annak érdekében, hogy a szükséges közérdekű pereket megindíthassa, 
jogszabály felhatalmazása alapján adatszolgáltatásra hívta fel a pénzügyi 
intézményeket. A megkeresésre benyújtott adatok feldolgozása során vált 
megállapíthatóvá az MNB számára, hogy a pénzügyi intézmények adatszolgáltatása 
sok esetben nem teljes körű, abból nem tárható fel maradéktalanul az a többszintű 
szabályozási rendszer, amelynek ismerete szükséges a keresetlevél megfelelő 
összeállításához, valamint a megindítandó perek gyors és hatékony lefolytatásához.  

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződésével összefüggő, valamint 
egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat ezért 
kiegészíti az elszámolási törvény közérdekű keresettel indított perekre vonatkozó 
szabályait. Részletesen meghatározza, hogy a pénzügyi intézmény érintett szerződéses 
kikötésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásának milyen tartalmi és formai 
követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy ez alapján az MNB a megfelelő 
tartalmú keresetlevelet előkészítse. (Tuzson Bence megérkezik az ülésre.) 

Ezen túlmenően a javaslat további, az eljárási mechanizmust egyszerűsítő, 
segítő, valamint a szükséges körű igényérvényesítést hatékonyabban biztosító eljárási 
szabályt vezet be a közérdekű keresettel indított perek vonatkozásában. (Dr. Schiffer 
András és Révész Máriusz megérkezik az ülésre.) A pénzügyi intézménynek az új 
szabályok szerint elkészített, a szükséges adatokat tartalmazó kivonatát a módosítás 
hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell benyújtania a Magyar Nemzeti Bank 
részére.  

Annak érdekében, hogy az új adatszolgáltatás alapján legyen lehetősége az 
MNB-nek közérdekű kereseteit megfelelően előkészítenie és benyújtania, a tervezet 
módosítja a 2014. évi XXXVIII. törvény keresetindításra vonatkozó határidejét. Az 
MNB 2015. február 28. helyett 2015. április 30. napjáig terjesztheti elő a keresetét, 
ezért a törvényjavaslatnak legkésőbb február 27-én hatályba kell lépnie annak 
érdekében, hogy a hatályos szabályok szerint a jogvesztő keresetindítási határidő ne 
járjon le, azaz április 30. napjáig meghosszabbodhasson. 

Összefoglalva tehát: a Magyar Nemzeti Bank részére szükséges 
adatszolgáltatást, részben annak a határidejét tolja ki a törvény, részben pedig 
pontosítja, részletezi, hogy milyen adatszolgáltatás kell ahhoz, hogy a közérdekű 
kereseteket meg tudja indítani a Magyar Nemzeti Bank. Mindezt a fogyasztók 
érdekében javasolja a kormány, hiszen a fogyasztók érdekében indíthat a Magyar 
Nemzeti Bank közérdekű keresetet a pénzügyi szervezetekkel szemben.  

Vannak még más módosítások is a törvényjavaslatban.  
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Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket; mondhatnám azt is, hogy 
szinte jogtörténeti jelentőségű egy szabály. Ugyanis a pénzintézeti törvény 279/A. §-
aként bevezetendő szabályozás a negatív kamatról fog rendelkezni, hiszen most már 
előállhat olyan helyzet, hogy negatív kamatot számítanának fel a bankok. Erre még 
nem volt sosem szabályozás, hogy negatív betéti kamat esetén mit kell csinálni. Ezért 
azt javasolja a kormány, hogy a természetes személyek esetén ne lehessen negatív 
kamatot kikötni, hanem minimum 0,1 százalékos kamattal lehessen számolni. Ettől a 
szabálytól egyébként a felek kölcsönös akarattal eltérhetnek, de a főszabály az, hogy 
0,1 százalékos kamatot kell fizetni a betétekre.  

A vállalkozásoknál azonban nem írjuk elő ezt a kötelezettséget, tehát a 
vállalkozásoknál vagy gazdálkodó szervezeteknél adott esetben negatív kamatot is 
alkalmazhat a bank. Mondom, ez egy ritka esemény, hogy ilyen szabályozásról is kell 
gondoskodnia a törvényhozásnak. Köszönöm, elnök úr, a figyelmet. (Dr. Harangozó 
Tamás Attila jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Módosító javaslat nem érkezett a 

törvényjavaslathoz. Harangozó képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm a hozzászólási 
lehetőséget, elnök úr. Miután ezt kivételes eljárásban tárgyalja a parlament, talán 
pénteken nyújtotta be a kormány ezt a szöveget, valamikor délután, estefelé, és ma 
már, az elmúlt percekben annak a lehetősége is lezárult, hogy ehhez bárki módosító 
javaslatot nyújtson be, és egy elég speciális területről van szó, ezért csak szeretnénk itt 
is világossá tenni: azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselők, bár szerintem az itt 
helyben ülő kormánypárti képviselők sem tudnak arra semmilyen garanciát adni, 
hogy ez a szabályozás most végre jó lesz. 

Arról tanúskodik ez a javaslat, hogy önök újabb hibákat követtek el az elmúlt 
őszi kapkodó és kaotikus jogalkotásuk során. Az 1. §-hoz beadott részletes indokolás 
szerint koherenciazavart kell megszüntetni, a 2. §-nál szövegpontosítás van 
indoklásként. Ezekre nyilván a törvények elfogadása során azokban az eljárásokban, 
amelyek, mindahányan emlékszünk, milyen méltatlan körülmények között zajlottak a 
parlamentben, nem volt lehetőség.   

Amit az államtitkár úr kiemelt, az elsősorban a Magyar Nemzeti Bank perelési 
lehetőségéről szól. Én azért kíváncsi lennék, hogy mégis mikor ébredt arra rá a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy nem lesz elég ez a 14 nap arra, hogy az összes 
devizahiteles per tekintetében feldolgozzák a bankokból beérkezett információkat, és 
megindítsák a jogi eljárásokat; miért nem látta ezt előre akár a jogalkotó, akár maga a 
Magyar Nemzeti Bank. És konkrétan érdekelne, hogy mikor érkezett jelzés az MNB 
részéről, hogy azonnal, de 2-3 napon belül tessék ismét a parlamentet jogalkotás 
tekintetében ilyen kivételes eljárással össze-vissza rángatni úgy, hogy egyébként a 
házelnök úr által megálmodott kéthetes ülésezés egyébként már ezen a héten indult 
volna, ha többek között ez a törvényjavaslat nem esik be a kormány részéről.  

Igazából az érdekelne minket, ha itt lenne bárki a Magyar Nemzeti Bankból, 
hogy az ingatlan.com keresgetése közben egyébként az elnök úr foglalkozik-e azzal is, 
ami a dolga (Derültség az ellenzéki képviselők között.), tehát hogy az 
ingatlanvásárlások közepette mikor döbbent arra rá, hogy az állampolgárok 
érdekében nem jó a törvény, és a Magyar Nemzeti Bank nem fogja tudni teljesíteni ezt 
a feladatát. Teszem hozzá, a kivételes még akkor sem indokolja, hogy néhány nap 
alatt fogadjuk el a törvényt, mert 27-éig lenne idő, és a törvényjavaslatban van számos 
olyan más pont, amiről ember legyen a talpán, aki meg tudja állapítani, hogy most 
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akkor kijavítanak-e egy hibát, vagy egy újabb hibát fognak véteni, és ismét fogunk-e 
találkozni ezzel a törvényjavaslattal. Hiszen nemcsak a Magyar Nemzeti Bankról szól, 
hanem kamatláb-megállapításról és egyéb más részletszabályokról, amiket ilyen 
módon és ilyen körülmények között, nem hiszem, hogy az országgyűlési képviselők 
meg tudnak ítélni, és nem is nagyon hallottunk róla semmit. Köszönöm szépen. (Dr. 
Staudt Gábor jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, Staudt képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Miközben a céllal természetesen egyetértünk, hogy minden esetben ezeket a 
szerződéseket, ahol visszaélések merülhetnek fel, igenis akár közérdekű keresetekkel 
is támadja meg a Magyar Nemzeti Bank, de azért az az eljárás, hogy valóban egy 
hosszú szünet után, amikor a parlament nem ülésezett, az utolsó pillanatban elénk 
dobva kell ezt megtárgyalnunk úgy, hogy ma reggel még azt se tudtuk, hogy bizottsági 
ülést kell a mai napra betervezni, lehet egyébként, hogy elnök úr se, mondom én ezt 
halkan… (Dr. Gulyás Gergely: Tudtam.) Elnök úr már tudta esetleg, de lehet, hogy 
tegnap este még ő se. Tehát mindig be van harangozva, hogy minden máshogy lesz a 
következő ülésszak elején vagy a következő ülésszaktól, és ez részben igaz is, mert 
egyre rosszabb a helyzet. (Közbeszólás:) Igen, mindig változik a helyzet, csak nem jó 
irányba.  

Az, hogy módosító javaslatok nem érkeztek, nem annak köszönhető, hogy a 
javaslat, ami előttünk fekszik, tökéletes lenne, vagy annak, mert ezzel az ellenzék azt 
szeretné kifejezni, hogy nem is kívánt volna módosítót benyújtani. Be szerettünk 
volna nyújtani, csak miközben az Országgyűlésben az interpellációk, azonnali 
kérdések, szóbeli kérdések zajlottak, ez alatt nagyon nehéz átolvasni egy törvényt, és a 
módosító javaslatokat beterjeszteni, főleg úgy, hogy itt komoly témákról és komoly 
szakági jogszabályokról beszélünk. 

Egyébként nem megismételve, amit MSZP-s képviselőtársam mondott arra 
vonatkozóan, hogy valóban a tavaly alkotott törvényeknek is ez egy kritikája, hogy 
ennyi pontatlanság maradt bennük, de én azért a felelősséget még korábbra tolnám. 
Például a PSZÁF annak idején mit csinált? Vagy akár az ügyészség? Az ügyészség is 
indíthatott volna bizonyos esetekben akár közérdekű kereseteket is, ezeket nem tette 
meg. Hosszú évek óta tudjuk, sőt, már tulajdonképpen a gazdasági válságnál - 
nevezzük így -, tehát a 2008-as eseményeknél egészen bizonyossá vált, hogy ezek a 
szerződések nem felelnek meg a törvényeknek, és emlékezhetnek képviselőtársaim, 
akik az alkotmányügyi bizottságban is itt ültek, volt több olyan beadvány vagy 
tájékoztatás - nem mindegyikkel foglalkozott a bizottság, voltak, amelyek csak 
levélként eljutottak hozzánk -, ahol az volt a fő gond, hogy amikor a fogyasztóvédelem 
kapott, mondjuk, egy megkeresést a banki konstrukciókra, általános szerződési 
feltételekre vonatkozólag, azt továbbította, mondjuk, a PSZÁF-nak, hogy ők 
foglalkoznak a pénzügyi szektorral, ők meg visszadobták, hogy ez fogyasztóvédelmi 
kérdés. Így teltek el hosszú évek, hogy senki nem foglalkozott ezekkel a kikötésekkel, 
ezekkel az általános szerződési feltételekkel.  

Azon túl, hogy örülünk neki, hogy végre felébredt Matolcsy György, és valóban 
az ingatlanhirdetési rovatok olvasgatása után ez is terítékre került - legalább 
valamikor ez megtörtént, a szocialista kormányok alatt, 8 év alatt ezt hiába vártuk, 
tehát azért a szocialista kritikákat is ilyen formában kell kezelni -, de azért ez elég 
szégyen, hogy öt évet kellett várni arra, hogy az Orbán-kormány is rájöjjön arra, hogy 
ezeket a helyzeteket, ezeket a szerződéseket rendezni kell.  



10 

Ettől függetlenül - lezárva a mondandómat - a javaslat értelmével 
természetesen egyetértünk, de nagyon sajnáljuk, hogy ez ilyen formában került elénk, 
és emiatt például módosító javaslatokat sem tudtunk érdemben hozzá benyújtani. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

néhány dologra szeretnék reagálni. Egyrészt: azt, hogy ma lesz bizottsági ülés, lehetett 
tudni, mégpedig azért, mert a Házbizottságban világosan elhangzott, hogy 
házszabálytól való eltérést kérünk hozzá, amennyiben nem, akkor kivételes eljárásban 
kerül tárgyalásra. A kivételes eljárásnak világos szabályai vannak, amit képviselő úr is 
ismer: az általános vitát és a részletes vitát egyben egyébként a Törvényalkotási 
bizottságnak kell lefolytatni. Most éppen ez zajlik.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez kivételes eljárás, tehát ez nem azt jelenti, 
hogy ez az általános, hanem évente nyolc, tehát ülésszakonként négy ilyen lehetőség 
van, ebből zajlik most egy, a következő napirendi ponttal együtt kettő. Szerintem ez 
olyan mérhetetlen meglepetésként nem ért senkit. Ha nagyon akart volna módosító 
javaslatot benyújtani, nyújtott volna be. Azért nincsenek módosító javaslatok, mert 
semmi olyan indok nincs, hogy ezen a javaslaton bárkinek bármit módosítani kellene. 
Ennyi a Jobbik véleményére az észrevételem. 

Az MSZP véleményére azért súlyosabb, mert tisztelettel kérem Harangozó urat, 
hogy az a párt, amelyik egyébként Simor Andrást öt éven keresztül rászabadította erre 
az országra, egy olyan jegybankelnököt nevezett ki, aki semmi hasznosat nem tett, 
csak ártott az országnak, az lehetőség szerint ne a mostani jegybankelnököt kritizálja. 
Mert - ellentétben Simor Andrással, aki, mondjuk, nem volt hajlandó az inflációs 
nyomásra való hivatkozással a jegybanki alapkamatot csökkenteni, hanem 
folyamatosan emelte, ellehetetlenítve ezzel a magyar gazdaságot, és folyamatosan 
arra hivatkozott, hogy ha egyébként a jegybanki alapkamatot csökkentené, akkor 
elszabadulna az infláció - most olyan jegybankelnökünk van, olyan Monetáris 
Tanácsunk van, amely a jegybanki alapkamatot folyamatosan csökkenti, teljesen jó 
szinten van, és jelzem, az infláció nulla százalék. Tehát mindenkit lehet kritizálni, 
csak nem azoknak, akik egy Simort voltak képesek a jegybank élére kinevezni, és öt 
éven keresztül otthagyni. (Jelzésre:) Elnézést, hat. Érdekes módon Simor Andrásnak 
nem jutott eszébe az sem, hogy mondjuk, gazdaságélénkítő hitelt próbáljon meg 
nyújtani a Magyar Nemzeti Bankon keresztül; a mostani jegybank ezt is megteszi. És 
ha jól értem, akkor a mostani jegybank egyébként részt vállal devizaadósok 
mentésében is, Simor András pedig semmi mást nem tett, csak folyamatosan 
engedélyezte a devizahitelek fölvételét.  

Tehát oké, a kritikának helye van, csak azt gondolom, hogy akik a kritikát 
megfogalmazzák, a saját személyes felelősségüket is nézzék meg a korábbi tetteikért. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy olyan frakcióból, amely még nem 

szólalt meg… Az LMP-ből Schiffer András jelentkezését látom? (Dr. Schiffer András: 
Nem.) Nem. Akkor, mivel jobbikos volt az előző felszólaló, a Szocialista Pártból pedig 
ketten kértek szót, ők következnek. Kinek adjam, Tukacs vagy Bárándy képviselő 
úrnak? (Tukacs István: Bárándynak.) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Öröm visszatérni ide a bizottságba, mert látom, hogy a színvonal - 
legalábbis egyes képviselőtársaimat tekintve - mit sem változott, úgyhogy az ember 
otthon érzi magát.  

Balla képviselő úr fölszólalásával kapcsolatban azt gondolom, nagyon sok szót 
vesztegetni nem érdemes rá, de úgy hiszem, hogy ellenzéki képviselők joggal bírálnak 
egy olyan jegybankelnököt, aki sok-sok milliárd forintért vásárol teljesen fölöslegesen 
ingatlanokat a magyar adófizetők pénzén; aki olyan mértékben sok pénzt költ a maga, 
egyébként senki által nem támogatott, unortodox gazdaságpolitikája 
népszerűsítésére, ami nagyjából annyit tesz ki, mint az összes egyetem teljes 
költségvetése, szóval, én azt gondolom, hogy ha ezt ellenzéki képviselő bírálja, akkor 
azt joggal és okkal teszi. Ráadásul a jegybankelnök nem hajlandó választ sem adni 
arra, hogy ezt miért teszi, mert úgy gondolja, hogy amit a jegybank pénzéből költ, az 
nem közpénz. Ha valami közpénz, akkor az az, ebben talán mind a ketten 
egyetértünk. De ennél több szót tényleg nem érdemes vesztegetni rá, mert egyszerűen 
nem ér többet. 

Ami viszont a módosító javaslatokat illeti: képviselő úr, a mondandójának 
második része viszont kifejezetten nemcsak nevetséges és cinikus, hanem az vérlázító. 
Ön beszél arról, hogy azért jó egy javaslat, mert az ellenzék néhány óra alatt nem 
tudott módosító javaslatokat benyújtani hozzá?! Komolyan gondolja?! Akkor, amikor 
önök úgy hoznak ide módosító javaslatokat, hogy a módosító javaslat módosító 
javaslatának a módosító javaslatát kell még egyszer módosítani itt a bizottságban 
azért, mely oly mértékben sok koherenciazavart sikerült beépíteni az eredeti 
törvénybe, az azt módosító törvénybe meg még a módosítást módosító törvénybe is?! 
Ne haragudjon, képviselő úr, ez, amit ön mond, egész egyszerűen méltatlan. 

Az, hogy az ellenzék támogatja ezt a javaslatot vagy sem, nyilván ki fog derülni 
hamarosan a szavazáskor. De önök arról, hogy mi a minőségi jogalkotás, én azt 
gondolom, nagyon-nagyon nagy szerénységgel tudnak csak beszélni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdemben felszólalva csak annyit tennék hozzá a 

néhány órához - minden relatív persze, hogy mennyi -, elhangzott a Házbizottság 
ülésén, én is ott voltam, a Szocialista Párt is képviseltette magát, hogy ha nincs 
házszabálytól eltérés, akkor e tekintetben vagy e törvény tekintetében a 
kormánypártok kivételes eljárást fognak kérni. Ez volt csütörtökön. Pénteken a 
kormány benyújtotta a javaslatot. Tehát lehet a kivételes eljárás intézményén 
vitatkozni - jó, rossz, indokolt, indokolatlan, tegyük hozzá halkan és zárójelben, hogy 
egyébként 24-ről csökkent 8-ra a kormány lehetősége éves szinten az új házszabály 
elfogadásával -, de az tényszerűen nem igaz, hogy ez néhány óra, hacsaknem néhány 
óra, mondjuk, három nap.  

Természetesen formálisan ma döntöttünk róla, de azért azt a politikai 
képzettséget a Szocialista Párt képviselőiről eddig feltételeztem, hogy ha egyszerű 
többséggel elfogadandó kivételes eljárást előzetesen bejelent az a kormánypárti 
frakció, aminek majdnem kétharmados többsége van, akkor nagy valószínűséggel ezt 
el fogjuk fogadni. Ha ez túlzott feltételezés a Szocialista Párt frakciójának a tagjairól, 
akkor elnézést kérek, én ezt eddig feltételeztem. De szerintem abban értsünk egyet, 
hogy erre három nap rendelkezésre állt. 

Miután érdemi felszólalás volt a részemről, ezért nem kormánypárti, hanem 
ellenzéki felszólaló következik, méghozzá a Jobbik soraiból. (Jelzésre:) A Jobbik 
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visszalép e tekintetben, az LMP továbbra sem kér szót, úgyhogy a Szocialista Pártból 
Tukacs képviselő úr, parancsoljon! 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Én csak 

azért szeretnék néhány mondatot mondani, mert úgy látom, hogy a bizottság 
munkáját az utóbbi időben, mondjuk, 90 százalékban formai kérdések vitatása és 
tömény pártpolitizálás jellemzi. Ezt azért merem kritikaként megfogalmazni, mert én 
emlékszem Balla képviselő úrnak azokra a kenetteljes mondataira, amelyek a 
bizottság megalakulásakor úgy szóltak, hogy itt szakmáról fogunk beszélni, meg hogy 
itt mellőzni fogjuk a politikai háborúkat, mert ez egy olyan főbizottság, ahol a 
szakmának kell dominálnia. Szívesen visszakeresem a bizottsági jegyzőkönyvből 
ezeket a mondatokat. 

Képviselő úr, az úgy nem fog menni, hogy mondunk ilyeneket, aztán utána 
csinálunk mást, beszélünk másról. Én tisztelettel szeretném javasolni - nem akarok 
én Bagarja, a béke barátja lenni -, próbáljunk már visszatérni ahhoz, hogy mi a 
szakmai véleményünk bizonyos ügyekről, még ha ez jelen pillanatban lehetetlen is. 
Elnök úr, lehetetlen. A három nap nem három nap. Azért nem három nap, mert ha 
egy kicsit átcsapok a következő napirendre, nem a szocialista képviselőknek kell most 
itt hatalmas erőfeszítésekkel megállapítani, hogy a módosító jó-e, hanem például, 
mondjuk, ha komoly képviselői munkát szeretnénk végezni, ilyen esetben leülni 
fuvaroztató nagyvállalkozókkal, az adóalanyokkal, fuvaroztató cégekkel, amelyek 
vastagon érintettek az EKÁER-ben, mindazokkal, akiknek tapasztalataik vannak, 
ehhez meg idő kell, ha ezt komolyan gondoljuk.  

Tehát nem arról van itt szó, hogy a képviselő hülye, és nem tud három nap 
alatt egy módosító indítványt minősíteni, hanem arról van szó, hogy a törvények 
megalkotásának úgy kellene folynia, hogy közben azért az érintettekkel is legyen 
lehetőség valami konzultációra. A pénteki benyújtás és a hétfői tárgyalás erre nulla 
lehetőséget ad, ha ezzel egyetért. Ezért tehát próbáljunk már meg kiszakadni abból a 
parlamenti gyakorlatból, hogy volt időtök, elolvashattátok. Nem erről szól a dolog. 
Arról szól, hogy próbáljunk már meg ilyen ügyeket megbeszélni mindazokkal, akikért 
a módosítás lenne, merthogy - valóban nem akarok a másik napirendi pontról 
beszélni - ezer sebből vérzik, és mindenki tudja, és senki nem írja le például ebben az 
előterjesztésben.  

Tehát én úgy gondolnám, hogy a vita azért jó most, mert végül bebizonyosodik, 
hogy alkalmatlanok vagyunk szakmai ügyeket tárgyalni, mert jelen pillanatban 
semmiféle mód nincs arra, hogy valóban megtegyük azt, hogy szakmai alapon 
minősítsünk előterjesztéseket. Ehelyett arról beszélünk, hogy miért lehetetlen ezt 
megtenni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az EKÁER-re vonatkozó megjegyzéseket 

szerintem a következő napirendi pontnál lesz érdemes megtárgyalni. (Jelzésre:) 
Révész Máriusz képviselőtársunk kért szót. Parancsoljon! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Csak nagyon 

röviden. Tukacs István képviselő úr felvetette, hogy politikai vita van, és miért 
megyünk bele ebbe a témakörbe. Egyrészt viszonylag természetes. De azért az úgy 
nem megy, hogy politikailag megtámadnak minket - ezt a mai politikai vitát nem 
feltétlenül mi kezdtük -, ezek után Balla képviselő úr válaszol erre, majd azt mondja, 
milyen méltatlan, hogy Balla képviselő úr a politikai vitára válaszol. (Derültség.)  
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Az a helyzet, hogy itt elég sok kritikát megfogalmaztak. Én is most itt Simor 
András kapcsán azért hadd mondjam el: évente mennyi is volt a jegybank vesztesége? 
Százmilliárd forint/év? Annyit kellett a költségvetésből pótolni. Tehát egy kicsit lehet 
nagyobb szerénységgel. Matolcsy György jegybankelnök alatt ezek a számok azért 
messze nem így néztek ki. Azt még nyugodtan hozzátehetjük, hogy a magas kamatok 
egyébként Simor András idején éppen megfojtották a magyar gazdaságot. 

A törvényre visszatérve, képviselőtársaim, lehet kritizálni ezt a törvényt, biztos, 
hogy voltak benne egyébként szakmai hibák. De mi is lett volna egyébként, ha ezt a 
törvényt nem fogadjuk el idejében? Mi lett volna egyébként, ha mi is úgy szavazunk, 
mint önök, erre a törvényre? Hány milliárd forint, hány száz milliárd forint veszteség 
érte volna ebben az esetben a magyar családokat?  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvény - minden hibájával együtt -, amit 
elfogadtunk, meg ahogy ezt az egész rendszert kezeltük, az egyik legfontosabb 
döntésünk volt, és igen, voltak hibák benne, bizonyára jobb lett volna, ha ezt nem 
sürgősségi eljárás keretében tárgyaljuk. De megint arról van szó, hogy itt lépni kell, 
hiszen megint családok ezrein próbálunk ezzel segíteni. Azt hiszem, a múltkori 
szavazásokból okulva - hogy akkor milyen baj lett volna, ha az önök álláspontja 
kerekedik felül - fontolják meg, hogy ezt a törvénymódosítást támogatni fogják-e. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Egyrészt azért azt úgy 

halkan megjegyezném, hogy egy Országgyűlés bizottságában általában politikai viták 
szoktak lenni, legalábbis, ha többpárti parlamentáris demokráciáról beszélünk, tehát 
nem nagyon kéne rácsodálkozni, hogy politikai vita van, mert ez a dolog természete, 
ezért fizetnek minket, ezért vagyunk itt. 

Kettő: én azt gondolom, hogy a jegybankvezetés dolgában az MSZP-nek és a 
Fidesznek nem nagyon van mit egymás szemére vetni. Persze, igaz az a kritika, amit 
elmondott a Simor-féle jegybankvezetésről Balla György, viszont én azért azt is 
megkérdezném, hogy az a roppant sikeres és nyereséges jegybank, amit Matolcsy 
György vezet, hová teszi a nyereségét, mert egyelőre annyit látunk, hogy a 
forintosítással becsapták a hitelkárosultakat, pusztán csak az az ügylet, hogy piaci 
áron forintosítottak, ezer milliárd forintos többletet jelent a jegybanknak, és ez a 
többlet nem a hitelkárosultakhoz ment el, frakcióigazgató úr, ez a jegybank 
nyeréségét növeli, és ebből a nyereségből lehet offshore cégeknek például kifizetni a 
suskát, amikor palotát akar Matolcsy György vásárolni. Úgyhogy én azt gondolom, 
hogy se a Szocialista Pártnak, se a Fidesznek ebben nem nagyon van mit egymás 
szemére vetni. 

Magát a javaslatot valószínűleg meg kell szavaznunk, nem nagyon lehet mást 
tenni. Viszont azért annyit hadd mondjak el elsősorban államtitkár úrnak, hogy 
miután ez egy kormány-előterjesztés - 2010-ben az Országgyűlés elfogadta egyrészt a 
jogalkotási eljárásról szóló törvényt, másrészt a jogalkotásban való társadalmi 
részvételről szóló törvényt -, egy ilyen törvény esetében kiváltképp fontos lenne 
egyrészt a hatástanulmány, hiszen épp elég sokszor kibabráltak a hitelkárosultakkal 
például úgy is, hogy éveken keresztül nem csináltak semmit, vagy csináltak olyan 
lépéseket, amiknek a hatását nem kalkulálták. Egyéni képviselői indítványokkal tették 
mindezt az előző ciklusban, hogy még ez a kötelezettség se legyen meg, hogy 
hatástanulmányokat tegyenek le egy parlamenti bizottság vagy a plenáris ülés 
asztalára. Azonkívül pedig, ha valahol, itt aztán igazán helye lenne társadalmi 
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egyeztetésnek, például a „hiteles” mozgalommal vagy más, hitelkárosultak 
érdekvédelmi szervezeteivel. Ezek nem történtek meg, és technikailag sem 
történhettek meg az elmúlt 72 órában.  

Tehát azzal együtt, hogy valószínűleg nem nagyon van más választás, mint 
hogy ezt a javaslatot meg kell szavaznunk, azt azért szeretném rögzíteni, hogy a 
kormány - nem először - törvényt sért, megsérti a jogalkotásra vonatkozó törvényi 
előírásokat, sem hatástanulmányokat nem hozott ide a bizottság elé, és nem folytatta 
le azokat a társadalmi egyeztetéseket, amelyeket jelen esetben le kellett volna 
folytatni a hitelkárosultak érdekvédelmi szervezeteivel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Jobbik képviselőcsoportja következik. Többen is 

kértek szót, de most Staudt képviselő úr következik, ha jól értem. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Rövid leszek. 

Természetesen - és az előző hozzászólásom erre vonatkozott - fogcsikorgatva kell 
megszavaznunk ezt a javaslatot, mert magával az iránnyal egyetértünk, de nem 
ismételném meg azokat a szempontokat, amelyek alapján egy kicsit, hogy mondjam, 
nem kellőképpen és nem kellő időben előterjesztettnek tekintjük a javaslatot. Abba 
meg végképp nem mennék bele - de azért Révész Máriusznak két mondatban 
reagálnom kell -, hogy mi lett volna, ha 2010-ben forintosítják a hiteleket, hogy mi 
lett volna, ha kimondják, hogy az úgynevezett devizahitelek csaláson alapulnak.  

Tehát ne menjünk bele, hogy mi lett volna a megfelelő, mert sokszor 
lefolytattuk ezt a vitát ebben a bizottságban. Egy nem jó megoldás született, ami most 
azért tűnik jónak, mert a helyzet még tragikusabb lett - de attól még ugyanúgy 
becsapták a devizahiteleseket, mert a 256 forintos svájcifrank-árfolyamnak sem 
annyinak kellett volna lennie. És ami ott marad a bankoknál, az sem járt volna nekik. 

Tehát én azt kérem, ne legyenek a félmegoldásra büszkék, és arra sem, 
amennyit az árfolyam egyébként azóta változott, és az igazságügyi szervek, legyen az 
ügyészség, vagy a Nemzeti Bank, korábban PSZÁF, vagy a bíróságok eljárására sem 
lehetnek büszkék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Balla úrnak a Simor András személyét minősítő megjegyzéseinek nyilván az lesz majd 
a sorsa, ahogy az érintett eldönti. A tevékenységét lehet bírálni bárkinek, ez a 
hozzászólás ezen bőven túlterjeszkedett, azt gondolom, jogi értelemben is. De ez 
legyen az ő dolga majd, az érintetté. 

Az viszont azért jó lenne, bár ezt a vitát egyszer-kétszer már lefolytattuk, de 
olyan szépen mondta Balla úr is és Révész Máriusz úr is, hogy egyébként ha tévét 
néznék, lehet, hogy még én is elhinném nekik, amiket mondanak.  

Képviselőtársaim! Milyen forintárfolyam volt 2010-ben? Milyen 
forintárfolyam, euró- és svájcifrank-árfolyam volt a Magyar Nemzeti Bank 
tevékenységének is köszönhetően? (Révész Máriusz: Hány százalékos kamattal?) 
Értem. És? Milyen árfolyam volt, képviselőtársam? Mi okozta a devizahitelesek 
tragédiáját? (Közbeszólások.) Az, hogy elszállt a forint, az, hogy gyengült a forint, az, 
hogy erősödött a svájci frank és az euró. Elsősorban a törlesztés, a tőketartozás… 
(Folyamatos zaj, közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Csöndet kérek szépen! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Ez. És én arra nem lennék 

büszke, hogy lehet, hogy csökkentették a kamatot, de ezzel egyébként gyengült a 
nemzeti fizetőeszköz, és ennek örömére valóban nyereséges Magyar Nemzeti Bankot 
hoztak létre, amit egyébként a devizahitelesek verejtékéből hizlaltak (Balla György: 
Úristen!), onnan van a nyereség. Onnan! És hogy utána Matolcsy György ebből a 
nyereségből kastélyt meg luxusingatlant, -irodaházat vásárol, ezek után egyébként 
olyan alapítványokat alapít, ami - mint elhangzott - több pénzt kap, mint a teljes 
magyar felsőoktatás egy évben, arra szintén nem lehet senki büszke. De szerintem a 
lényeg az, hogy lehet, hogy ez egy másfajta gazdaságpolitika, de szerintem ne keverjük 
össze a kettőt, és ne mondjunk ilyeneket, amiket az előbb elmondtak! Mert egy biztos: 
2010-ben a devizahitelezés azért nem volt kérdés, mert olyan árfolyam volt, hogy 
egyáltalán nem volt kérdés a devizahiteleseknek, hogy tudják-e a törlesztőt fizetni 
vagy nem. (Balla György: Nem volt kérdés?!) A dolog akkor szállt el, amikor a 
forintot bedöntötték, egyszer politikailag, mármint hogy politikai hozzászólásokkal, 
utána pedig, úgy látszik, tudatos árfolyam-politikával.  

A mai napig nem lenne devizahitel-kérdés, ha 180 forint lenne a svájci frank. 
Legyen kedves ezt cáfolni, ha tudja, képviselő úr! Legyen kedves ezt cáfolni, ha tudja! 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahelyett, hogy én szólalnék meg érdemben, inkább 

megadom Tuzson alelnök úrnak a szót. Parancsoljon! 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Azt hiszem, azért jó lenne egy-

két kérdést tisztába tenni ebben a dologban, és nem baj, hogyha tudjuk azt, hogy 
ahogy ezt a csomagot elfogadtuk, annak az összhatása az, mint ha 190 forinton, tehát 
190 forinton forintosítottuk volna a hiteleket. Tehát azok a lépések, az a három lépés, 
ami az elszámoltatást jelenti, amelynek keretében visszamegy az ezermilliárd forint az 
emberekhez, meg az, hogy a forintosítás megtörtént, meg a fair bankrendszer 
együttesen ezt a hatást eredményezi. És az az álságos kommunikáció, amikor azt 
mondjuk, hogy azon a 185 forinton, ami mondjuk, 2010-ben volt abban a pillanatban, 
amikor a kormányváltás volt, azt az árfolyamot alkalmazzuk, tehát ne a 190-et, 
hanem a 185-öt, akkor azt is tegyük már hozzá, legyen szíves, képviselő úr, hogy 
négyszer akkora volt a kamat! Tehát legyen egy kicsivel kisebb az árfolyam, de 
négyszer akkora kamat - hát micsoda kommunikáció ez?! Az embereknek rosszabb 
lenne, mint a mi forintosítási metodikánk szerint! Azért ezt vegyük figyelembe! 

Másrészt mi az, hogy ezermilliárd forintos nyereséget tett zsebre a Nemzeti 
Bank? Hogy lehet ilyet mondani?! Azt kell e tekintetben megnézni, hogy mi az értéke. 
Az értéke - akkor ez volt a pénznek az értéke! Nem azt az eljárást kell követni, hogy 
ezt az ezermilliárd forintot adjuk oda a bankoknak, és a magyar emberek pénzéből 
történjen meg e tekintetben a forintosítás és a felelősség átvállalása, hanem a 
bankoknak kell ezt megtenni, és a mi politikánk erre vonatkozott, és erre jött létre a 
forintosításra vonatkozó szabályozás is. 

Tehát így jött létre Magyarországon a szabályozás, amelynek a hatása az, hogy 
átlagosan mintha 190 forinton forintosítottunk volna. Így néz ki összességében ez a 
csomag, és ahhoz képest, hogy mondjuk, egy négyszer akkora kamatot alkalmaznánk, 
negyedakkora ma a kamat, mint amikor a kormányváltás volt. Mert ha akkor 
forintosítottunk volna, és forintban kellett volna fizetni akkora kamatokat, akkor 
ennek megfelelően négyszer akkora kamatot is kellett volna fizetni. Azért ezt kell e 
tekintetben figyelembe venni! 
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ELNÖK: Képviselőtársaim! Egyelőre a vitát a törvényjavaslatról kellene 

folytatnunk, ami nem állítom, hogy tökéletesen sikerült. (Derültség.) Úgyhogy 
mindenkit kérek, most, hogy már a törvényjavaslaton kívüli témakörökről állítás és 
ennek cáfolata elhangzott, ha lehet, térjünk vissza valóban a képviselői javaslat 
megtárgyalására.  

A Jobbik-frakció következik, utána pedig majd a kormánypártok. Lukács 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én 

megpróbálnék visszakanyarodni akkor magához a javaslathoz, és először is 
mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy most üdvözölhetjük az MNB-t abban a 
körben, illetve abban a szituációban, amelyben a hitelkárosultak és a 
devizakárosultak jártak, illetve toporogtak 2010-től kezdődően. (Balla György: Mi 
az, hogy 2010-től?!) Ugyanis látjuk, hogy az MNB-nek is nagyon komoly gondot okoz 
a hiányos banki adatszolgáltatás. Akkor gondolhatjuk, milyen nehézségeket okozott 
azoknak a magánfeleknek, azoknak a személyeknek, akik saját magánérdekükből 
indítottak pert, illetve éltek keresettel a bankok ellen, illetve a tisztességtelen 
szerződési feltételek ellen, és ők milyen adatszolgáltatást és milyen elbánásmódot 
várhattak annak idején a bankoktól, ha az MNB-nek nem hajlandók rendesen és 
tisztességesen adatot szolgáltatni.  

Érthető tehát, hogy a kormány egyébként mit akar és mit tervez ezzel, sőt azt 
mondjuk, hogy mindenképpen arra kell szorítani a bankokat, hogy a 
legtisztességesebben járjanak el, de gondoljunk bele azokba a helyzetekbe és azokba 
az egyéni perekbe, akik a saját maguk költségén pereskedtek, és hasonló slendrián 
hozzáállással szembesülhettek a bankok részéről. Ezek a személyek gyakorlatilag 
2010-től, amikor elindították a saját kereseteiket, a bankok által folyamatosan 
torpedózva voltak, jobbára a bíróságok nem tudtak mást csinálni, mint asszisztáltak 
hozzá, és a saját perbeli eszközeikkel, eljárási eszközeikkel az ügynek valahogy véget 
vetettek, illetve megpróbálták rászorítani a feleket, hogy bizonyítsanak, és jellemzően 
ebből a bizonyítási teherből mindig az ügyfelek jöttek ki rosszul. (Tuzson Bence 
távozik az ülésről.) 

Így tehát nyugodtan azt is mondhatjuk: hol volt ilyenkor a segítség? Nem 
lehetett és nem is tudtak számítani az akkori devizakárosultak arra, hogy majd 
összeül gyorsan a kormány, és valamit kiötöl, illetve valamit elfogad, hiszen húzta az 
időt a kormány, és semmi mást nem csinált, mint 2014-re sikerült egy olyat 
elfogadnia, amivel valamelyest közelebb jutottak a devizakárosultak az ügyeik 
megoldásához.  

S visszakanyarodva arra, amit Révész Máriusz is mondott, valóban, mi lett 
volna, ha úgy szavaznak önök, mint ahogy egyébként az ellenzékből például a Jobbik 
is javasolta? Azt hiszem, megoldódott volna 2010-ben az összes olyan kérdés, amiről 
most beszélünk.  

Így hát mindenkinek csak azt akarom elmondani, illetve arra szerettem volna 
felhívni a figyelmét, hogy éljük bele magunkat bátran abba a helyzetbe, hogy milyen 
nehéz volt a devizakárosultak helyzete, amilyen nehéz egyébként most az MNB-nek 
is. Csak az MNB-nek van egy jó barátja, a kormány; annak idején nem volt ilyen jó 
barátja a devizakárosultaknak és a devizahiteleseknek, mert a kormány nem volt a 
barátja. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr azzal kezdte, hogy visszatér a 
törvényjavaslathoz - nem állítom, hogy teljes egészében betartotta ezt az ígéretét, 
hozzátéve persze, hogy a Jobbiknak sincs kevesebb joga, hogy a törvényjavaslathoz 
nem tartozó kérdésekről beszéljen. Most már viszont kérek mindenkit, hogy a 
tárgyhoz tartozó megszólalásokat tegyen, mert ha nem, akkor meg fogom vonni a 
szót. Mert szívesen vitatkozhatunk bármennyit a javaslatról, de olyan vitát, ami nem 
része ennek a javaslatnak, hosszan ne folytassunk, ha nem muszáj! Most már minden 
frakció az ilyen jellegű véleményét is elmondhatta. 

Hadházy képviselőtársunk kért szót. Parancsoljon! 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

javaslatom az, hogy a vitát zárjuk le, és erről ügyrendben szavazzunk. 
A javaslatomnak az az oka, hogy a napirendi javaslat azt a címet viseli: a 

pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb 
magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvények részletes vitája. 
Tekintettel arra, hogy módosító javaslat nem került benyújtásra, ezért ennek a 
vitának igazából nincs tárgya. (Dr. Schiffer András: Aha. Ezért szóltatok eddig 
hozzá?) Ezért továbbra is fenntartom a javaslatomat, hogy a vitát zárjuk le. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután indítvány van a vita lezárására, erről majd 

szavazunk, de a vita lezárását megelőzően minden frakcióból egy képviselőnek 
lehetősége van megszólalni. Ennek megfelelően, mivel Schiffer képviselő úr 
jelentkezik a legrégebb óta, úgyhogy neki adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak két 

megjegyzésem lenne, igyekszem rövidre fogni. 
Az egyik, tényleg a jegyzőkönyv kedvéért az, hogy milyen volt a forint/svájci 

frank, forint/euró árfolyam 2010 előtt. Én ezzel nem nagyon dicsekednék ebben a 
körben, mert pontosan, hogy a mesterségesen erősen tartott forint zavarta bele a 
családokat, illetve a kisvállalkozásokat ebbe a devizahitel-csapdába. Ez az egyik. 

Kettő. 2010-ben is volt már probléma, volt válság, volt 2009-ben is válság; az 
LMP akkor is követelte, hogy ezt a konstrukciót vezesse ki a jegybank, illetve a 
parlament. Bajnai Gordon, a magát válságkezelőnek feltüntető miniszterelnök azzal 
szúrta ki a hitelkárosultak szemét, hogy aláírt egy banki magatartási kódexet a 
bankokkal. (Balla György: Úgy van! Ez a helyzet.)  

A másik: Tuzson képviselőtársamnak meg csak annyit, hogy a dolog úgy néz ki, 
hogy miután piaci áron biztosította a jegybank a devizafedezetet a kereskedelmi 
bankoknak, és nem bekerülési áron, a különbözet haszonként keletkezett a 
jegybanknál. A másik oldalon azok a hitelkárosult családok, akik egyfajta árfolyamon 
hozzájutottak a hitelhez, mondjuk, hat-nyolc-tíz évvel ezelőtt - mert azért ne legyen 
kétség: nagyon sok család földönfutó lett már 2010 előtt -, ezek a családok, miután a 
kereskedelmi bank is utána piaci áron forintosít, pórul jártak. Azt a hasznot, ami 
keletkezett a jegybanknál, bőven lehetne kastély- és festményvásárlás helyett ezeknek 
a családoknak a kártalanítására fordítani. Ennyit mondtunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Látom, hogy elementáris az igény a bizottság elsősorban 

ellenzéki tagjaiban, hogy az egyébként nagyon fontos társadalmi problémát, a 
devizahitelek kérdéseit és ezek hatásait megvitassuk, de ez továbbra sem a 
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törvényjavaslat tárgya. Tehát amit most Schiffer képviselőtársam elmondott, az egy 
kiváló érvelés volt amellett, hogy miért szükséges ezt a vitát egyébként lezárni.  

Úgyhogy azért, hogy ne kövessem el azt a hibát, amit majdnem sikerült 
elkövetni, most az indítványról szavaztatok, és a szavazást követően, ha a bizottság 
elfogadja a vita lezárását, minden frakciónak még van lehetősége egy megszólalásra.  

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a vita lezárását. (Szavazás.) Tizenkilenc 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) És tíz nem szavazat mellett a 
vitát lezártuk.  

Ezt követően van most még minden frakcióból egyvalakinek megszólalási 
lehetősége. Ki kíván ezzel élni? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, Jobbik, parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is: én 

nem szóltam volna hozzá a vitához (Derültség.), de az, ami jelen pillanatban itt zajlik, 
úgy érzem, teljes mértékben felháborító. Engem felháborít az adott esetben, hogy 
Balla képviselő úr arról beszél, arról beszélt egy évvel ezelőtt is, hogy ez mennyire jó 
törvény - most jelen pillanatban itt van előttünk ez a nagyon jó törvény. Miért van itt? 
Lehet, hogy egy évvel ezelőtt jó törvény volt, csak éppen önök folyamatosan tűzoltást 
csinálnak ebben az ügyben! És amikor arról beszélnek az ellenzéki képviselők, és 
elkezdik azt ecsetelni, hogy miért tartunk jelen pillanatban itt, hogyan lehetett volna 
ezt egyébként másképp esetleg megoldani, akkor Hadházy képviselő úr úgy gondolja, 
hogy neki elég volt ebből, hogy itt az ellenzéket hallgatja, és tesz egy javaslatot a 
lezárásra, amit természetesen önök majd elfogadnak, hogy még csak véletlenül se 
beszéljünk semmiről. Ez a demokrácia jelen pillanatban, úgy néz ki! Vagy az a 
demokrácia, hogy Tuzson Bence nagy hangon elmondja a Habony-művek által kitalált 
paneljait, 190 forintos árfolyamról beszél, majd föláll, és elhagyja a termet!  

Ez valahogy egy olyan vitakultúra az én véleményem szerint, és vissza kell 
térnünk arra, amiről annak idején itt Balla képviselő úr beszélt, hogy mennyire lesz 
majd itt politikamentes adott esetben ennek a bizottságnak a működése, hát, 
véleményem szerint, ami jelen pillanatban itt zajlik, az felháborító! Egyszerűbb lenne, 
ha minden egyes ilyen napirendi pontnál - mert önöknek erre is lehetőségük van -, 
Hadházy képviselő úr fölemelné a kezét, és javaslatot tenne arra, hogy zárjuk le a 
vitát, még mielőtt valaki megszólal, mert ebből elég volt, és egyszerűen csak 
szavazzunk, hiszen ez lenne az abszolút demokrácia ebben az országban önök szerint. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most akkor az én mostani felszólalásom a Fidesz-frakció 

nevében történő felszólalásnak számít. 
Egyfelől kérem képviselőtársaimat, keressék meg azt az idézetet Balla alelnök 

úrtól, hogy ő mikor mondta, hogy itt nem lesznek politikai viták, csak szakmai viták, 
mert én speciel erre nem emlékszem. De jegyzőkönyvben van minden szó, tehát itt a 
lehetőség.  

Természetesen itt politikai viták folynak. Parlamenti keretek között folynak 
ezek a viták, és Szilágyi képviselő úr felszólalása ilyen szempontból egy fontos 
probléma megvitatási igényét jelezte, csak annak most nincs itt a tárgya, hiszen 
elvileg a törvényjavaslat, a T/3117. számú törvényjavaslat a mostani vita tárgya. Most 
ennek a törvényjavaslatnak a tartalmáról itt, talán az első két-három felszólalástól 
eltekintve, semmilyen vita nem folyt. Igazából az, hogy erre a javaslatra sor került, az 
annyiban az én bűnöm, hogy - a liberális ülésvezetés miatt - nem szoktam megvonni a 
szót képviselőtársaimtól, de egyébként azzal kapcsolatosan, hogy ebben a 
törvényjavaslatban mi található, és azzal kapcsolatosan milyen kérdés merül föl, 
milyen ellenzéki kritika van, nagyon kevés szó esett. Általánosságban beszéltünk 
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arról, hogy a devizahitelügyben milyen lépéseket tett a korábbi kormányzat - 
mondjuk, arról csak nagyon röviden lehet beszélni -, és milyen lépéseket tett a 
jelenlegi kormány. Ezt követően Schiffer képviselő úr is, jobbikos képviselőtársaim, 
szocialista képviselőtársaim is tehetnek általános megállapításokat, de akkor 
csinálhatunk egy vitát ebben a témakörben (Dr. Schiffer András, Szilágyi György: 
Jó!) - kérdés, hogy ez a bizottság a legalkalmasabb-e rá -, de elvileg egy 
törvényjavaslatról folyik pillanatnyilag a vita; ez a vita nem arról folyt. Én nyitott 
vagyok minden ilyen kezdeményezésre, csak akkor ne tegyünk úgy, mintha egy adott 
törvényjavaslat általános és részletes vitájának vagy részletes vitájának a lefolytatása 
lenne a mi feladatunk! 

A szocialista frakcióból Bárándy képviselőtársunk kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Elnök úr, először is, az a Fidesznek a belügye, hogy az ügyrendkirályi címet átveszi-e 
Vas képviselő úrtól más fideszes képviselő. (Derültség.) Új ülésszak, új rend, új 
szereposztás… De eddig nem volt divat a Törvényalkotási bizottság ülésén ügyrendi 
vitákkal lezárni a vitafolyamatot, és őszintén remélem, hogy ez a mai egy különleges 
eset, és többet nem fordul ilyen elő, és Hadházy képviselő úr is elgondolkodik azon, 
hogy az ügyrendkirályi cím mennyire megtisztelő az ő számára vagy bárki más 
számára. 

A másik, hogy ahogy elnök úr mondta - és én ezzel messzemenőkig egyetértek -
, az első ellenzéki felszólalások abszolút érdemi kérdéseket vetettek fel a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Én azt sajnálom, hogy ezekre nem érkezett 
semmiféle kormánypárti érdemi válasz. Ha már a vitáról és a vitának a szerkezetéről 
vagy stílusáról beszélünk, ezt is az asztalra kell tenni. Tuzson képviselő úr volt az 
egyetlen olyan fideszes képviselő, aki egy érdemi válasszal megpróbálkozott, aztán el 
is hagyta sajnos a termet, úgyhogy a vita e tekintetben sem tudott kibontakozni. 

Az pedig, tisztelt képviselőtársaim, nem gondolom, hogy hiba; sok minden 
hiba volt az elmúlt időszakok ülései és vitái kapcsán, de az nem hiba, hogy ha most mi 
egy különleges eljárásban általános vitát folytatunk egy törvényjavaslatról, akkor a 
törvényjavaslatnak a társadalmi környezetét, az előzményeit - hangsúlyozom, az 
előzményeit - és lehetséges következményeit is számba vesszük. Ez történt. Ez nem 
ritka, és azt gondolom, nem is helytelen gyakorlat. Egész más az, amikor mondjuk, 
módosító javaslatokról szavaz a Törvényalkotási bizottság, és erről folyik a vita. Itt 
most mi általános vitát folytatunk. S ha egy ilyen témakörben az általános vita 
keretében a devizahitelezéssel kapcsolatos általános kérdések ismét felmerülnek, én 
azt gondolom, elnök úr nagyon helyesen jár el akkor, amikor nem vonja meg a szót 
attól a képviselőtől, aki ilyen tartalmú hozzászólást tesz.  

Én tehát azt szeretném még egyszer kérni, hogy a Fidesz és a kormánytöbbség, 
a Fidesz–KDNP-szövetség gondolja meg azt, hogy érdemes-e ide a Törvényalkotási 
bizottságra is behozni azt a korábbi káros alkotmányügyi bizottsági gyakorlatot, hogy 
amikor kínossá vagy kényelmetlenné vált egy vita a kormánypárt számára, akkor 
ügyrendi javaslattal lezáratták - szerintem nem. Elnök úr eddig ezt nem hagyta, 
remélem, hogy a jövőben sem teszi. 

A másik pedig: azt kérném szépen, hogy ha már a kormánypárti képviselők 
nem válaszoltak érdemben azokra a felvetésre, ami érdemi felvetéseket például 
Harangozó képviselő úr tett a javaslattal kapcsolatban, akkor a kormány képviselője 
majd legalább a zárszavában tegye ezt meg. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Akkor most a vitát lezárom, és megadom a szót 
válaszadásra államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

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

szót, elnök úr, és elnézést kérek, ha csak szorosan véve a törvényjavaslathoz érkezett 
észrevételekre fogok válaszolni, mert szerencsére viszonylag kevés ilyen észrevétel 
érkezett, ami a törvényjavaslatról szólt.  

Én szívesen magamra vállalom a kormány nevében azt, hogy korrigálni kell a 
törvényt, amelyet egyébként közösen fogadtunk el, mert a négy devizahiteles-
törvényből hármat megszavazott az ellenzék is. Ez természetesen nem enyhíti a mi 
előterjesztői felelősségünket, csak egy olyan törvényről vitatkoztunk, amit 
egyébként… (Dr. Schiffer András: …a Rogán! - Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Ha lehet, akkor államtitkár úrnak adjuk meg a válaszadás lehetőségét. 

Ő is türelmesen viselte a vita megpróbáltatásait. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

azokat a törvényeket, amelyeket most ezzel a törvényjavaslattal módosítunk, 
megszavazta az ellenzék is - szerencsére, teszem hozzá. Másrészt pedig, mondom, 
azért vállalom magamra szívesen a kritikákat, mert hátha ezzel elérem önöknél, hogy 
megszavazzák ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára való alkalmasságát, 
illetve az Országgyűlés előtt támogatják. Ha ezzel ehhez hozzájárulok, akkor ezzel én 
itt be is fejezhetném. 

Annyit persze még a konkrét kérdésre el kell mondanom, hogy a téli 
ülésszünetben érkezett a Magyar Nemzeti Bank részéről az észrevétel, a kormány 
február 11-ei ülésén tárgyalta. Nem is nagyon lett volna korábban lehetőség az 
Országgyűlés elé vinni, csak amikor az Országgyűlés elkezdi a tavaszi ülésszakot. 
Tehát nem tudtunk ennél gyorsabban törvényjavaslatot előterjeszteni. 

A törvényjavaslat célja az, hogy korrigáljunk egy olyan helyzetet, amelyet most 
nem tud kezelni a Magyar Nemzeti Bank, és mindezt a fogyasztók érdekében tesszük. 
Tehát azt gondolom, tiszta a lelkiismeretünk, mármint a kormány részéről tiszta a 
lelkiismeretünk, hogy ezt a törvényjavaslatot előterjesztjük. És kérem, hogy 
támogassák, mert mindaz, ami itt elhangzott, nagyon fontos vita, de a törvényjavaslat 
jobbá teszi a már elfogadott devizahiteles-törvényeket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy módosító indítvány nem 

érkezett, ezért összegző módosító javaslatot nem kell elfogadnunk, hanem összegző 
jelentést kell a bizottságnak elfogadnia.  

Kérdezem, hogy ki az, aki az összegző jelentés elfogadását támogatja. 
(Szavazás.) Huszonhat igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás mellett az összegző 
jelentést a bizottság elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Javaslom Salacz képviselő urat 
bizottsági előadónak. Kérdezem, ki az, aki az ő bizottsági előadói kijelölését 
támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

Kérdezem a szocialista frakciót, hogy kisebbségi előadót kívánnak-e állítani. 
(Dr. Harangozó Tamás Attila: Később.) Később jelentik be, köszönöm szépen. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és 
kolléganőjének a részvételt. 
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Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az 
elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszerrel összefüggő 
módosításáról szóló T/3118. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvénynek az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszerrel összefüggő 
módosításáról szóló T/3118. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány 
képviseletében megjelent Rákossy és Pankucsi államtitkár urakat. 

Miután módosító indítvány nem érkezett, itt is összegző jelentés elfogadása a 
bizottság feladata.  

Megadom a szót Rákossy államtitkár úrnak, azzal, hogy bármikor, ha kívánja, 
helyettes államtitkár úrnak adja át a szót. Parancsoljon! 

Dr. Rákossy Balázs szóbeli kiegészítése 

DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a T/3118. számú 
törvényjavaslattal kívánja módosíttatni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvényt az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrzési rendszerrel összefüggésben. 

Az előterjesztés célja a következő. A rendszer 2015., ez év január 1-jén került 
bevezetésre, és az EKÁER alkalmazásával kapcsolatban az elmúlt időszakban, az 
elmúlt másfél hónap során a társadalmi egyeztetések keretében is számos értelmezési 
kérdés és problémafelvetés érkezett adózói, alkalmazói, gazdasági szereplői oldalról, 
amelyekről a kormány az illetékes nemzetgazdasági tárcától részletes tájékoztatást 
kapott. Az EKÁER-rel kapcsolatosan a tájékoztatás alapján a kormány 2015. február 
4-ei ülésén azt rögzítette, hogy egy olyan szabályozás kialakítása szükséges a 
témában, amely lehetővé teszi azt, hogy a kormány rendeletileg mentesíthessen az 
EKÁER kötelező használatának kötelezettsége alól bizonyos kevésbé veszélyeztetett 
termékkörök esetén adózói köröket, valamint meghatározott távolságon belüli 
adózókat.  

A kormány rögzítette továbbá azt is, hogy a kérdés kapcsán előkészítésre 
kerülő törvényjavaslat lehető legsürgősebb elfogadtatása szükséges, illetőleg elvi éllel 
megállapította azt is, hogy az EKÁER kapcsán törvényi módosításra csak egy 
alkalommal kerülhet sor.  

Az önök előtt fekvő előterjesztés lényegi tartalma úgy változtatná meg az 
EKÁER-szabályozást, hogy az EKÁER bejelentési és biztosítékadási kötelezettség 
kimondásán túl törvényi szint helyett minden egyéb kérdést az adópolitikáért felelős 
miniszter rendeleti szinten szabályozna. A szabályozás átalakítása két lépcsőben 
történne meg a terveink szerint és elképzeléseink alapján. Az első lépésben, igazodva 
az EKÁER-re vonatkozó próbaüzem 2015. március 1-jén történő lejáratához, a 
hatályos törvényben foglalt részletes szabályok átkerülnének a miniszteri rendeletbe, 
azokkal a kisebb módosításokkal, amelyek elvégzése nem igényel koncepcionális 
változtatást a rendszerben. Majd ezt követően, második lépcsőben kerülne sor a 
rendeleti szintre delegált szabályok érdemi áttekintésére, a piaci, illetve társadalmi 
képviselőkkel az egyeztetésre, és amennyiben szükséges, azok koncepcionális 
módosítására.  

Ezek alapján előre is köszönöm a támogatásukat a törvényjavaslathoz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, 

kíván-e valaki felszólalni. (Dr. Legény Zsolt jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Hát, én azt nem tudom 
megígérni, hogy nem fogunk egy picit politizálni ebben a témában.  

Ugye, itt arról van szó gyakorlatilag, hogy önök bevezettek egy rendszert január 
elején úgy, hogy tudták, hogy ez nem lesz tökéletes, ennek ellenére bevezették; aztán, 
amikor ki is derült, hogy nem tökéletes, vagyis az élet bizonyította ezt, akkor most 
próbálják ezt toldozgatni-foldozgatni. Csak éppen összességében az ezzel a probléma, 
hogy olyan sok sebből vérzik ez a jogszabály és olyan sok sebből vérzik önmagában az 
egész rendszer, ami gyakorlatilag az egésznek a létét vonja kétségbe. Most meg 
ráadásul azt próbálják itt végigvinni, hogy egy kvázi biankó csekket fogunk adni az 
illetékes szakminiszternek, aki majd valamilyen módon ezeket a bizonyos hibákat 
megpróbálja rendezni.  

Az élet annyira megcáfolta azt, hogy ennek a rendszernek lenne 
létjogosultsága, hogy - ahogyan említették már néhányan, és ahogy az előző napirendi 
pont kapcsán is elhangzott - gyakorlatilag a fuvarozószervezetek, akár egy vállalkozó 
is olyan sok problémáról számol be, amelynek a megoldását ezzel, hogy most 
próbálunk adni egy biankó felhatalmazást a szakminiszternek, ezzel nem fog ez 
megoldódni. Az, hogy önmagában az EKÁER rendszer egyébként a gazdaságot 
fehéríti, az, hogy nagyon sok esetben hozzájárul ahhoz, hogy a feketegazdaságot 
visszaszorítsák, az teljes mértékben üdvözlendő és nagyon helyes jogpolitikai cél. De 
amilyen módszert és amilyen megoldást választanak ehhez, arra gyakorlatilag megint 
csak azt kell mondjuk, hogy néha már azzal a gyanúperrel kell hogy éljünk, hogy 
lehetséges az az eset is, hogy valakinek éppen fontos lesz, valamelyik Fidesz közeli 
vállalkozónak vagy oligarchának, hogy valamit így valósítsanak meg, ahogy meg 
akarják valósítani. Számunkra ez megint csak elfogadhatatlan, önmagában az eljárás. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? Parancsoljon, Szilágyi 

képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Én csak kérdéseket tennék fel, hátha esetleg van 

arról tudomásuk - mert valóban nem a legjobb dolog egy ilyen biankót adni, és erről 
szavazni most -, hogy mondjuk, mi lehet esetleg, mi kerülhet bele abba a körbe, 
amiről itt úgy szól a szöveg, hogy „a törvény végrehajtására kiadott miniszteri 
rendelet által kockázatosnak minősített termékekre vonatkozóan”. Tehát mi kerülhet 
bele ebbe a termékkörbe? Mert nem tudom. Előfordulhat-e, hogy belekerülhet, 
mondjuk, a tojás, vagy nem fordulhat elő? Tehát mi az a termék, amire ez 
vonatkozhat? És milyen esetekre gondoltak akkor, amikor az EKÁER rendszertől, 
szintén egy rendelettel, bárkit mentesíteni lehet adott esetben, és a miniszter erről 
saját maga dönthet, szintén biankó alapján, amit most nem tudunk? Tehát milyen 
esetek fordulhatnak elő az önök véleménye szerint, amire viszont gondoltak akkor, 
amikor ezt beletették, hogy a miniszter felmentést adhasson ez alól?  

Mondjuk, szerintem ezek jelen pillanatban úgyis pusztába kiáltott szavak, de 
az, hogy ilyen dolgokra adjunk felhatalmazást, szerintem ez erőteljesen 
megkérdőjelezhető, hiszen itt azért nagyon fontos dolgokról is dönthet, és tényleg 
nem szeretnék itt összeesküvés-elméleteket gyártani, hogy majd milyen szempontok 
alapján határoznak vagy hoznak majd meg bizonyos rendeleteket, de igenis, itt 
fönnáll a lehetősége akár annak is, hogy visszaélések kerüljenek be ebbe az egész 
rendszerbe. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Révész képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Az 

elmúlt két évnek talán a legnagyobb politikai vitái közé tartozott az áfacsalásokkal 
kapcsolatos témakör. Ellenzéki képviselőtársaim nem kímélték a kormányt, a NAV-
ot, nemzetközi színtérre is vitték a problémakört. Meglehetősen furcsának látom 
megint a hozzászólásokat, mert végre érdemben próbálunk valamit tenni, és akkor 
szocialista képviselőtársam elmondja, hogy igazából nem is érti, pontosan miért is 
van szükség erre a törvényre.  

Ezt a vitát lefolytattuk már egy évvel ezelőtt is, akkor a pénztárgépek kapcsán. 
Most néztem, a Költségvetési Felelősségi Intézet jelezte, hogy semmilyen érdemi 
hatást nem vár tőle; jelzem, azt prognosztizálta, hogy 100 milliárd forinttal kevesebb 
lesz az áfabevétel, mint amit a költségvetés betervezett. Azt hiszem, 50 vagy 
60 milliárd forinttal több lett. Tehát ez a nagyon komoly intézet mintegy 150 milliárd 
forintot tévedett ebben az ügyben. 

Azt hiszem, ha érdemben lépni akarunk a közúton történő áfacsalások 
visszaszorítása érdekében, akkor ezeket a lépéseket meg kell tenni. És bizony ez 
kellemetlenséget jelent a tisztességes vállalkozóknak, hiszen többletterhekkel, 
adminisztrációval jár. Ugyanakkor éppen ellenzéki képviselőtársaink kiabáltak ilyen - 
meglátásom szerint - légből kapott számokat, hogy több ezer milliárd forintot 
utaztatnak vissza, csalnak el áfa területén. Ha a több ezer milliárdot vissza is 
vehetjük, itt százmilliárdos nagyságrendről beszélünk: ha ennyit fog okozni pluszban 
a költségvetésnek ez a törvény, és ennyit tisztul a gazdaság, akkor előrelépünk. 

Miért kell ezt a felhatalmazást megadni a miniszternek? Öt éve nem 
ugyanazokkal az árukkal csalták az áfát, mint három éve, és nem ugyanazokkal, mint 
amivel esetleg két-három év múlva fognak próbálkozni. Nyilvánvaló, ha a 
minisztérium ezt a felhatalmazást megkapja, akkor rugalmasabban tud reagálni az 
éppen aktuális kihívásokra, mint hogyha ehhez mindig törvénymódosításra lenne 
szükség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor csak 

visszakérdeznék, hogy - ugye - a javaslatról beszéljünk. Én ezt az utolsó indokolást 
egyszerűen nem értem. Itt a miniszternek általános jellegű, biankó felhatalmazást ad 
most a parlament, hogy az EKÁER hatálya alóli mentesülés eseteit szabályozza. Tehát 
ez az áfacsalások elleni küzdelemnek melyik élharcos eszköze? Hogy a miniszter most 
utána a rendeletben azt csinál és annak ad felmentést e rendszer használata alól, 
akinek csak akar? Mert ha fordítva lenne, még lehet, hogy érteném is, hogy reagálni 
kell az újfajta áfacsalások elleni küzdelemre. De gondolom, ez nem azzal fog járni, 
hogy akkor azokat a területeket is kivesszük az EKÁER alól, ahol látjuk, hogy nagy 
igény van rá? Mert most per pillanat ezt látjuk.  

Tehát ne vicceljünk már! Arra adjon valaki választ, hogy mitől fogja az 
áfacsalásokat az segíteni, ha a miniszter innentől kezdve (Horváth László: Nem a 
csalást akarjuk segíteni!) egy rendeletben, a parlament megkerülésével X. Y.-nak, Z.-
nek, valamilyen területnek, egy konkrét cégnek, vagy nem tudom én, kinek, 
felmentést adhat az alól, hogy ez a nagyon szigorú, és egyébként nagyon üdvözítő, az 
áfacsalások megakadályozása szempontjából, ebből az egy szempontból üdvözítő 
megoldást valóban kivitelezni lehessen! Ez egy teljes tautológia szerintem, vagy 
önellentmondás, úgy, ahogy van. Hogyan lehet küzdeni az áfacsalás ellen a kivételek 
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adásával, ráadásul a kivételek miniszteri rendeletben szabályozott, biankó 
felhatalmazásával? Mi fog történni? Majd figyeljük a rendeletet, hogy éppen ki miért 
kap felhatalmazást ez alól? A parlament hogyan fog ezek után elszámolni azzal, hogy 
ennek mi az indoka? 

Én ezeket az érveket egyszerűen nem is értem, amit képviselőtársam mondott, 
ezért inkább a kormánytól szeretném megkérdezni, hogy hogyan kíván harcolni az 
áfacsalások ellen a kormány azzal, hogy a miniszter gyakorlatilag annak ad felmentést 
e rendszer alól, akinek csak éppen akar. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, amit 

Révész Máriusz elmondott, hogy valamit tenni kellett az áfacsalásokkal 
kapcsolatosan, ezzel mi is egyetértünk. De azért, kedves Révész Máriusz, felhívom a 
figyelmét arra, hogy egy olyan országban élünk jelen pillanatban, ahol az elmúlt 
huszonöt évben azért, mert a politikusok bizonyos kiskapukat hagytak, olyan 
gazdasági bűncselekményeket követtek el, ami azoknak köszönhető, akik az elmúlt 
huszonöt évben itt a törvényeket alkották. Gondoljon csak az olajszőkítési botrányra! 
Az olajszőkítési botrány annak a hozadéka volt, hogy itt kiskapukat hagytak arra, 
hogy gazdasági visszaéléseket lehessen csinálni. 

Szerintem jogos, hogy jelen pillanatban fölmerül bennünk a kérdés, hogy 
ismételten olyan kiskapukat kívánunk-e hagyni egy törvényben, ami visszaélésre 
adhat lehetőséget. És ha megtörténik majd ez a visszaélés, akkor lehet, hogy 
mondjuk, mit tudom én, öt-tíz év múlva azzal fogunk találkozni, hogy egy olyan 
országban, ahol ha valamit már nem lehet a mentelmi joggal elintézni - mondjuk, ha 
politikusról van szó -, akkor a nyomozás majd nem vezet sikerre; vagy ha sikerre 
vezet, akkor 30, 50, 80 évre titkosítják azokat a nyomozati anyagokat? Elképzelhető, 
hogy öt-tíz év múlva arról fogunk beszélni, hogy mondjuk, az EKÁER hatálya alóli 
mentesítés eseteit 60 évre titkosítjuk? Hogy nehogy meg lehessen tudni azt, hogy kik 
mentesültek, mert vannak olyan kiskapuk, amelyekkel vissza lehet élni. Mi azt 
szeretnénk, hogy ezeket a kiskapukat zárjuk be. 

Tehát véleményünk szerint jelen pillanatban ebben az a probléma, hogy az 
egyik oldalon valóban egy érthető szándék van arra, hogy az áfacsalásokat és a 
különböző áruk utaztatását és ezzel a gazdasági bűncselekményt elkövetőknek a 
dolgát megnehezítsük; de a másik oldalon pedig bizonyos körnek lehetőséget adunk 
arra, hogy egy másfajta kiskaput kihasználva, esetleg akár gazdasági bűncselekményt 
is elkövethessen. A véleményünk szerint ez tehát ezért nem jó, és ezért nem is 
gondoljuk úgy, hogy ez támogatható lenne ilyen biankó lehetőségek adásával. 

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

Ha nincs, a vitát lezárom, és megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólásokat.  
Először is szeretném rögzíteni azt, hogy a kormányzat zéró toleranciát tanúsít 

mindenfajta adócsalásokkal és adóvisszaélésekkel szemben, és ezek közé tartozik az 
áfacsalások köre is. Az előttünk fekvő törvényjavaslat is azt a társadalmi célt rögzíti, 
amely a gazdaság minél inkább való kifehérítése irányába hat.  
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A felmerült kérdésekkel kapcsolatosan a miniszteri rendeletalkotási szintnek a 
bevezetését azért tartjuk szükségesnek, mert a rendkívül tartalmas, mély és 
folyamatos társadalmi egyeztetés azt mutatja számunkra, hogy a kérdést szakmai 
szinten érdemes tartani, és szakmai szinten és szakmai érvek alapján szükséges 
kialakítani azokat a kategóriákat, amelyek alapján meghatározható az, hogy mely 
adózók kerülnek a kivételek, illetve mely adózók a fő szabályozás körébe, és ehhez 
szeretnénk kérni a parlament felhatalmazását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most az összegző jelentés elfogadására kerül sor. 

Kérdezem képviselőtársaimat… (Szilágyi György közbeszólására:) Lezártuk a vitát, 
és innentől kezdve, miután minden frakció legalább háromszor kért szót, gondolom, 
hogy… (Szilágyi György: Csak nem kaptunk választ! Egyre sem!) Mire nem kapott 
képviselő úr választ? Parancsoljon! Mikrofonba, legyen szíves! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, konkrét kérdéseket tettem fel. Milyen 

termékekre gondoltak akkor, amikor arról beszélnek, hogy kockázatosnak minősített 
termékek? Mire gondoltak - és ezt is kérdeztem -, milyen kivételek lehetnek, amikor a 
miniszter majd kivételeket ad, és mondjuk, felmentést ad a rendszerbe való tartozás 
alól? Erről egy fél mondatot nem hallottunk!  

 
ELNÖK: Világos. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Gondolom, valamilyen elképzelése csak van a 

tárcának arról, hogy mik ezek a lehetőségek, amelyek itt le vannak írva. Én ezt 
kérdeztem, és vártam rá a választ. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Annak ellenére, hogy lezártam a vitát, de ha 

államtitkár úr vagy helyettes államtitkár úr erre röviden reagálna, azt 
megköszönnénk, és akkor utána tudunk szavazni is. Parancsoljon! 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Nagyon szívesen reagálok rá, már csak azért is, nehogy félreértés 
legyen.  

A felhatalmazó rendelkezésnek ez a része korábban is része volt az adózás 
rendjéről szóló törvénynek. Már kiadásra is került egyébként az a miniszteri rendelet, 
amelyik a kockázatos termékek körét meghatározta, mind a kockázatos élelmiszerek, 
mind pedig az egyéb nem kockázatos termékek körét. Tehát ez a része nem változik a 
rendszernek, és reményeink szerint egyébként maga az a két rendelet, amely a 
kockázatos termékek körét meghatározza, sem fog érdemben változni. 

Ahol mentesítésben gondolkodunk - csak hogy reagáljak erre a felvetésre is -, 
azok azok a termékek lehetnek, amely termékek egyébként ma is valamiféle nagyon 
szigorú állami kontroll alatt fuvarozhatók a közutakon. Ugyanis nagyon sok 
konzultáció során ez az igény merült föl a vállalkozások részéről, hogy ha nekem, 
mondjuk, a gyógyszerszállítás vonatkozásában az összes létező szállítási paramétert 
már egyébként regisztrálnom kell egy másik állami rendszerben, akkor ne kelljen már 
az EKÁER-ben is, hiszen egy közúti ellenőrzés során pontosan látjuk azt, hogy ez egy 
teljesen legális és rendben lévő fuvar. Ilyen típusú termékkörökből találtunk hármat-
négyet, amit valóban lehet és indokolt adminisztrációs egyszerűsítés okán az EKÁER 
rendszer alól mentesíteni. Ezt fogjuk megtenni a rendeletekben.  
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Tehát itt nem egy nagy, átfogó változásra kell gondolni, hanem gyakorlatilag a 
meglévő két rendeletünknek kisebbfajta módosításáról lehet szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítő választ is.  
Most az összegző jelentés elfogadására kerül sor. Kérdezem, ki az, aki 

támogatja az összegző jelentés elfogadását. (Szavazás.) Tizenkilenc igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Kilenc tartózkodás mellett a bizottság az összegző jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor, Vécsey képviselőtársunkat javaslom. 
Kérdezem, ki az, aki az ő bizottsági előadói kijelölését támogatja. (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Kisebbségi előadó bejelentésére most is sor kerülhet, ha az ellenzék kisebbségi 
előadót be tud jelenteni. (Rövid egyeztetést követően:) Szilágyi képviselő úr? Legény 
képviselő úr? (Jelzésre:) Akkor a Jobbik is elfogadja, hogy Legény képviselő úr legyen 
a kisebbségi előadó? (Szilágyi György: Igen.) Köszönöm, a kisebbségi előadó 
szerepét akkor tehát Legény képviselő úr vállalja. 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak a részvételt. 

Az ülés berekesztése 

A napirendi pont tárgyalását és az ülést is bezárom. Köszönöm a mai munkát. 
Minden jót! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja:19 óra 23 perc)  
  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Prin Andrea  

 


