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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 54 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a képviselőtársaimat. A mai ülésünket megnyitom. Ismertetem a 
helyettesítési rendet: Répássy alelnök úr Hadházy Sándort, Révész Máriusz 
Rubovszky Györgyöt, Bóna Zoltán Selmeczi Gabriellát, Vécsey László Mátrai Mártát, 
B. Nagy László Nyitrai Zsoltot, Pesti Imre Mengyi Rolandot, Galambos Dénes Dunai 
Mónikát, Salacz László Jakab Istvánt helyettesíti, Horváth Lászlót pedig én 
helyettesítem. (Jelzésre:) Illetve még Hende alelnök úr helyettesíti Vejkey 
képviselőtársunkat. A helyettesítési rendre is tekintettel megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. Képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot 
megkapták. Kérem, most erről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy az előterjesztett napirendi javaslatot a bizottság 17 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben 
történő módosításáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita)  

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont tárgyalását kezdjük meg, amely 
az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A kormány képviseletében köszöntöm Rogán 
Antal miniszter urat. A képviselői módosító javaslatok között megtalálható a Magyar 
Szocialista Párt két módosító javaslata, Szelényi képviselőtársunk és Schmuck 
Erzsébet javaslata, illetve 1. hivatkozási számon a Törvényalkotási bizottság 
kormánypárti ötpontos terjedelmű módosító javaslata.  

Megadom a szót az előterjesztő képviseletében Rogán miniszter úrnak. 
Parancsoljon! 

Rogán Antal hozzászólása 

ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Köszönöm 
szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Én csak annyit szeretnék 
elmondani, hogy ez egy több részből álló törvényjavaslat. Ha megengedik, talán 
kezdem a legfontosabb elemével, ami talán a nyilvánosságban is a legnagyobb 
érdeklődést váltotta ki, ez a lakásépítés áfájának 27 százalékról 5 százalékra történő 
csökkentése.  

Ez egészen pontosan úgy néz ki, hogy az Európai Unión belül, mivel áfáról van 
szó, természetesen kötött rendje van az áfakulcsok módosításának, ehhez a 
Bizottságnak is van egy-két szava, és mi az uniós szabályok betartásával törekszünk 
elérni a lakásépítés áfájának ilyen jelentős mértékű csökkenését, ezért megvizsgáltuk, 
hogy melyek azok az uniós példák, amelyekből ki tudunk indulni. Az Európai Unión 
belül Lengyelországban van talán a legnagyobb mértékű vagy a legszélesebb kör, 
amire ezt ki lehet terjeszteni, ezért mi a lengyel példához alkalmazkodunk. 
Lengyelországban ugyan a lakossági ingatlanok eladásakor alkalmazható 
kedvezményes áfakulcs magasabb az általunk javasoltnál, 7 százalékos, de ott ez 
számít a kedvezményes áfakulcsnak. Ebből az következik, hogy mivel ők ezt 
alkalmazzák kedvezményes áfakulcsként, mi pedig az 5 százalékot alkalmazzuk 
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kedvezményes áfakulcsként, ezért logikus nálunk a 27-ről 5 százalékra történő 
csökkentés.  

Viszont az érintettségi kör megegyezik a lengyel példával, tehát mi ugyanazt 
mondjuk, mint amit Lengyelország, hogy a 150 négyzetméternél kisebb alapterületű 
lakások és a 300 négyzetméterig terjedő, illetve annál kisebb építésű házak esetében 
történik meg az áfa leszállítása 27 százalékról 5 százalékra. Ez abban az esetben, ha 
valaki vásárolja az ingatlanát, teljesen egyértelmű szabály, abban az esetben viszont, 
ha saját maga építteti, amit én azért nem becsülnék alá, tekintve, hogy ha a 2014-re 
vonatkozó adatokat megnézzük, akkor az derül ki, hogy Magyarországon az önerős 
lakásépítések aránya az összes lakáson belül 53 százalék, tehát ez egy meglehetősen 
magas arány. Ez nyilvánvalóan, ha beindul egy lakásépítési boom, akkor valószínűleg 
változni fog, de még így is nagyon jelentős mértékű lesz, ezért természetesen arra 
vonatkozóan is meg kell alkotni ezt a szabályt.  

Mivel az áfatörvények értelmében erre a kormánynak van felhatalmazása, hogy 
a megfelelő rendeleti szintű szabályozást megalkossa, ezért csak tájékoztatni 
szeretném a bizottságot, hogy abban az esetben, ha a parlament a törvénymódosítást 
elfogadja, akkor a kormány arra törekszik majd, hogy úgy állapítsa meg a saját 
építésű lakásoknál mindezt, hogy ott természetesen a számlákból vissza lehet 
igényelni az áfakülönbözetet, tehát az építésnél a számlákból a 27 és az 5 százalék 
közötti különbözetet. Ennek lesz egy felső határa, ez egy ingatlan esetében 5 millió 
forintra fog kiterjedni, és ennek a részletszabályait fogjuk megalkotni. Én azt 
gondolom, ez meglehetősen gáláns, hiszen gyakorlatilag azt jelenti, hogy 30 millió 
forintos építési költség után gyakorlatilag teljes egészében vissza lehet igényelni a 27 
és az 5 százalék közötti áfatartalmat. 

Indokolásként én még hozzátennék annyit, hogy a mi meggyőződésünk szerint 
a kormány célja egyértelműen az, hogy Magyarországon mindenki olcsóbban és saját 
építésű lakáshoz, ingatlanhoz juthasson, és természetesen emellett másodlagos 
célunk - mert ezt máskülönben nem lehet elérni -, hogy a lakásépítések száma 
növekedjen Magyarországon, harmadlagosan pedig szeretném hozzátenni, hogy mi 
azt gondoljuk, hogy ez sok új munkahelyet is jelent, akár több tízezer új munkahelyet 
is jelenthet az építőipari szektorban. 

Csak példaként mondanám el önöknek, hogy Magyarország meglehetősen el 
van maradva például az előbb említett Lengyelországhoz képest az újlakás-építések 
számát illetően, hiszen Magyarországon 2014-ben 8,5 újlakás-építés jutott tízezer 
lakosra, ez Lengyelországban, ahol alkalmazzák a kedvezményes áfakulcsot, 37,7. 
Tehát azt gondolom, van cél, amit utol tudunk érni, és utol is kell érni. Hozzátenném 
önöknek, hogy Magyarországon 2004 óta folyamatosan csökken az újlakás-
építéseknek a száma. Az utóbbi időszakban ez szerencsére kicsit visszafelé alakult, 
tehát valamivel növekedett az újlakás-építések száma, és az engedélyek száma is 
növekedett az utóbbi háromnegyed évben a korábbi év hasonló időszakához képest. 
Ennek szerintem egyértelmű az oka: annak idején a kedvezményes, államilag 
támogatott lakáshitelek kivezetése jelentős mértékben csökkentette az új lakások 
iránti keresletet, és ezáltal természetesen csökkentette az újlakás-építések számát is. 
Most ennek az ellenkezőjére számítanánk. 

Ehhez a mostani törvényjavaslatban a kormány még javasolja hozzátenni az 
építésügyi szabályoknak az egyszerűsítését. Ez azt jelenti, hogy a 300 négyzetméter 
hasznos alapterületű új lakóépület vonatkozásában gyakorlatilag megszűnik az építési 
engedélyezési eljárás, azt egy bejelentési kötelezettség váltja ki. Ez a bejelentési 
kötelezettség azt jelenti, hogy az építőnek nyilvánvalóan egy megfelelő műszaki 
szakember, tehát mérnök felvételével be kell adnia a kérelem helyett most már a 
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bejelentést. Ez a bejelentés tartalmazza az építésnél egyébként szokásos műszaki 
dokumentációkat. Az építtetőnek kell vállalni a felelősséget arra vonatkozóan, hogy 
betartja-e a vonatkozó jogszabályokat, és nem engedélyt kell kérni erre, hanem a 
bejelentést követően 15 nap múlva elkezdheti a munkát, és azt követően egy 
ellenőrzésre nyílik lehetőség a hatóság számára. Ezt az ellenőrzést nem az 
önkormányzat, hanem majd a kormányhivatal fogja végezni, az ezzel kapcsolatos 
szabályokat a kormánynak van módja még megalkotni a következő időszakban a 
törvény elfogadását követően.  

Én annyit hozzátennék még önöknek, hogy a bejelentéshez nem kapcsolódik 
illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, azt nem kell fizetni, amennyiben három éven 
belül elkészül a vonatkozó épület. Amennyiben nem készül el, akkor van egy 
melléklete az előterjesztésnek, abból látható, hogy progresszíven növekszik egyébként 
a fizetendő illeték mértéke.  

Annyit hozzátennék a tisztelt bizottságnak tájékoztatásul, hogy ez nem az 
egyetlen lépés, amivel a kormány készül. A kormány a lakásépítés ösztönzése 
érdekében még további intézkedéseket fog hozni, ez azonban a törvényalkotást nem 
érinti. Ezekre a kormány utolsó ülésén, 16-án fog sor kerülni, és azt gondolom, hogy 
utána Lázár János miniszter úr majd a részletekről tájékoztatni fogja a közvéleményt.  

Annyit hozzátennék még, hogy azt gondoljuk, most alapvetően az újlakás-
építésekre érdemes koncentrálni, főleg azért, mert itt van egy jelentős mértékű 
elmaradás, viszont ez nem jelenti azt, hogy a használt lakások építésére ne 
gondolnánk. Mindenkinek felhívnám a figyelmét arra, hogy a családi otthonteremtési 
kedvezmény, a CSOK alapvetően használt lakásokra vonatkozik, annak a hatását 
egyébként az utóbbi fél évben már lehetett látni a lakáspiacon, és természetesen azt a 
támogatási formát fenntartjuk, sőt még az is elképzelhető, hogy némileg növelni is 
fogjuk.  

Ugyanez a törvénymódosítás tartalmaz egy változtatást az önkormányzatokra 
vonatkozó szabályozásoknál, egyrészt a helyiadó-kivetés, másrészt pedig a fővárosnál 
a forrásmegosztás vonatkozásában. Itt a kormány célja meglehetősen egyértelmű: 
szeretnénk biztonságban tudni a helyi tömegközlekedés finanszírozását. A kormány 
világossá tette az utóbbi egy évben, hogy mekkora összeggel tudja támogatni és fogja 
folyamatosan és garantáltan támogatni a tömegközlekedés fenntartását. Mi azt 
gondoljuk, hogy ehhez biztosítani kell a további forrásokat, ezért egyik oldalról 
nyilvánvalóvá tesszük, hogy az iparűzésiadó-bevételt alapvetően első helyen az összes 
önkormányzatnak a tömegközlekedés finanszírozására és szociális kiadásokra kell 
felhasználnia, és bérkiadásokra nem használhatja fel, kivéve - van a törvényben egy 
erre vonatkozó egyértelmű szakasz, ahol egyébként még egy kiegészítésre, feltöltésre 
felhasználhatja, de ennek nem az a célja, hogy az önkormányzatok ebből bért 
fizessenek, hanem az, hogy a tömegközlekedést finanszírozzák, és a szociális 
kiadásokat finanszírozzák.  

Másrészt elmondhatom önöknek, hogy Tarlós István főpolgármester úr elérte a 
kormánynál a célját, a kormány ugyanis a forrásmegosztást módosítja a kerületek 
hátrányára és a főváros javára. A következő két évben ez 1,5-1,5 százalékos eltolódást 
jelent a fővárosi forrásmegosztásban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy körülbelül 6,5-
7 milliárd forinttal növekszik a kerületek oldaláról a fővárosi tömegközlekedés 
támogatása, azt viszont egyértelművé tesszük, hogy egyébként a fővárosnak is az a 
kötelessége, hogy első helyen az iparűzésiadó-bevételekből a tömegközlekedés 
támogatását biztosítsa. Azt gondolom, ha a parlament ezt a törvényjavaslatot 
elfogadja, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy minden körülmények között a 
remízből el tudnak indulni a villamosok az ünnepeket követően is.  
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Ugyancsak ebbe a törvényjavaslatba került be a filmtörvénynek egy 
módosítása. Erről is szeretnék egy rövid tájékoztatást adni mindannyiuknak. A 
mozgóképről szóló törvénymódosításnak gyakorlatilag néhány eljárási szabály 
pontosításán túl a hazai filmipar gazdasági ösztönző elemeinek megerősítése a célja. 
A kormány az utóbbi egy évben végzett egy vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a 
Magyarországon forgatásra kerülő filmprodukciók milyen formában járulnak hozzá a 
költségvetés bevételeihez. Az elvégzett vizsgálat alapján azt tudom önöknek 
elmondani, hogy ha minden, Magyarországon forgatott film büdzséjéből 100 forintot 
nézünk, abból a 100 forintból körülbelül 37,5-38 forint közvetlen állami költségvetési 
bevétel, ehhez képest 25 százalékos mértékű támogatás van ezen rajta. Tehát 
összességében azt tudom mondani önöknek, hogy minden egyes, a filmekre elköltött 
100 forintnál a 25 forintos állami támogatási lehetőség mellett, amit a taón keresztül 
lehet igénybe venni, a költségvetésnek további 12,5-13 forint egészen tiszta, elsődleges 
nyeresége van, ami költségvetési bevételként jelentkezik. 

Hozzá kell még tennünk azt, hogy emellett van egy másodlagos hatása is, 
elsősorban a foglalkoztatásra nézve. Magyarország ma itt komoly versenyben áll az 
európai piacon gyakorlatilag Angliával és Írországgal, ez a három ország az, amely 
pillanatnyilag az első háromban, a topon van Európában a filmforgatásban. Tehát itt 
a közép-európai versenytársainkat, például Csehországot sikerült hátrébb szorítani. 
Azért, hogy ez a továbbiakban is így maradhasson, szeretnénk világossá és 
egyértelművé tenni, hogy a mozgókép alapnak a működése, tehát a Filmalapnak a 
működése, illetve az alap feltöltése hogyan történik meg - erre vonatkozóan tartalmaz 
részletszabályokat az előterjesztés, emellett pedig végre egy rendes mozistatisztika 
elkészítését is lehetővé teszi. Erre eddig nem igazán volt mód, mert nem kötelező 
adatszolgáltatás a mozik részéről, így nem lehetett tudni, hogy az államilag is 
támogatott filmeket pontosan hányan is nézték meg Magyarországon. Erre 
vonatkozóan a jövőben viszont most már pontos és megbízható statisztika lenne 
elkészíthető. Nem tartom ezt ugyan egy nagyon jelentős kérdésnek, de azt gondolom, 
hogy a későbbi viták tisztázása végett is egy fontos kérdés.  

Végül, van a polgári perrendtartásról szóló törvényben is egy módosítás. A 
polgári perrendtartásról szóló törvény módosítása gyakorlatilag arról szól, hogy az 
elektronikus kapcsolattartás, ami kialakult volna a bíróságoknál a polgári ügyek 
kapcsán az ügyvédek és a bíróságok között, hatálybalépését egy fél évvel eltoljuk. A 
rendszer elkészült, a mai napon megvolt az első próbája is, de mindenki úgy ítéli meg, 
hogy egyébként egy féléves próbaüzemre szükség van. Ebben a féléves időszakban 
párhuzamosan működne a két rendszer egymással, tehát van mód arra, hogy az 
esetleges hibák kijavításra kerüljenek, és akkor, azt gondolom, július 1-jétől sor 
kerülhet egyébként az éles üzemre is.  

Végül, a Gazdasági Tanácsra vonatkozó módosítás pedig azt teszi világossá, 
hogy a Gazdasági Tanács működőképes tudjon maradni a mandátumának a lejárta 
után is. Ennek van jelentősége, hiszen például a minimálbér megállapítása ebben a 
Tanácsban történik meg, és tekintettel arra, hogy január 1-jétől, azt gondolom, 
szeretnénk növelni mindannyian a minimálbért, szükséges az idevágó szabályoknak a 
pontosítása és rendezése. Ezt most még ennek a törvénycsomagnak a keretében az 
Országgyűlés meg tudja tenni. Én ennyit kívántam az általános vita keretében 
hozzátenni.  

Nem tudom, hogy a módosítókról, elnök úr, a későbbiekben nyilatkozzak vagy 
megtegyem ezt most.  
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ELNÖK: Csak annyiban első körben, hogy mi az, amit a kormány támogat, és 
mi az, amit nem. Van a Gőgös képviselőtársunk, Burány, Szelényi és Schmuck 
képviselőtársaink által benyújtott és van 1. hivatkozási számon a kormánypárti 
törvényalkotási bizottsági módosító javaslat. Ezek közül mi az, amit támogat a 
kormány, és mi az, amit nem?  

 
ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Egy fél 

pillanat türelmet kérek, mert egy olyan módosító érkezett most, amit mind ez idáig 
nem láttam, hogy őszinte legyek, elnök úr.  

 
ELNÖK: Ez egy parlamentáris demokrácia, hogy a bizottság tagjai előnyben 

vannak a miniszterekkel szemben.  
 
ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Ez 

kétségkívül így van, de akkor legalább én is kapjam meg azt a lehetőséget, hogy 
elolvassam (Dr. Staudt Gábor: Ugye, milyen kellemetlen? - Derültség.) 
összességében.  

 
ELNÖK: Megadjuk a miniszter úrnak.  
 
ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Az addig 

benyújtott ellenzéki módosító indítványokról kivétel nélkül azt tudom mondani, hogy 
azokat áttanulmányoztam, és ha kell, egyenként is meg tudom indokolni, de ezeket a 
kormány nem tudja támogatni. Ezt a benyújtott módosító indítványt így első 
ránézésre alapvetően egy jogtechnikai módosító indítványnak tartom, pontosításokat 
tartalmaz, és azt gondolom, hogy ez támogatható.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Gőgös képviselő úr, 

Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. A salátatörvénynek az 
áfarészéhez mondanék néhány véleményt. Az egyik az, hogy minden áfacsökkentés 
üdvözlendő, és azt is tudjuk, hogy elég komoly feketepiac van itt, és azért volt érdekes, 
amit a miniszter úr mondott a sajátrezsis beruházásoknál; azért ezt a 
kormányrendeletet majd kíváncsian várjuk, hogy ezt hogyan szabályozzák. Akik nem 
nagyon fiatalok, emlékeznek rá, hogy volt már ilyen, amikor vissza lehetett igényelni 
adót az építkezési számlákból. Az volt a baj, hogy viszonylag kevesen éltek vele, főleg 
a kivitelezői számláknál, mert aki áfa nélkül végeztette a munkát, annak nagyjából 
annyival olcsóbban végezték. Tehát erre majd oda kell figyelni, hogy a fehérítést is 
szolgálja ez a történet. Mondjuk, itt elég nagy a rés, tehát végül is elképzelhető, hogy 
lesz ennek egy ilyen hatása.  

Nagyon sok embert nem fog elérni, ezt jeleztük, én is napirend előtt is 
jeleztem, hogy ez néhány ezer lakással emelheti meg a mostani építést, amit persze 
nem kell lebecsülni, de azért nem egy akkora áttörés az egész, hogy most akkor rögtön 
40 ezer lakás legyen, még ha a harminc-valamennyi is a cél, amennyit a lengyelek 
kapcsán a miniszter úr mondott.  

Ugyan már ő mondta, hogy nem támogatja az ellenzéki módosító javaslatokat, 
én azért mégis tennék egy kísérletet, hogy meggyőzzem a képviselőtársaimat. Most 
nyílt egy lehetőség - miután ez a melléklet került megnyitásra -, hogy az alapvető 
élelmiszerek egy bizonyos körét, nem mindent, hanem egy bizonyos körét betegyük. 
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Szerintem ennek a hatása nagyjából ugyanolyan lenne, mint az építőiparnak, sőt a 
forgalmazás kapcsáni csalás lényegesen nagyobb, és az NKF se váltotta be ezen a 
területen teljesen a hozzá fűzött reményeket, mert nagyon-nagyon minimális 
fogásokat látunk folyadéktejben, burgonyában, egyébben, de óriási a feketézés ebben 
a dologban, ami a tisztességes vállalkozásokat komolyan zavarja.  

Én azt gondolom, hogy az az öt termékkör, amit mi ebbe a módosító javaslatba 
beraktunk, most már nem először; és érdekes, holnap majd fogja ezt újra a Gazdasági 
bizottság is tárgyalni, de ezt meg lehetne gyorsítani azzal, ha most ebben a 
törvényben megszavaznánk. Lenne kiesés rövid távon, de Varga miniszter úr azt 
mondta, hogy 200 milliárdnyi tartalék van a rendszerben, abba ez bőségesen 
beleférne, még annak a felébe is. Én úgy gondolom, hogy meg kellene szavazni, mert 
ez valóban a kisembert meg az alacsony jövedelmű embert segítené, és itt nincs olyan 
gond - mivel mindenkinek egy darab gyomra van -, hogy valaki csak azért enne sokkal 
több élelmiszert ebből a körből, mert olcsóbb lesz, viszont ha olcsóbb lesz, akkor 
elvileg a fogyasztásnövekedés sok mindent vissza is kompenzálna. 

Még egy dolog van az áfacsökkentés mellett, hogy aki áfával csal, az nemcsak 
áfával csal, mert akkor nyilván hivatalos bevétele nincs, az azt jelenti, hogy 
járulékokkal is, és a kettő együtt bőségesen visszahozná. Tehát én azt javasolom, hogy 
nagyobb levegőt kellene ebben a dologban venni. Próbáljuk meg, hátha sikerül. 
Úgyhogy én erre biztatnám a képviselőtársaimat.  

Természetesen a törvényjavaslatot meg fogjuk szavazni, az nem volt soha 
kérdés, hogy áfacsökkentés-ellenesek lennénk, de ebben én sokkal bátrabb lennék, és 
más területekre is kiterjeszteném, különösen az alapvető élelmiszerekre. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A Jobbikból ketten is kértek szót. Szilágyi képviselő úr 

gépe nem működött. Kinek adjak előbb szót? (Jelzésre:) Apáti képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, 

akkor jól értem, jól értjük, hogy nemcsak arról van szó, hogy a továbbértékesítési 
célra épített lakások esetén csökken az áfa 27-ről 5 százalékra, hanem ha egy család 
önerőből, saját forrásaiból vásárol építőanyagot a családi házas építkezéshez, és fizet 
munkadíjakat, akkor a jelzett, körülbelül 5 millió forintos felső plafonig 
visszaigényelheti az anyagok és a munkadíj áfáját? (Rogán Antal bólint.) Ez 
örvendetes, viszont azért javasolnék önöknek még néhány más, akár talán rendeleti, 
részben pedig talán törvényi szintű könnyítést a családi házas építkezések fellendítése 
érdekében.  

Egyrészt az ellenőrzések mértéke és szigorúsága tekintetében a járási hivatalok 
általi ellenőrzést csak a feltétlenül szükséges szintre kellene beállítani, másrészt pedig 
a kalákában való építkezésnek mint régi hagyományos magyar intézménynek, 
szokásjognak a felélesztését ajánlom az önök szíves figyelmébe. Ugyanis most ott tart 
a történet, hogy ha a közeli hozzátartozói körön kívül eső hozzátartozók segítenek 
fizikai munkával az adott építkezésben, és kifognak egy jópofa munkaügyi ellenőrzést, 
akkor komoly bírságokra számíthat a család, holott sok esetben arról van szó, hogy 
akár még nem is hozzátartozói körbe tartozó barátok, ismerősök is elmennek, és 
aztán visszasegíti ezt az adott építtető. Nem hiszem, hogy ezen múlna vagy ezen állna 
vagy bukna a magyar költségvetés, de jelentős segítség lenne az építtetőknek, ha 
valamilyen értelmes körben - ez nyilván komoly szakértői kérdés, hogy milyen körben 
- ezt a fajta munkafolyamatokban való részvételt megkönnyítené az állam úgy, hogy 
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ne kelljen rettegniük a családi házas építkezőknek attól, hogy mikor csap le a 
munkaügyi felügyelet, és mikor fogja őket nagyon keményen megbírságolni. 

Ami pedig a másik fő szegmenst érinti, szerintem akkor tennének helyesen az 
emberek érdekében, ha a használt lakások felújítása, korszerűsítése, bővítése körében 
is hasonlóan komoly könnyítéseket hajtanának végre, különös tekintettel az 
energiahatékonysági, energiakorszerűsítési beruházásokra. Hiszen a legszerényebb 
becslések szerint körülbelül 500 ezer üres ingatlan van ma Magyarországon, meg kell 
nézni főleg - nem kizárólag, de főleg - az északi és a keleti megyéket, rengeteg üres 
ház, rendszerint kertes családi ház áll gazdátlanul. Ezeket néhány éven belül meg 
lehetne menteni, néhány éven belül még nem romlana le az állaguk olyan szinten, 
hogy ne lehetne azokat lakhatóvá tenni, de ha még 5-10 évig húzódik ez a mostani 
állapot, akkor gyakorlatilag ezek tönkre fognak menni, rosszabb esetben pedig akár 
szó szerint el fogják ezeket hordani, el fogják lopni, kilopják belőlük a még 
hasznosítható építőanyagot. Egy olyan országban, ahol körülbelül félmillió üres 
ingatlan áll, ebből állítólag 120 ezer körüli szám Budapesten, ott, úgy gondolom, 
tévút, ha elsősorban csak az újlakás-építést erőltetjük, akár a családi kedvezmények, a 
CSOK révén, akár pedig az áfacsökkentés révén. Tehát én úgy gondolom, hogy először 
azokat lenne lakhatóvá tenni, jóval kisebb költséggel egyébként, jóval hatékonyabban, 
amelyek szerkezetileg, statikailag erre alkalmasak, csak sok más egyéb korszerűsítést 
kell végrehajtani. 

Építeni, legyünk őszinték, csak azok a fiatalok tudnak, akik jóval a magyar 
átlag fölötti jövedelemmel rendelkeznek, és - gondolom, ebben egyetértés lesz 
köztünk - jelentős családi segítséggel a hátuk mögött fognak neki az építkezésnek. Aki 
mögött vagy akik mögött nincsen családi segítség, azok gyakorlatilag önerőből, még 
egy átlag fölötti jövedelemből is nagyon nehezen fognak tudni akár még az 
áfacsökkentéssel együtt építkezni, viszont sokkal nagyobb eséllyel belefognak 
olcsóbban megvásárolható, használt lakások megépítésébe, lényegesen 
alacsonyabbak lesznek a költségek, főleg egy kisebb településen, kisebb faluban. Ezzel 
részben benépesíthetnénk a vidéket, másrészt sokkal ésszerűbb a meglévő, még jó 
állapotú házakat felújítani, különös tekintettel - megint mondom - az energetikai 
beruházásokra, ahol azért érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy azt a 
90 milliárdot nem feltétlenül a közintézményekbe áramoltatjuk, vagy a 
közintézményekhez juttatjuk el, hanem azt a 90 milliárdos pályázható forrást is 
egyébként lakossági célokra használjuk fel, mint ahogy arról eredetileg szó volt. 

Ugyanis én tartok attól, hogy a CSOK nem lesz önmagában elegendő, mert - ha 
fejből jól emlékszem a táblázatra - három vagy annál több gyermek vállalása esetén 
A+ energiaosztálynál, ami azért egy izmos szigetelést és fűtéstechnikát, tehát 
szigetelést és gépészetet követel meg, így a kettőt együtt, azért 3,3 millió forintból még 
egy száz négyzetméter nagyságú ingatlannál sem lehet nagyot villantani. Tehát az a 
támogatási összeg az egész költséghez képest elenyésző lesz.  

Vagy a CSOK összegét és gyermekenként jelentősen megnövelik új építésnél is 
meg használt lakásnál is, plusz áfacsökkentés, plusz a kalákában való építkezés 
feltételének megkönnyítése, ennek a régi magyar hagyománynak a felélesztése - így a 
három együtt már hatásos tud lenni. De ha önmagában csak és kizárólag jellemzően 
az újlakás-építést erőltetjük, amely a tehetősek, az átlag feletti jövedelműek kiváltsága 
volt és lesz a jövőben is, akkor az egyébként nagyon nemes cél elérését fogjuk 
megnehezíteni, és ennek az intézkedésnek a hatékonysága jelentősen csökken. Tehát 
ennek a három fő elemnek az együttes alkalmazásával lehetne eljutni addig a 
kívánatos célig, hogy ne vándoroljanak ki a fiatalok, mert valljuk meg őszintén, két fő 
ok miatt hagyja el egy fiatal ma Magyarországot. Egyrészt az alacsony jövedelmek, 
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egyáltalán a munkahelyi lehetőségek miatt, másrészt pedig azért, mert kiszámolják, 
hogy hány évtizedig vagy száz évig kellene dolgozniuk ahhoz, hogy saját lakást 
építsenek, vagy saját lakást újítsanak fel.  

Ha legalább a lakáshoz jutáshoz, a fedélhez jutáshoz segítjük őket, akkor 
meggyőződésem szerint nemcsak a gyermekvállalási hajlandóságot, kedvet növeljük, 
hanem szerintem a kivándorlási hullámon is sikerül jelentősen mérsékelni, de csak 
akkor, ha ezeket az intézkedéseket együtt hozzák meg, nemcsak az egyiket, és akkor 
az körülbelül egy egyharmados hatékonyságot fog eredményezni. Ennek a 
megfontolását kérem. Köszönöm szépen.  

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

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is egy részéhez kívánnék hozzászólni a javaslatnak, és 
ez, amit a miniszter úr talán utoljára említett, a hatálybalépéssel kapcsolatos kérdés.  

Itt szeretném megjegyezni azt, hogy most már többedszer halasztjuk el ennek a 
rendelkezésnek a hatálybalépését, és hiába kérjük azt az előterjesztőktől, főleg eddig 
az Igazságügyi Minisztériumtól, hogy akkor javasolja egy ilyen rendszernek a 
hatálybalépését, ha - ha úgy tetszik - felmérte, megfelelő környezettanulmányt és 
szakmai egyeztetéseket folytatott arról, hogy ez mikor lehetséges. Értem, hogy a 
miniszter úr próbál egy ilyen „el is toljuk, nem is toljuk el a hatálybalépést” megoldást 
találni, nevezetesen, hogy aki akarja, az csinálja, aki nem akarja, az ne így csinálja, de 
ettől még kilóg a lóláb, és pontosan látszik az, hogy nem kész a rendszer arra, hogy 
ennek a rendelkezésnek a hatálybalépése megtörténjen.  

Visszatérve: én ezt egy általános problémának látom, és ennek a 
rendelkezésnek a kapcsán újra elmondom, hogy jó volna, ha akkor terjesztenének elő 
ilyen javaslatokat, főleg az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, a közigazgatás 
vagy igazságszolgáltatás minden területén, amikor annak reális esélye van. Márpedig 
amikor tárgyaltunk erről a javaslatról korábban, akkor éppen - utánanéztem - 
Harangozó képviselőtársam mondta el azt, hogy az előzmények ismeretében is és a 
megfelelő válasznak a hiányában is prognosztizálható az, hogy újra el kell majd 
halasztani a hatálybalépést. Nos, ez most újra megtörténik.  

Én azt kérem a miniszter úrtól, hogy figyeljen oda, legyen szíves, hogy ezt a 
jogalkotási metódust lehetőség szerint a jövőben mellőzzék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr, Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én főleg 

kérdéseket szeretnék feltenni. Gondoltak-e arra - ez lenne az első kérdésem -, hogy 
hogy akadályozzák meg azt, hiszen a lakásárak és az ingatlanárak eléggé elszaladtak 
az elmúlt időszakban, én értem a kormány célját, hogy ezzel is segíteni próbálja 
esetleg az árak csökkenését, de hogyan kívánják megakadályozni azt, hogy ez az árrés, 
ami keletkezik majd a 27 és az 5 százalék között, valóban egy árcsökkenést is 
eredményezzen, és ne a továbbadott ingatlanoknak a hasznát növelje igazából. Mert 
ez a lehetőség is fennáll, és akkor ugyan több lakás épülhet, de ugyanott maradnak az 
árak, ahol voltak, és a családok ugyanúgy nehezen fognak tudni lakáshoz jutni. Ez 
lenne az első kérdésem.  

A másik: ezt is értem, és végül is örülök is neki, hogy végre foglalkozunk a BKV 
finanszírozásával, Budapest egy égető problémájával, és hozzáteszem, hogy azok az 
információk vagy azok a negatívumok, amiket elmondok, elsődlegesen nem ennek a 



14 

kormánynak szólnak, hiszen amikor a BKV-t átvették, a BKV már olyan állapotban 
volt, amilyen állapotban volt, ez sajnos az elmúlt 25 évnek a problémája, hogy 
hagyták a budapesti tömegközlekedést olyan szintre süllyedni, amilyen szinten van. 
Tehát mondom még egyszer, örülök, hogy foglalkoznak vele, de mennyi bevételt 
várnak? Történt erről hatástanulmány? Mennyi lesz az az összeg, amit - ha ezt a 
törvényt elfogadjuk - önök szerint Budapest a BKV-ra tud fordítani?  

Azért kérdezem igazából, mert elhangzott itt, hogy a 1,5 százalék 6,5-7 milliárd 
forintot jelenthet évente. Mondanék egy-két adatot, hogy hol tart ma a BKV, és itt a 
miniszter úr is mondta, hogy ezt azért kell csinálni, hogy az ünnepek után el tudjanak 
indulni a villamosok. Ilyen nagy a baj? Hogy már esetleg… (Közbeszólás.) Jó, majd 
meglátjuk, én így értettem, akkor rosszul értettem. Tehát akkor mondok egy-két 
adatot, 2015. november 30-ai adatokat mondok. A BKV-nál a havária állapotok 
1763,5 milliárd forintra rúgnak. Tehát az az 1763 milliárd 500 millió forint az az 
összeg, ami a restaurálás költsége, ami biztonságossá tenné a BKV működését. Tehát 
ez az a forrás, amiben nincs benne korszerűsítés, nincs benne semmi más, csak az, 
hogy biztonságos legyen jelen pillanatban Budapesten utazni. Tehát az, amit az új 
vásárlásokra költöttünk az elmúlt időszakban; de a problémahalmaz 2-3 százalékát az 
új járművek jelentik igazából. Ennek fejében 2016-ban a BKV nagyjából 8 milliárd 
forintot fog kapni a havária helyzetek orvoslására, tehát - szemben a 
1763,5 milliárddal - 8 milliárd forintot.  

Hogy hogy áll jelen pillanatban a BKV? 588 darab villamos van, az átlagos 
életkoruk 34,5 év, de ezt erőteljesen leveszik a Combinók és a CAF-ok, tehát van olyan 
jármű, nem is egy, amelyiknek a futásteljesítménye elérte a 48 éves kort. 297 darab 
HÉV van, az átlagéletkoruk 38,8 év. Itt is vannak olyanok, amelyek elmúltak 49 
évesek. A millenniumi földalatti vasút életkora 41,4 év. A metróknál - 454 darab -, az 
Alstomokat kivéve, 32,6 év az átlagos életkor. Tehát láthatjuk, hogy itt óriási 
problémák vannak jelen pillanatban. 

És hogy ne csak a járművekről beszéljünk, miről is van szó? Van 671 kilométer 
sín, 1531 darab váltó, 814 ezer folyóméter felsővezeték, 1236 ezer folyóméter vontatási 
kábel. A különböző váltók, jelzőberendezések, vonalvilágítás, gépészet, berendezés, 
mozgólépcső és szellőzőrendszerek mind-mind pénzbe kerülnek. Ezek azok, ahol 
jelen pillanatban tart a BKV. Tehát én úgy gondolom, hogy ez lehet egy lépés, csak 
azért kérdezem, hogy mennyi bevételt várnak ettől, mert ha nem közelíti meg, csak 
annyira, hogy a biztonságos működést pár év alatt meg tudjuk teremteni, akkor nem 
fog sokat javítani igazából a BKV helyzetén ez a jelenlegi intézkedés. Még egyszer 
mondom, nem önökre olvasom ezt rá, ez az elmúlt 25 évnek a terméke. Tehát ahogy a 
képviselőtársam mondta a Fővárosi Közgyűlésben, a 3-as metró nem 4 év alatt 
öregedett 40 évet, hanem az alatt az időszak alatt, amely időszak alatt nem költötték 
rá azt a pénzt, amit akár csak állagmegóvásra kellett volna költeni. Tehát ha készült 
hatástanulmány, és tudnak erre mondani bármilyen számot, akkor annak nagyon 
örülnék, ha viszont most készítik el a hatástanulmányt, és nagyon messze lesz ettől a 
számtól, amit én itt elmondtam, akár csak a haváriával kapcsolatosan, akkor el kell 
kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon hogy tudjuk megoldani a BKV-t úgy, hogy 
tényleg normálisan tudja nyújtani azt a közösségi közlekedést, amit joggal várnak el a 
fővárosban élők. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Révész képviselő úr, Parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. 

Szerintem nagyon üdvözlendő, hogy egy ilyen törvény került a parlament elé. Azt 
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hiszem, érződik, hogy megyünk tovább lépésről lépésre, és szerintem az is nagyon 
örömteli volt, amit Varga miniszter úr is elmondott, hogy a következő évi 
költségvetésben van annyi tartalék, hogy ezt gyakorlatilag minden fennakadás nélkül 
lehet vállalni.  

Ahogy itt az elmúlt percekben, órákban néztem, a sajtóban is nagyon pozitív a 
fogadtatás, szinte kivétel nélkül mindenki azt mondja, hogy ez az 5 százalékra 
csökkenés biztos, hogy eredményt fog hozni (Balla György: Ez gyanús nekem, hogy 
a sajtó pozitív volt!), de nem 2016-ra, hanem 2017-2018-ra teszik azt, hogy a 
lakásépítkezés igazán nagymértékben beindul.  

Elhangzott itt egy-két dolog, amire röviden reagálni szeretnék. Sok mindent el 
lehet mondani arra vonatkozóan, hogy miért hagyják el a fiatalok az országot, egy 
dolgot nem, nevezetesen: külföldön, majdnem minden országban egy lakás 
négyzetméteréért egyébként többet kell dolgozni, mint Magyarországon, a különböző 
statisztikák szerint Angliától elkezdve, kétségkívül nagyobbak a fizetések, de a 
lakásárak is. Tehát ha kell, akkor a képviselőtársamnak szívesen előkerítem ezt a 
statisztikát. Magyarországon egy nemzetközi felmérés szerint viszonylag keveset kell 
dolgozni, vagy más országokban sem jobb a helyzet, inkább így fogalmaznék 
pontosabban.  

A másik: szóba került az, hogy a lakások áremelkedése elindult az elmúlt 
időszakban. Ez bizonyos szempontból, a vevők szempontjából kétségkívül rossz hír, 
de azért lássuk be, hogy a gazdaságpolitikának is némi köze van ehhez, hiszen az 
áremelkedés jelentős részben annak köszönhető, hogy nőnek a reálbérek 
Magyarországon, tehát van fizetőképes kereslet, annak köszönhető, hogy egyébként 
alacsonyak a hitelkamatok, és nemcsak a lakásárak nőttek, hanem nagyon nagy 
mértékben növekedett az eladott lakások száma is. Tehát több mint 30 százalékkal 
több lakást adtak el egyébként ebben az évben, mint a tavalyi évben, és a tavalyi 
évben is már lényegesen több lakást adtak el, mint az azelőtti időszakban. Szerintem a 
kormánynak ez a lépése, illetve ha most a parlament elfogadja, az abból a 
szempontból is jó, hogy rendkívül alacsonyra csökkent egyébként az épített lakások 
száma, a 10 ezret sem éri el. És az a helyzet, hogy ha ezt a kört, a lakások drágulását 
meg akarjuk akadályozni, akkor mindenképpen ideje volt, illetve ideje van vagy most 
van a jó ideje, hogy ezt a lépést megtegyük.  

Nekem is van egy kérdésem miniszter úrhoz, nevezetesen az engedélyezési 
eljárás bejelentési kötelezettséggé alakult át, miszerint bejelentik az építtetők, hogy 
tartják magukat az építészeti előírásokhoz. Mi történik abban az esetben, ha nem? 
Mondjuk, Svájcban gondolkodás nélkül bontás dózerrel, kemény fellépés van, de 
vannak építészeti előírások, amelyeket még engedélyezési eljárás során sem biztos, 
hogy betartottak az építtetők. Mi van, ha így a bejelentésnél kimennek az 
ellenőrzésre, és azzal szembesülnek, hogy egyébként a vécé a konyhába nyílik, meg 
olyan problémák vannak, amelyek a szabványoknak nem felelnek meg? Mi fog 
történni ezután?  

A BKV-BKK probléma valóban jelentős, és Szilágyi képviselő úr is tett egy-két 
észrevételt. Egy fontos momentumot azért hadd emeljek ki: az elmúlt négy-öt évben a 
BKV-nál a buszok több mint egyharmadát egyébként lecserélték, új buszok 
közlekednek. Úgyhogy azt nem lehet mondani, csak ennyit akarok aláhúzni, hogy az 
elmúlt években nem történt semmi. A buszok egy része lecserélődött. Én 
kőbányaiként nagyon örülök annak, hogy már kőbányai relációban is az új villamosok 
járnak. Tehát szerintem nagyon sok minden történt. Kétségkívül a BKK 
finanszírozása nem megoldott, de szerintem ne tegyünk egyenlőségjelet az elmúlt öt 
év meg az azt megelőző időszak közé. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiszékeny képviselő úr! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Talán furcsán 

hangzik: miniszter úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, amelyet itt az elején 
elmondott, annál is inkább, mert a törvénymódosítás indoklási része viszonylag 
ritkán tartalmaz érdemi indoklási részt. Leginkább az adott törvénymódosítás leírását 
tartalmazza, kevéssé indoklási részt, ezért ez nóvum, amit itt hallottunk. 

Amit én mondani szeretnék, a törvénymódosítás nem minden elemével 
szeretnék foglalkozni; van, ahol kérdéseim lesznek, van, ahol véleményt mondok, és 
megtisztelne azzal, ha válaszolna, szerintem azzal előbbre jutnánk.  

Az egyik a polgári perrendtartásról szóló törvény. Megítélésem szerint ez most 
már a sokadik olyan típusú módosítás és intézkedés, amely, én úgy érzem, kudarcba 
fullad. Szeretném emlékeztetni arra, hogy ennek a törvénynek az elfogadása kapcsán 
mit mondtunk a legutóbb. Nyomatékosan szeretném felhívni a figyelmet még egyszer: 
január 1-je már nagyon közel van, a javasolt új szabályok alkalmazása pedig nem kis 
kihívást fog jelenteni az érintetteknek. Vajon miért kellett áterőszakolni ezt a január 
1-jét, hogy utána itt ilyen „próbaüzem” címszó alatt - az államigazgatásban ez azért 
egy rendkívül érdekes megfogalmazás, hogy „próbaüzem”; ez nem egy műszaki 
alkotás, ahol elfogadható a próbaüzem, itt én nehezen tudnám ezt elképzelni. Magam 
is dolgoztam - nem keveset - közigazgatásban, mindenesetre nagyon furcsa, és 
különösen úgy, hogy sokszor elmondtuk, hogy inkább várjunk egy kicsit, fontoljuk 
meg, valós és betartható határidőket szabjunk. Ha a mi helyzetünkből is látni azt, 
hogy ez nem megvalósítható, akkor ezen érdemes lenne elgondolkodni. Ez az egyik 
észrevételem. 

A másik a közlekedéssel kapcsolatos. Ebben az országban élve az elmúlt 
hetekben-hónapokban hallhattuk azt a mizériát - most hirtelen nem jut jobb szó az 
eszembe -, ami itt a fővárosi közlekedéssel kapcsolatban lezajlott. A média kellő 
intenzitással tálalta, hallhattuk főpolgármester úr megnyilatkozásait, szinte 
fenyegetésszámba menő megjegyzéseit is. Hát, úgy tűnik, hogy vajúdtak a hegyek és 
egeret szültek; de ebben kérnék majd felvilágosítást miniszter úrtól is. Két lehetőség 
van. Ha ilyen módon módosul a fővárosban a forrásmegosztás, akkor az elmondása 
szerint 6,5-7 milliárd forintot jelenthet. Figyelemmel a közlekedés költségigényére, ez 
vajmi kevés összeg, kivéve akkor, ha a törvénynek az egyik passzusa azt mondja ki, 
hogy a helyi iparűzési adó bevételeit közösségi közlekedés finanszírozására kötelesek 
fordítani. Akkor ez azt jelenti, hogy a több száz milliárd forintos iparűzésiadó-
bevételből elsősorban és először ezt kell finanszírozni? Jól értem, ugye? (Rogán Antal 
bólogat.) Akkor ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag - vannak becslések - 40-50-
60 milliárd forinttal csökken a Fővárosi Önkormányzat mozgástere. Ez viszont 
nyilvánvalóan azt jelenti, hogy akkor igaz, amit korábban mondtam, hogy míg 
korábban az volt, hogy a főváros egy belső egyeztetés során döntötte el a kerületekkel, 
hogy ki mennyit, mekkora részt kap az iparűzési adóból, ezt egy kivételes eljárásban 
kívánja eldönteni az Országgyűlés, hogy ez az elkövetkezendő időszakban hogyan 
legyen. Korábbi polgármesterként bizonyára emlékszik miniszter úr is arra, hogy a 
fővárosban zajlottak ilyen egyeztetések, hogy ennek az iparűzésiadó-bevételnek hány 
százalékát kapják a kerületek és hány százalékát a főváros. Most ebbe a korábbi 
egyeztető eljárásba nyúl bele a kormány, illetve az Országgyűlés, és dönti el azt, hogy 
akkor ez ennyi, aztán - ahogy szokták mondani: oszt’ jó napot! A Fővárosi 
Önkormányzat és a kerületek pedig a megmaradó résszel, ami százmilliárdos 
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nagyságrend is lehet akár, mindenki csináljon, amit akar. Ezt egyébként 
elfogadhatatlannak tartjuk. 

A másik ilyen kérdésem, illetve észrevételem az épített környezet alakításáról, 
védelméről szóló törvény módosításával kapcsolatos. Ha jól értem, arról van szó, hogy 
300 négyzetméter alapterületnél kisebb lakóépületek építésére új szabályok 
vonatkoznak, helyesebben nem vonatkoznak rá a helyi építési szabályzatok egyes 
elemei, egyes rendelkezései. Az indoklás itt például nem írja le, hogy miért, pusztán 
csak rögzíti ezeket a tényeket. Én nem értem, miért ez a sietős átalakítás, hogy ilyen 
eljárásban kell ebben döntenünk, és őszintén szólva az értelmét sem látom. Ezért 
próbáltam - már amennyi időm volt - az építésügyi törvény értelmező rendelkezéseit 
megtekinteni. Azt írja, hogy „a helyi építési szabályzat: az építés rendjét a helyi 
sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési, fővárosban kerületi 
önkormányzati rendelet, a Duna-parti építési szabályzat és a Városligeti építési 
szabályzat” - ezeket nem kell a jövőben figyelembe venni e szerint a törvény szerint. 
Ez így elég érdekes.  

Az észrevételem, hogy ha a javaslat szerinti építési engedélyezési eljárás során 
a környezetvédelem nem kap szerepet, akkor csökken a környezetvédelem elért 
szintje, és ezáltal ez a szabályozás alaptörvény-ellenessé válik. Gondoltak-e erre? 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom az elnöklést Balla alelnök úrnak, és - nem 

tudom, Szilágyi vagy Apáti képviselő úr jelentkezett-e előbb (Jelzésre:) - Apáti 
képviselő úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 

 
(Az ülés vezetését Balla György, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az egyik csak egy rövid reakció 

Révész képviselő úrra. Azért ne felejtsük el, képviselő úr, hogy itt nem az állítólagos 
hatalmas gazdasági növekedés meg a gazdaság növekvő teljesítménye miatt ugrottak 
meg a lakásárak, hanem nem elhanyagolható mértékben a brókerbotrányok hatására. 
(Dr. Gulyás Gergely távozik az ülésről.) Március-áprilistól kezdtek kilőni, akár 
Budapesten, akár a vidéki nagyvárosokban az ingatlanárak, tisztelt képviselő úr, ami 
szorosan összefügg azzal, hogy a lakosságnak az a köre, amelyik tudott megtakarítani, 
amelyik rendelkezett adott esetben jelentős, egy vagy több ingatlan megvásárlásához 
is elegendő mennyiségű megtakarítással, elvesztette a bizalmát azzal kapcsolatban, 
hogy különböző brókercégekbe fektessen. Ez egy nagyon-nagyon jelentős, 
nemzetgazdasági szinten is értelmezhető összeg, és úgy gondolták, hogy a 
brókerbefektetési formákhoz képest inkább az ingatlant választják mint befektetést, 
akár úgy, hogy továbbértékesítik esetleg később haszonnal, vagy éppen bérbe adják, 
egyébként egyre emelkedő bérleti díjakért. Tehát azért ezt a növekedést előidéző 
tényezőt ne felejtsük el, mert ez talán az egyik legjelentősebb! 

A másik, ami főleg Budapest szerencséje, hogy megnövekedett a külföldiek 
felvásárlási vagy bevásárlási kedve. Valóban, még a magyar pénztárcához képest 
hihetetlenül magas budapesti belvárosi árak is kedvezőek egy külföldinek, sőt még 
egyébként vidéki kisvárosokban is, ahol meg tudnak jelenni akár tehetős, Romániából 
vagy Ukrajnából érkező építtetők és felvásárlók, megugranak nagyon rövid időn belül 
az ingatlanárak, ez Budapesten pedig hatványozottan igaz. Tehát a növekedési 
tényezőkről csak ennyit. 

Egy kérdésem lenne még a miniszter úrhoz a törvény egy más rendelkezése 
kapcsán, kicsit távolabbra evezve az építkezést érintő áfakérdésektől: pontosan mi a 
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különbség az adó- vagy járulékkötelezettség, illetőleg az adó- vagy egyéb 
közteherfizetési kötelezettség fogalma között? Úgy tűnik, hogy az utóbbi tágabb 
értelmű lehet, mint az előbbi fogalom, de erre vonatkozóan kérek egy pontos 
fogalommeghatározást, hogy a kettő között mi a különbség. Itt egy alapfogalom-
meghatározás történik, ráadásul egy elég jelentős alapfogalomról beszélünk; erre 
kérek pontos választ, hogy mi is a tényleges és pontos különbség a két fogalom között. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Tényleg csak három rövid mondat. Az 

áremelkedés Budapesten és a nagyvárosokban egyébként már az előző évben 
elkezdődött. Január-február-márciusban 50 százalékkal több lakást vettek, mint 2014 
azonos időszakában. S még egy megjegyzés: a panellakások ára is rendkívül 
dinamikusan növekedett, amit egyébként valószínűleg az Újhegyi lakótelepen nem a 
külföldiek vesznek meg.  

Kétségkívül lehet annak is némi szerepe, amit Apáti képviselő úr mondott, de 
összességében ezek mind tényszerűen ellenőrizhető adatok. Pontosan az év második 
felében csökkent 50 százalék alá egyébként a lakáseladások mértéke, úgyhogy ez 
szerintem mindenképpen pozitív hír, és szerintem azért olyan nagyszerű, hogy ezt a 
törvényjavaslatot most a kormány benyújtotta, mert ez azt jelenti, hogy igenis van 
igény vagy lenne igény, talán már kereslet is új lakásokra, feltételezve, hogyha itt az 
áfát sikerül csökkenteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Gulyás Gergely elnök urat én 

helyettesítem, Tapolczai Gergely képviselő urat pedig Kucsák László képviselő úr. 
Megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is Révész 

Máriuszra szeretnék reagálni. 
Pont azért, mert nem kívántam önöket támadni, fogalmaztam egész végig 

finoman ezekben a dolgokban. De muszáj megint elmondanom önnek, hogy az, hogy 
vásárolnak új buszokat, új villamosokat, az a külcsín. Az szinte arra szolgál, hogy igen, 
az emberek ezt látják, ezzel utaznak - hurrá, szavazzatok ránk! Megpróbáltam 
rávilágítani arra, hogy a BKV problémája ennél sokkal mélyebb és sokkal nagyobb 
volumenű. Tehát hiába futnak új metrókocsik a 3-as metró vonalán, ha mondjuk, 
rájuk fog omlani az alagút. Tehát én ezt próbáltam elmondani önnek, ezért kellene a 
BKV-val végre valóban úgy foglalkozni, hogy valóban oldjuk meg a problémát, és ne 
csak a felszínt próbáljuk meg megoldani.  

A másik, amiben vitatkozom önnel, bár igaz, hogy azok a fiatalok, akik 
kimennek, mondjuk, Angliába - Angliát hozta föl példának -, általában nem szoktak 
lakást vásárolni kint, mert arra nincs pénzük, de bérelni igen. Csak 
összehasonlításképpen: kint, Angliában, mondjuk, egy betanított munkás olyan 
1000-1200 fontot tud keresni havonta. Ebből az 1000-1200 fontból ahhoz, hogy egy 
két-három szobás, kis kerttel rendelkező házat béreljen, az olyan 400-500 fontba 
kerül neki. (Révész Máriusz: Na!) Ez azt jelenti - beszélgessen ilyen fiatalokkal -, 
hogy a keresetének a felét kell rákölteni arra, hogy béreljen. Mit jelent ez magyarra 
lefordítva? Hogy ha itt valaki keresne 120 ezer forintot, akkor egy ilyen két-három 
szobás, kis kerttel rendelkező házat ha tud bérelni valahol 60 ezer forintért, szerintem 
azzal mindenki meg lenne elégedve Magyarországon, csak nálunk nem ez a realitás.  
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S akkor még egy dolog, amit az előbb elfelejtettem mondani. Szülőként, 
kétgyermekes apaként kimondottan örülök a 14. §-nak, hogy gondoltak erre, és ezt 
még megemlíteném. Ez arról szól, hogy az adathordozón kizárólag olyan 
mozielőzetest, illetve hirdetést lehet közzétenni, amelynek a besorolási kategóriája 
nem magasabb, mint az adathordozón közzétett filmalkotás besorolási kategóriája. 
Valóban, ezek olyan apróságoknak tűnő dolgok, de egyébként nagyon fontosak, amit 
én maximálisan támogatni tudok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Lukács László képviselő úr jelentkezett még 

hozzászólásra. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy még valaki kíván-e szólni. 
(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok; akkor Lukács képviselő úr hozzászólása 
után lezárom a vitát, és megadom miniszter úrnak a lehetőséget a válaszadásra. 

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

Miniszter Úr! Úgy gondolom, van egy olyan téma, amelyet még nem jártunk jól körbe, 
illetve nagyon kicsit érintettük, és lehetne slágertéma, vagy ha úgy tetszik, 
reflektorfénybe kerülhet: ez a mozgóképpel kapcsolatos, illetve mozikkal kapcsolatos 
adószabályozás, amelyet részint már Apáti István képviselőtársam érintett. 

Elsőként itt azt szeretném tisztázni, hogy a most benyújtott törvényjavaslatnak 
kik az alanyai, kikre terjed ki, melyik lesz az a kedvezményezetti kör - nem név szerint 
természetesen -, ez a gyártásra, illetve forgalmazásra fog-e vonatkozni. Egy részéből 
úgy lehet kiolvasni, hogy a gyártóra. Nyilvánvalóan a gyártásról annyit kell tudni, 
hogy az elmúlt évben Magyarországon gyártott filmek - most megpróbáltam 
utánanézni - 46 milliárd forintos bevételt eredményeztek. Ha ennek számoljuk azt az 
ön által felvázolt, 100 forinthoz 12,5 százalékos bevételi arányát, hiszen tudjuk, hogy 
37,5 százalékról lejön egy 20 százalékos közvetett támogatás, tehát akkor nagyjából ez 
a 46 milliárd helyes-e? Illetve ha a gyártó is alanya ennek, akkor volt-e valamilyen 
számítás, vagy rendelkezik-e miniszter úr számítással arról, hogy mekkora volt végül 
is a költségvetésnek ebből a bevétele, tehát bevételi oldalon miről beszélünk? És a 
mostani könnyítés milyen bevételi kiesést jelent? Természetesen tudom, hogy nem 
teljesen fog jelenteni bevételkiesést, hiszen a kormánynak pontosan az a célja, hogy 
még jobban ösztönözze a filmgyártást, még több foglalkoztatottságot, még több 
idehozott értéket teremtsen vele, de most mégis elsődlegesen azt kell nézni, hogy mi 
az a kieső összeg.  

Illetve azt szeretném kérdezni, kiterjed-e a forgalmazókra ennek a 
jogszabálynak az alanyi hatálya. Ez azért érdekes, mert ez egy 16 milliárd forintos 
piac, amelynek viszont 80 százalékát négy nagy cég tarolta le, és nem tudni, hogy 
egyébként Andy Vajna tényleg részesedéssel rendelkezik-e benne vagy nem, de nem is 
ez a lényeg: tehát az InterComtól a UIP-Duna Filmig terjedő nagy négyes. Itt 
mindenképpen érdemes azt látni vagy esetleg valamilyen számítást látni róla, hogy 
milyen összegekkel számolt a minisztérium vagy az előterjesztő ebben a 
vonatkozásban, hiszen így lehet megítélni, hogy mennyire tűnik hasznosnak ez. Nem 
elvitatva azt a célt, hogy Magyarország valóban, és ez a nemzetközi 
filmszövetségeknek is egyöntetű álláspontja volt, egy jó versenyképes hely ahhoz, 
hogy filmeket forgassanak, de ezt szerintem mindenképpen tisztázni kell. 

A másikat már érintették mások: ez a Ptk.-nak, illetve Pp.-nek azon 
módosítása, hogy az elektronikus eljárás ismételt elhúzása következik. Itt azt azért 
tényleg figyelembe kell venni, hogy én nem régóta vagyok képviselő, de már 
háromszor módosult talán azóta ez a határidő, és talán az egyik hátránya, hogy 
képviselőtársaimmal jó páran voltunk ügyvédek, most már nem ügyvédkedhetünk, 
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most már csak kívülről, a partvonal mellől jönnek az észrevételek: egyöntetűen az 
összes kolléga azt mondta, hogy a megrendezett oktatásokon még maguk az oktatók is 
azt mondták, hogy szinte alkalmazhatatlan az a rendszer, vagy nagyon nehezen 
kezelhető, amely kialakításra került. Úgyhogy én még azt is megkockáztatnám, hogy 
nem elég erre a félévnyi tesztüzem szerintem. Ezen érdemes lenne elgondolkozni, 
hogy ne kerüljön elő félévente mindig ez a probléma, hanem gondolkozzunk kicsit 
előre. 

Egyébként a magam részéről nagyon szeretem az elektronikus eljárást, de 
nagyon nagy kiterjesztésében egy elbukott próbálkozásnak tartom még jelenleg. 
Sokkal hosszabb felkészülési időre lesz szükség, mire a kollégák is, illetve a bíróságok 
is meg fogják ezt szokni.  

Lényegében ezek voltak a javaslatok. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tisztelettel megkérem miniszter urat, 

válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket úgy ítél meg, hogy válaszadásra méltóak. 
Köszönöm szépen. 

 
ROGÁN ANTAL, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter: Köszönöm 

szépen. Először is, próbálok mindenre válaszolni értelemszerűen. 
A Pp. kapcsán csak annyit mondanék el, hogy szerintem itt nem a rendszeren 

múlik az, hogy halasztani kell, mert ahogy említettem önöknek, a rendszernek 
megtörtént ma a teljes körű próbaüzeme, működik. Viszont ma Magyarországon 
körülbelül ezer olyan ügyvéd van, akinek nincs elektronikus hozzáférése, és 
tekintettel arra, hogy néhány napra vagyunk az ünnepektől, kicsi valószínűségét látja 
a kormány annak, hogy ezt az ezer ügyvéd bepótolja. Vagy kizárjuk őket ebből a 
rendszerből, vagy lehetőséget adunk arra, hogy ezt a következő fél évben pótolják, és 
közben a rendszer próbaüzemével párhuzamosan ennek most már a tényleges 
bevezetésére is sor kerül. Ennyit erről a módosításról. 

A Filmalap a következő. Ennek a módosításnak az alapvető célja leginkább az, 
hogy néhány fogalmat tisztázzon, ami jelenleg itt el volt maradva. Először is azt 
szeretném tisztázni, hogy nem terjed ki a filmforgalmazókra semmilyen formában, 
csak és kizárólag a filmgyártókra. A filmgyártók viszont - és erről szól az ominózus 
17. § -, eddig olyan formában volt megfogalmazva a törvényben, hogy csak úgy 
teljesíthetik a közteher-, adó-, járulékfizetési kötelezettségeiket, hogy abból a 
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló szabályok, tehát a 
kata és a kiva kimaradtak. Ebben a körben azért van olyan alvállalkozói, vállalkozói 
kör, akire ez vonatkozik, és egész egyszerűen itt pontosítunk. Ezért azt gondolom, 
hogy ennek egyébként érdemben nincsen semmilyen, a költségvetés számára akár 
kiesést jelentő része, ez csupán arról szól, hogy így is teljesíthetik a járulék-, 
adófizetési kötelezettségeiket, természetesen, ha ezek a törvények vonatkoznak rájuk, 
tehát annyi a bevételük, és még sorolhatnám. 

A másik fontos dolog, amit szeretnék leszögezni, hogy volt természetesen olyan 
javaslata az említett, alapvetően filmgyártást végző cégeknek, ami jelentett volna itt 
bevételkiesést. Volt nekik szja-csökkentésre irányuló javaslatuk, például a catering 
esetében - van hasonló egyébként Magyarországon tömegrendezvényeknél -, ezt 
azonban a kormány megvizsgálta és elutasította. Ennek megfelelően ilyenre nem 
kerül sor. Ez gyakorlatilag csak és kizárólag pontosítást tartalmaz. Ami viszont 
egyértelmű benne: lehetővé teszi, hogy a Filmalapnál a Filmalap számláját a kormány 
többféle formában is fel tudja tölteni. Tehát gyakorlatilag világossá tesszük azt, hogy 
hogyan, és hogyan lesz biztosítva az, hogy egyébként a filmgyártáshoz szükséges 
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állami támogatás minden alkalommal rendelkezésre álljon. Egész egyszerűen ennek a 
technikai tisztázásáról beszélünk. Itt jelzem, hogy ez gyakorlatilag csak a 2015. évre 
vonatkozik. Azért is kerül most így be a Ház elé, mert 2016-ra ezeket a szabályokat 
már egy korábbi törvénymódosításban tisztáztuk, és ez egyébként ugyanannak a 
logikáján halad. Ezt a Ház már megtárgyalta, és egyébként 2016. január 1-jére 
vonatkozóan korábban el is fogadta. 

Azt megköszönöm, hogy képviselő úr, mármint Szilágyi képviselő úr észrevette 
ezt a kis módosítást. Ezt, bevallom, többek között én szorgalmaztam, azért is nem 
akartam róla külön beszélni. Én is szembesültem már ezzel ilyen gyerek DVD-knél, 
hogy finoman szólva nem abban a kategóriában lévő filmelőzetesek vannak, mint ami 
egyébként az alapvető film. Szerintem is fel kellett oldani ezt az ellentmondást. Ez egy 
egyszerű fogyasztóvédelmi szabálymódosítás, aminek viszont innentől kezdve érvényt 
kell szerezni. Azt még én sem tudom - mivel ez január 1-jén hatályba lép -, hogy ez a 
már forgalomba hozott DVD-kre, amelyek ott kinn vannak, hogyan vonatkozik. 
Úgyhogy ezt a kérdést ne tegyék fel nekem, mert ezt nem tudom megválaszolni, de 
mondtam, hogy ezt valamilyen formában meg is kell oldaniuk. 

Aztán a BKV. Hadd mondjam azt, hogy a BKV tekintetében természetesen én 
azt abszolút megértem, amikor képviselő úr fölsorolja azt az irtózatos mennyiségű 
technikai és infrastrukturális jellemzőt, ami a BKV-t kíséri. Ennyi erővel a MÁV-ot is 
fölsorolhatnánk, és sok minden mást Magyarországon, és akkor a vidéki kis utakról 
még ebben a formában nem is beszéltünk. Minden helyre lehet értelemszerűn pénzt 
költeni, és mindegyik fontos a maga módján. A BKV esetében azt azért szögezzük le, 
hogy azért a kormány átvállalta a BKV teljes adósságállományát, közel 150 milliárd 
forintról beszélünk. Átvállalta a főváros teljes adósságállományát, 200 milliárd 
forintot meghaladó, ha jól emlékszem, körülbelül 270 milliárdos összegről beszélünk. 
Ha ennek a közel 400 milliárd forintnak megnézi a kamat- és a tőkerészeit, akkor azt 
kell hogy mondjam önnek, hogy önmagában a főváros ezen több tízmilliárd forintot 
spórolt. Ha csak ezt visszateszi a BKV finanszírozásába, akkor már beljebb vagyunk, 
aminek a terhe végül is az éves költségvetési, nem a költségvetési, gyakorlatilag a 
teljes kiadás, a BKK - ami nemcsak tömegközlekedést üzemeltet, hanem egy elég 
jelentős cég is önmagában - és a BKV együttes költségvetése 150 milliárd forintra rúg. 
Ennek körülbelül a felét, valamivel kevesebb mint a felét fedezik különféle formában 
a jegyárbevételek és ahhoz kapcsolódó bevételek, és a másik felét kell biztosítani. 

Azt gondolom, hogy itt ami most történik, hogy egyrészt megtesszük azt, ami a 
főváros és a kerületek közötti tárgyalásokon végül is nem sikerült, azaz egyfajta 
dűlőre jutni. Mi ezt végig kértük, több mint fél éven keresztül kezdeményezte ezt a 
kormány. Azt szeretném leszögezni: nem változtatunk a forrásmegosztás belső 
szabályrendszerén semmilyen formában, tehát hogy a kerületek között ez hogyan 
oszlik szét. Mi azt kértük, hogy legyen tiszta, hogy a főváros és a kerületek 
állapodjanak meg arról, hogy mennyiben tudnak a kerületek beszállni a BKV 
finanszírozásába. A fővárosnak volt egy igénye, ez kétszer két százalékos eltérítésre 
vonatkozott. A kerületeknek volt egy felajánlása, ez kétszer egy százalékos felajánlásra 
vonatkozott, és a kettő nem bírt közeledni egymáshoz az elmúlt fél esztendőben. 
Ezért, ha megengedik, a kormány a maga bölcsességében a mértani középutat 
javasolja, és ezért kétszer másfél százalékos eltérítésre tesz ebben a formában 
javaslatot. 

Azt gondolom, hogy ez egyébként a vállalható kategóriába tartozik, és azért, 
hogy a fővárosi tömegközlekedés működése biztosítva legyen, azt szeretnénk 
tisztázni, hogy az iparűzésiadó-bevételekből első helyen - és ez természetesen a 
forrásmegosztás révén a fővárosnál maradó részre vonatkozik - a BKV működését kell 
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biztosítani, és minden más kiadásra csak ezt követően kerülhet sor. Ez szerepel ebben 
a szabályban egészen pontosan és tételesen. Ezért azt gondolom, hogy innentől 
kezdve, mivel az állami támogatások továbbra is menni fognak; azt a pénzt, amit az 
állam a nyugdíjas- és diákbérletek támogatáshoz ad, amiből messze a legnagyobb 
összeget egyébként a BKV kapja, azt szintén továbbra folyósítani fogja; a fennmaradó 
részt, a különbözetet viszont ebben a formában most már ezek között a keretek között 
kell előteremteni. Azt gondolom, hogy itt mindenki számára egészen világos, hogy ki 
mennyit tud beletenni a rendszerbe, és a többit pedig a fővárosi költségvetés februári 
vitájakor kell eldönteni. De azt gondolom, a főpolgármester úr kéréseit e téren, amit 
jogszabályalkotással lehet teljesíteni, azt a kormány ezzel a lépéssel most teljesíti. 
Tehát úgy fog elmenni a parlament téli szünetre, hogy lényegében a főpolgármester 
úr elérte azt, amit a kormánytól jogszabály-módosítás formájában kért. 

21-én még van egy találkozója a főpolgármester úrnak és a miniszterelnök 
úrnak. Biztos vagyok benne, hogy ennek során az összes többi kérdést is érdemben 
érinteni tudjuk, csak azért jelezném, hogy az adósságátvállalások mellett, a 4-es 
metró teljes kiépítése mellett a 2-es metró teljes kiépítését is támogatta a kormány, 
értelemszerűen nemcsak a szerelvényekét, hanem az állomások rendbetételét, az 
alagutakét és még sorolhatnám, a 3-as metrónál ugyanez történik. A kormány teljes 
körű garanciát adott a főváros által felveendő hitelre, ami azt jelenti, hogy a kormány 
készfizető kezesként áll e mögött a hitel mögött. Enélkül nem is lehetne megvalósítani 
a 3-as metró felújítását. Tehát azt gondolom, hogy infrastrukturális értelemben 
tényleg mindent megteszünk. 100 milliárdos nagyságrendben biztosítunk forrást a 
fővárosnak arra, hogy egyébként beszerezzen új trolibuszokat, amelyek egy jó részét 
most már lehet is látni az utakon, új buszokat és új villamosokat is. Tehát a 
fővárosnak ez az infrastruktúrája folyamatosan felújításra is kerül. A 
forrásmegosztási vitát tudjuk ezzel a kérdéssel, azt gondolom, nyugvópontra juttatni a 
kerületek és a főváros között. 

És végül engedjék meg, hogy szóljak akkor a lakásépítéssel összefüggő 
szabályokról. Itt azt szeretném leszögezni, hogy ami minket vezérelt ennél a 300 
négyzetméter alatti szabálynál, az a bürokráciacsökkentés volt leginkább. A 
bürokráciacsökkentés jegyében pedig természetesen mindig minden olyan 
részletszabály mellett, amit még be kell tartani, még elő kell venni, mindig lehet 
érvelni. De most tegyük világossá, hogy mi az, amit be kell tartani a vonatkozó 
rendeletek közül akkor, amikor valaki bejelentési kötelezettséget tesz. Ezek 
alapvetően a helyi építési szabályzatban szereplő rendelkezések közül az építési telek 
megengedett legnagyobb beépítettsége, a legnagyobb építménymagasság és beépítési 
magasság, a szabályozási vonal, valamint a beépítés módjára és helyére vonatkozó 
szabályok. Aki ismeri egy kicsit is ezeket a rendeleteket, az tudja jól, hogy ezzel 
gyakorlatilag többé-kevésbé mindent betartatunk, mert ez azt jelenti, hogy ezeket 
mind végig kell vezetni a helyi építési rendeleteken. Ami történik, hogy kiesnek a 
szakhatóságok, amelyek korábban még ettől függetlenül is elmondhatták a 
véleményüket, bár jelzem, hogy akkor is elmondhatták, amikor az építési 
szabályzatukat a helyi önkormányzatok egy meglehetősen hosszú bürokráciában 
megalkották. 

Azt gondolom, két bürokráciából csinálunk egyet, és annak az egynek is 
gyakorlatilag csak utólag lesz lehetősége arra, hogy valamilyen formában beleszóljon. 
Ami pedig a jogkövetkezményét illeti annak, ha valaki nem tartja be a szabályt annak 
ellenére, hogy a bejelentési kötelezettségben ezt jelezte, annak nyilvánvalóan ugyanaz 
az eljárási rendje, mint ami ma is van. Ma is van egy használatbavételi engedély, ahol 
pontosan azt ellenőrzik, hogy egyébként úgy történt-e meg az építés, ami az építési 
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engedélyben előírt kritériumokat jelenti. Tehát ott olyan nagy újdonságot nem kell 
felfedezni. Ezeket a részletkérdéseket még a kormány szabályozni fogja, de 
gyakorlatilag ugyanezen elv alapján fogja megtenni. 

Végül engedjék meg nekem, hogy kitérjek az áfára. Azt gondolom, hogy itt az 
áfa tekintetében az új lakásnak van most elsősorban azért óriási jelentősége, mert 
ebben van a legnagyobb elmaradás Magyarországon. Természetesen lehet példálózni 
azzal, hogy hány ingatlan üres és milyen formában, szerintem ezek a statisztikák is 
rendkívül csalóak, főleg mert felhívnám a figyelmet arra, hogy ha nemzetközi 
értelemben megnézik, hogy a fizikai lakásállomány és az üres lakásállomány aránya 
hogyan viszonyul egymáshoz, akkor rá fognak jönni, hogy ez az európai 
statisztikákban is pontosan ugyanilyen. Tehát abszolút az átlagon vagyunk, sőt még 
talán egy kicsit az átlag alatt is. Tehát itt a többi már a statisztikáknak azon 
eltéréséből adódik - én a budapesti viszonyok egy részét ismerem, itt például rengeteg 
lakásnak lejelentett olyan ingatlan van, amit nem lakásként hasznosítanak, hanem 
vagy hasznosítják irodaként, vagy hasznosítják másként. Ezek mind torzítják 
egyébként ezeket a statisztikákat. Ezért mondom, hogy Magyarország nemzetközi 
értelemben belesimul ebbe az átlagba. 

Viszont ahol Magyarország rendkívül el van maradva, az az új lakások 
építésének tekintetében van. Ezért a kormány most elsősorban az új lakások építésére 
kíván koncentrálni, de a használtlakás-építésnél ott van a CSOK, és én nem mondtam 
azt, hogy a CSOK feltételeit változatlanul hagyjuk. Sőt, szeretném jelezni, hogy a 
kormány a szerdai ülésen át fogja tekinteni a CSOK-ot, mind az igénybevétel 
feltételeit egyszerűsíteni fogjuk, és nagy valószínűséggel a támogatás összegét is 
emelni fogjuk. Az ezzel kapcsolatos részletekről viszont csak a kormány döntése után 
tudok beszámolni, főleg azért, mert ez alapvetően nem is törvényalkotási kérdés, 
hanem nyilvánvalóan a kormány saját rendeleti szabályozásába tartozó kör, de 
figyelembe vesszük azokat a szempontokat is, amelyeket a képviselő úr mondott. 
Tehát a kormány ezen érdemben akar változtatni a szerdai kormányülést követően. 
Azt hiszem, hogy ezzel gyakorlatilag szinte minden részt érintettem. 

Hadd térjek ki még a módosító indítványokra röviden. Jeleztem, hogy ezeket 
nem nagyon tudjuk támogatni. Amelyikről itt külön szó is esett, Gőgös képviselő úr 
módosító indítványát szerintem ma már egyszer megbeszéltük a parlamentben 
napirend előtt. Én ugyanazt tudom elismételni, hogy azt a kétszínűség és a 
képmutatás magasiskolájának tartom, mert ők, személy szerint ő maga is kormányon 
volt képviselőként és államtitkárként is, amikor egyébként először 12-ről 15-re, 15-ről 
20-ra, majd 20-ról 25 százalékra emelték az élelmiszerek áfáját. Ezek után 
élelmiszeráfa-csökkentést követelni rajtunk, miközben egyébként pont elkezdjük, 
hiszen 2016. január 1-jétől a sertés tőkehús áfája is jelentős mértékben csökkenni fog. 
A kormány szeretne ezen az úton továbbhaladni, de ehhez mindig vizsgálni kell a 
költségvetés meg a gazdaság lehetőségeit is. 

Aztán ami Burány képviselő úr módosítójára vonatkozik - szerintem világossá 
tettem -, ő minden, a BKV-re vonatkozó részt kivenne, ezt természetesen a kormány 
nem tudja támogatni. A kormány szeretne eleget tenni Tarlós főpolgármester úr 
kérésének, ennek megfelelően ezt a módosítást kérnénk, hogy a parlament fogadja el. 

Az épített környezetnél Schmuck Erzsébet képviselő asszonynak van egy 
javaslata. Ez visszahozná a szakhatósági körbe egyébként a környezetvédelemmel 
összefüggő szakhatóságokat. Mi azt gondoljuk, hogy ez 300 négyzetméter alatti 
ingatlanoknál egy fölösleges bürokratikus korlát lenne. Ezért ragaszkodnánk az 
általunk eredetileg benyújtott módosításhoz. 
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Azt a módosítót Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony nyújtotta be, hogy ne 
négy évre szóljon az áfacsökkentés. Sajnálom, hogy a képviselő asszony nincs jelen, 
ha jól tudom, akkor ő a Bajnai, volt vagy jelenleg is Bajnai pártjának képviselője, ezt 
nem tudom, hogy kié éppen a párt, de ha megkérdezné a volt vagy éppen jelenlegi 
főnökét, akkor, amikor ő miniszter volt, gyakorlatilag úgy csökkentettek áfát, hogy 
egyébként utána két hónapra szépen vissza is emelték a választásokat követően. Mi 
nem akarunk ilyen áfacsökkentést. Mi világosan szeretnénk megmondani, hogy 
egyébként jelenleg reálisan mennyi időre tudjuk vállalni azt, hogy az áfa mértékét le 
tudjuk vinni. Ez a gazdasági számítások szerint négy évre vállalható most, az 
előrelátható gazdasági pályát nézve. Ezért a kormány erre vállal felelős 
kötelezettséget, hogy négy éven keresztül ezt biztosan biztosítani is tudjuk. Ezért 
szeretném, ha ezt a szabályt megtartanánk, így ezt a módosító indítványt a kormány 
nevében nem tudom támogatni. 

És akkor van az említett technikai jellegű módosítás, amelyik gyakorlatilag a 
hasznos alapterület fogalmát az összes hasznos alapterületre vonatkozóan pontosítja. 
Ezt tudom támogatni értelemszerűen, és kérem a bizottságot is, hogy támogassa. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Akkor áttérhetünk a 

határozathozatalokra. Lévén nincs olyan sok módosító javaslat, így most nem 
javaslom, hogy egyben szavazzunk bármilyen módosító javaslatról, hanem egyenként. 
A képviselői módosító javaslatok közül az első ilyen, ahol Gőgös Zoltán és Burány 
Sándor képviselő úr javaslata szerepel. (Közbeszólások: Külön.) Szerepel ilyen 
módosító javaslat, de külön, tehát akkor először Gőgös Zoltán módosító javaslatáról 
fogunk szavazni. Nekem valamilyen cselből kifolyólag alulra aláírták, hogy egyben 
van, de külön fogunk róla értelemszerűen határozni. 

Tehát Gőgös képviselő úr 8196/2. számon szereplő módosító javaslatáról 
döntünk. A kormány nem támogatja. (Szavazás.)  

8 igen, 22 nem mellett a bizottság a javaslatot elutasította. 
Most Burány Sándor képviselő úr 8196/3. számú módosító javaslatáról 

döntünk, melyet a kormány szintén nem támogat. (Szavazás.)  
3 igen, 27 nem mellett a javaslatot a bizottság nem támogatta. 
Most Szelényi Zsuzsanna 8196/4. számú módosító javaslatáról határozunk, 

melyet a kormány nem támogat. (Szavazás.)  
Nulla igen, 27 nem és 3 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 
Schmuck Erzsébet 8196/5. számú módosító javaslata következik, melyet a 

kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
3 igen, 27 nem, nulla tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot elutasította. 
Képviselői módosító javaslatot tehát a bizottság nem fogadott el. Az 1. 

hivatkozási számon pedig a TAB saját módosító javaslata szerepel, mely technikai 
jellegű és a kormány támogatja. Kérem, most erről döntsenek, képviselőtársaim! 
(Szavazás.)  

25 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett a javaslatot a bizottság elfogadta. 
Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 

döntenünk. Értelemszerűen ez is támogatott. (Szavazás.)  
27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a bizottság a 

javaslatot elfogadta. 
Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Jobb híján Balla Györgyöt javaslom. 

(Derültség. - Szavazás.) Köszönöm a jelentős támogatottságot. A bizottság a 
javaslatot elfogadta. 
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Kisebbségi előadót kíván-e a tartózkodó képviselők csoportja állítani? (Dr. 
Bárándy Gergely: Igen, mi biztos. Nem tudom, hogy a Jobbik…) Úgy gondolom, 
hogy 3 MSZP-s tartózkodás volt, ha jól sejtem, tehát csak a Szocialista Párt állíthat 
kisebbségi előadót. (Dr. Répássy Róbert: Pedig négyen vannak. - Jelzésre:) Bárándy 
alelnök úr lesz a kisebbségi vélemény előadója. Össze fogunk csapni. (Derültség.) 
Köszönöm szépen. Miniszter úrnak köszönöm szépen a jelenlétet és a minden igényt 
kielégítő válaszokat. (Rogán Antal és munkatársa távozik az ülésről.)  

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes 
kárrendezési intézkedésekről szóló T/8157. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita) 

Áttérhetünk a következő napirendi pontra, mely a T/8157. számú, a tőkepiac 
stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat. Üdvözlöm Völner Pál államtitkár urat a kormány képviseletében. A 
módosító javaslatok a háttéranyagban szerepelnek, képviselőtársaim előtt ott vannak. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Dr. Szakács László 
kézfeltartással jelentkezik.) Hozzászólói szándékot jelenleg nem látok. (Közbeszólás: 
Nyomd meg a gombot! - Jelzésre:) Dr. Tóth Bertalan képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel több 
módosító indítvány került benyújtásra a törvénnyel kapcsolatban, és itt van Szakács 
László képviselőtársam, az egyik benyújtó, és mivel neki nincs most lehetősége itt 
jelezni a hozzászólási szándékát, csak kézzel, ezért kérem, hogy amennyiben 
lehetséges, akkor neki adjon szót, elnök úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Természetes, hiszen a módosító 

javaslat benyújtójának joga van a bizottságban szóban indokolni a javaslatát, úgyhogy 
Szakács képviselő úrnak megadom a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Kettő módosító javaslatot jegyzek én magam, és 
úgy gondolom, hogy mind a kettő olyan, amely kifejezetten azt a fajta igazságosságot 
szolgálná, amiben a törvényalkotó célja meg kellene hogy jelenjen. 

Az egyik az, hogy ebben a törvényben szerepel a 16. § (4) bekezdésben, hogy 
egészen 2008. január 1-jéig kell visszamenni. Minekutána itt egy pénzügyi 
szolgáltatóról és elszámolásról van szó, így valójában még egy nappal korábbra, 2007. 
december 31-éig kell visszamenni. Úgy gondolom, hogy azt az állapotot 
törvényhozóként sem lehet előállítani, hogy visszaállítják az eredeti állapotot, tehát 
úgy teszünk, úgy tenne a törvényalkotó ebben a tekintetben, mintha a Quaestor-
csoport egyáltalán soha nem bocsátott volna ki vállalati kötvényeket, és azokat 
egyáltalán soha senki nem vásárolta volna meg. Így viszont, mindenfajta 
kamatfizetési kötelezettségtől mentesen, csak a 2008. január 1-jéig bevitt tőkét adnák 
vissza a kisbefektető károsultaknak.  

Én úgy gondolom, hogy ez több tekintetben is méltánytalan, egyfelől azért, 
mert a ki nem fizetett hozamok után szerintem minden egyes kisbefektető darabra 
megfizette már a kamatadót, megfizette az egészségügyi hozzájárulást. Tehát ezt úgy 
lehet tekinteni, hogy a költségvetés ajándékokat elfogad, viszont akkor, amikor helyt 
is kellene állni, természetesen ettől saját magát mentesíteni akarja. Akkor, amikor 
nem kisbefektetőkről van szó, hanem kormány közeli önkormányzatokról van szó, 
akkor természetesen nem merül fel ez a kérdés, hanem mondjuk Győr Város 
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Önkormányzata is minden további nélkül - hozamokkal együtt - kaphatta vissza azt a 
tőkét, amit eléggé kalandos körülmények között tett egy kalandos hátterű cégbe, 
méghozzá közpénzt is tettek oda.  

Tehát én úgy gondolom, hogy egyfelől egy követhetetlen helyzetet is előállít, 
azonkívül, hogy méltánytalan a törvény, hiszen azok a károsultak, akik nem vették fel 
a hozamot, hanem abból újabb értékpapírokat, kötvényt, részvényt vagy bármilyen 
más értékpapírt vásároltak, ők mindig új szerződést kötöttek. Ezeknek az új 
szerződéseknek a visszabontása károsultanként egyébként egészen biztosan 
megoldhatatlan feladat elé állítaná azokat a szervezeteket, amelyeket felállított a 
kormány, illetve a törvényhozás erre az ügyre. Az is igaz, hogy még soha nem 
próbálhattuk ki, hogy mire képesek, mert nem működtek. És bízunk benne, hogy 
azért ezeken az állapotokon majd fognak tudni javítani, és legalábbis működésbe 
lépnek.  

Maga a javaslat egyébként - és ezt az indokolásban is kifejtettem - azt 
feltételezi, hogy fordítva sikerült törvényt hozni: 130 milliárd forint az, ami még 
nagyjában-egészében a kisbefektetőknek járna, ebből 60-65-öt képes kifizetni a 
törvényhozás. Ezért fordítva sikerült törvényt hozni: először megnézték, hogy milyen 
gombunk van, aztán utána varrtak hozzá egy kabátot. Tehát ha 60-65 milliárd 
forintot tud kifizetni a kormányzat, akkor olyan szabályokat fog hozni, amelyek 
alapján csak ennyit lehet kifizetni; nem érdekli önöket, hogy kiket károsítanak meg. 
Én úgy gondolom, hogy ez legalábbis méltányos hozzájárulás lenne 32 ezer ember 
kártalanításához. 

A másik módosítási javaslatom pedig arról szól, hogy ne vegyék el ezeknek az 
embereknek a jogát attól, hogy ha részben kártalanították is őket, abban az esetben a 
maradék kártérítés, kárrendezés kapcsán pedig perrel élhessenek, jogorvoslatot 
követelhessenek, és a meglévő vagyonból pedig maguknak kielégítést követeljenek. 

Egyébként a beterjesztett eredeti javaslat szabályrendszere alapvetően egy 
koherenciazavart is feltételez, hiszen a 2016. január 1-jén hatályba lépő Beva-
jogszabály rendelkezéseit emeltem be ebbe a módosító javaslatba, és így a Beva 
javaslataival egyébként nem koherensen, egy olyan szabályt hoznánk be ebben a 
külön törvényben, ebben a külön jogszabályban, ami lemondatná egy részleges 
kártalanítás esetén is a károsultakat az ő teljes követelésükről, természetesen ezzel is 
ellehetetlenítve azt, hogy egy, kettő vagy akár több generáció megtakarításaihoz egy 
ilyen ügyben hozzájuthassanak.  

Én úgy gondolom, hogy az első módosító nyilvánvalóan pénzbe kerül, azt lehet 
látni, viszont sokkal végrehajthatóbb lenne annak a végrehajtása. A második kapcsán 
itt fog kiderülni, hogy van-e politikai akarat vagy nincs, mert ehhez még pénz sem 
kell, ehhez csak jóindulat, jóakarat meg egy egészséges jogérzék kellene, hogy ne 
vegyék el legalább a jogukat ezeknek az embereknek attól, hogy visszaszerezhessék a 
pénzüket. Ne vállalja át a kormány ezt a kockázatot.  

Én kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a módosító javaslataimat. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Répássy Róbert képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő Úr! Egészséges jó érzékről beszél, miközben az Alkotmánybíróság 
vizsgálta meg az elfogadott törvényt, és az Alkotmánybíróság jelölte ki azokat a 
kereteket, amelyekben most módosítani lehet és kell ezt a törvényt. Tehát az 
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Alkotmánybíróság mondott ki bizonyos elveket, amelyekkel az önök módosító 
indítványa teljesen szemben áll.  

Ilyen elv, amit kimondott az Alkotmánybíróság, a kárral szerzés tilalmának az 
elve, azaz ez azt jelenti, hogy nem lehet a kár megtérítése közben nyerészkedni. Nem 
lehet azzal nyereséget szerezni, hogy valakit kár ért és szeretné megtéríttetni a kárát. 
Tehát ezért a pontos elszámolás - és ahogy szokták mondani, barátok között is ez egy 
nagyon fontos dolog, hát még a pénzintézet és az ügyfelei között - egy nagyon fontos 
dolog. Nyilván mindenki csak annyit követelhet, amennyi kár érte az elmúlt években 
a pénzintézettől kapott nyereségen felül. 

Tehát a törvényjavaslat eredeti szándéka, és még egyszer mondom, az 
Alkotmánybíróság figyelmeztetése is arra utal, hogy nem most kell egyébként 
behajtani a törvényhozás útján azokat az extra nyereségeket, extra jövedelmeket, 
amelyeket itt a Quaestor ügyfelei realizálni szerettek volna. Ezt nem most kell 
behajtani.  

Most egyetlenegy dolgot tehet meg a törvényhozás, hogy a lehető 
leggyorsabban, a valódi reálkárukat vagy ahhoz közelítő összeget kifizessen a 
számukra.  

Még egy nagyon fontos félreértésben van, Szakács képviselő úr, mert először is 
nem a kormány károsította meg ezeket az ügyfeleket. Tehát jó, ha tudjuk, hogy ezek a 
pénzintézetek vagy befektetésgyűjtő alapok károsították meg őket. Tehát nevezzük 
nevén: a Quaestor-csoport károsította meg őket, és nem a kormány. 

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben hozzájussanak az őket megillető követelésekhez, de azt állítani, hogy a 
kormány megköti a kezüket, vagy a kormány megkárosítaná őket, ez olyan mértékben 
nem felel meg a valóságnak, hogy valójában a kormány és a kormánypártok teszik 
meg azt, hogy egyébként a többi pénzintézettől eltérően, pozitív diszkriminációban, 
ezt is kimondta az Alkotmánybíróság, lehet részesíteni ezeket az ügyfeleket, és ez fog 
most megtörténni. Tehát amiről itt beszélünk, az, hogy a pozitív diszkrimináció 
mértéke milyen legyen. Mert ez egy pozitív diszkrimináció más befektető 
csoportokkal szemben, vagy ügyfelekkel szemben, ez egy pozitív diszkrimináció. 
Nyilván megvan az oka annak, hogy miért érdemes itt pozitív diszkriminációt, vagy 
miért indokolt pozitív diszkriminációt alkalmazni.  

Viszont, hogy kisbefektetőkről lenne-e szó, kellő visszafogottsággal állítsunk 
ilyet, amikor arról beszélünk, hogy a 30 millióig terjedő befektetéseiket fogjuk 
megtéríteni. Szóval nincs ahhoz jogom, meg nincs megfelelő empirikus tapasztalatom 
arra, hogy mondjuk egy 30 milliós megtakarítással rendelkező család vagy személy 
most kisbefektetőnek minősül-e vagy sem, de azért viszonylag kevés ilyen családot 
ismerünk. Tehát maradjunk annyiban, hogy az, aki 30 millió forintot kifejezetten 
kockázatos befektetésre fel tud ajánlani, és kockázatos körülmények között tudja 
megforgatni, azért az nem tekinthető társadalmi értelemben kisbefektetőnek.  

Úgyhogy azért azt szögezzük le, hogy akik mellett az MSZP áll, azok nem a 
szavazóik, azok inkább a támogatóik, a pénzügyi támogatói az MSZP-nek. (Dr. 
Szakács László: Jaj!) Tehát nem a szavazóik. A szavazóik ugyanis nem ebbe a körbe 
tartoznak az MSZP-nek, én úgy gondolom. De persze biztos van a szavazók között 
olyan is, aki 30 milliót helyezett el kockázatos befektetésre, ezt a lehetőséget nem 
zárom ki.  

Tehát összefoglalva: az önök hozzáállása ehhez a törvényhez legalábbis a 
kormányoldalon ülőket némileg felháborítja, mert miközben a nyakunkba akarják 
varrni ezt a károkozást, amit egyértelműen a Quaestor-csoport és azok a pénzügyi 
emberek, vagy pénzügyi, nevezzük úgy, szakértelemmel rendelkező személyek 
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okoztak az ügyfeleknek, ezt a nyakunkba akarják varrni, miközben egyébként 
büntetőeljárások vannak az illető hölgyek és urak ellen. Még közben azt is mondja, 
hogy a kormány így fizessen vagy úgy fizessen.  

Még egy dolog, képviselő úr, egy utolsó, amire szeretném felhívni a figyelmét, 
persze ezt ön is tudja, csak a politikai retorika kedvéért mond olyanokat, hogy a 
kormány vagy az Országgyűlés fogja kifizetni. Nem, szerencsére a bankok fogják 
kifizetni ezt az összeget. Tehát a bankok, mert a bankokat, azokat a pénzügyi 
vállalkozásokat, amelyek ilyen kockázatos kihelyezésekkel rendelkeznek, és ilyen 
kockázatos pénzügyi tevékenységeket végeznek, kötelezik arra a törvényeink, hogy 
létrehozzanak bizonyos alapokat, így a Befektető-védelmi Alapot vagy kifejezetten a 
Quaestor Alapot is a bankok pénzéből kell kifizetni. És szerintünk ez az igazságos, 
tehát nem a Magyar Nemzeti Bank pénzéből kell, ami közpénz, nem a Magyar 
Nemzeti Bank pénzéből kell kifizetni és nem… (Közbeszólások az MSZP képviselői 
köréből: Közpénz?) A Magyar Nemzeti Bank vagyona állami vagyon, tehát közpénz… 
(Dr. Szakács László: Ez jó így…) Lehet, hogy ez eddig önöknek nem tűnt fel, de a 
Magyar Nemzeti Bank, hála istennek, magyar állami tulajdonban van, és éppen ezért 
nem a magyar állami tulajdonban lévő Nemzeti Bank pénzéből kell kifizetni őket, 
vagy nem az adófizetők pénzéből kell kifizetni őket. És ezért nagyon helyes, ha a 
befektetésekkel foglalkozó pénzintézetek dobják össze (Dr. Szakács László 
közbeszólása.) ezt a kártérítést.  

Tehát én az önök módosító javaslatát alapvetően politikai szándékúnak és még 
a jogalapját tekintve is téves iránynak tartom, és nem is értem, hogy az MSZP miért 
küzd a 30 milliós befektetőkért, de ezt nyilván majd önök eldöntik, hogy vajon melyik 
társadalmi csoportot képviselik. Nem lehet egyszerre a parlamentben állandóan a 
szegények mellett kiállni és a 30 milliós befektetők mellett is kiállni. (Révész 
Máriusz: 30 millió felett!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én mélyen egyetértek a képviselő úrral, de 

megadom dr. Tóth Bertalan képviselő úrnak a szót. 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt rátérnék a 

saját módosító indítványom indoklására, egy-két dologra szeretnék reagálni.  
Tehát hogy milyen pénzügyi köröket támogat a Fidesz, és az MSZP-re próbálja 

képviselőtársam kenni ezt a történetet: a Külügyminisztérium helyezett el 
milliárdokat ennél a csaló brókercégnél. Tehát ezt majd Szijjártó miniszter úrral 
beszéljék meg, hogy ő miért gondolta azt, hogy egy ilyen társaság méltó arra, hogy 
rajta keresztül az adófizetők pénzét kezelje. Illetve sorolhatnám itt a győri, az újpesti 
és egyéb önkormányzatokat is, amelyek valamilyen oknál fogva ennél a csaló 
brókercégnél helyeztek el közpénzeket. 

És arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy azon a VIP-listán kik szerepelnek, 
ami most már a nyomozó hatóság rendelkezésére áll, de valamilyen oknál fogva nem 
hajlandók ezt nyilvánosságra hozni. Nyilván a bírósági tárgyaláson majd ezt is 
megismerhetjük.  

És szeretném még azt kiemelni, hogy azért volt meglepetés az alelnök úr 
kijelentése, mert én perelem a Magyar Nemzeti Bankot és a Magyar Nemzeti Bank 
alapítványait, hogy megismerhessem annak a közpénznek a felhasználási módját, 
amit a Magyar Nemzeti Bank elhelyezett különböző alapítványoknál. Csak rendkívül 
érdekes módon mind Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, mind Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, mind Tállai András super hero fideszes, mindenre 
alkalmas államtitkár úr azt válaszolta, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénzeszköze nem 
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közpénz. Ezt én írásban tudom önnek bemutatni, az összes ilyen kérdésemre adott 
választ. (Dr. Répássy Róbert az elnökkel konzultál.) Tehát ők azt mondták, hogy nem 
minősül a Magyar Nemzeti Bank pénze közpénznek.  

Mi is azon az állásponton vagyunk, mint az alelnök úr, ezért nyilván az ön 
mostani hozzászólása újabb kérdéseket fog felvetni az illetékeseknek, hogy ha egy volt 
igazságügyi államtitkár szerint is, akivel én mélyen egyetértek, közpénzről van szó, 
akkor miért nem tudom megismerni ennek a közpénznek a felhasználási módját. 
Talán a folyamatban lévő bírósági eljárások során is fel tudom majd használni ezt a 
jegyzőkönyvet is, úgyhogy köszönöm szépen az ön kijelentését. 

Az utolsó, amire reagálnék, és majd kitérek a módosító indítványom 
indoklására is, az pedig arról szól, hogy ön azt állítja, hogy a bankok fizetik meg ezt az 
összeget. (Dr. Répássy Róbert: Igen.) Igen, első körben. Majd utána a különböző 
adókedvezmények formájában mégiscsak a költségvetésnek kell állnia ezt az összeget, 
hiszen a törvényjavaslat vége felé is látható, hogy milyen adókedvezményeket kapnak 
majd a bankok, hogy leírhassák ezt a mostani kiadásukat, ami az eredeti 
törvényjavaslatban is benne volt, amit ugyancsak nem értettünk, a társasági adóról 
szóló törvény is módosításra került. Tehát végső soron, úgy tűnik, mégiscsak a 
költségvetés finanszírozza. 

És most rátérve az általam benyújtott módosító indítványokra: az első 
indokom az - egy csomagot jelent ez a módosító javaslat -, hogy még mindig 
elfogadhatatlan számunkra, hogy különbséget tesz. És itt majd vissza lehet térni arra, 
hogy most akkor miért kivételez a kormányzat a Quaestorral ezzel a törvénnyel, de 
különbséget tesz a brókerbotrányok áldozatai között, hiszen a Buda-Cash ügyfeleire 
nem vonatkozik ez a jogszabály. A módosító indítványom egyik része ezt orvosolná, 
hogy az ő kártalanításukra is vonatkozzon ez a jogszabály. 

A másik módosító javaslat: tudom, hogy a minisztérium erre már reagált, de az 
államtitkár úr felé is szeretném ajánlani ezt a módosítást, és feltenni a kérdést, hogy a 
Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. ügye, amivel kapcsolatban szerintem 
képviselőtársaim is több tucat e-mailt kaptak - legalábbis mi kaptunk, gondolom, 
hogy önök is kaptak az e-mail-címükre -, itt körülbelül 500 károsultnak, aki a 
Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-n keresztül vásárolt valamilyen értékpapírt vagy 
kötvényt, nincs értékpapírszámlája, amin ez megjelenne. Ha jól tudom, a 
minisztérium is ezzel indokolja, hogy rájuk automatikusan nem terjeszti ki ezt a 
kártalanítási eljárást. Hiszen magának az alapnak kellene feltárni azt, hogy pontosan 
milyen összegekről van szó, és mivel nincs értékpapírszámla, ezért milyen okiratok 
alapján igazolható a kár, mert azt nyilván csak úgy lehet megtéríteni. 

De a jogszabály úgy szól, hogy azokra a cégekre vonatkozik ez a törvény, ahol 
jogerősen felszámolási eljárás indult a hatálybalépést megelőző évben, és 2016. 
február 15-ig nem zárul le. A Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. felszámolási 
eljárásának a bejegyzése elindult most szombaton. Ez is érdekes, de december 12-én 
kelt a beadvány, és a cégjegyzék szerint most bejegyzés alatt van a Quaestor Pénzügyi 
Tanácsadó Zrt. felszámolásának a bejegyzése is, de nem lehetünk biztosak abban, 
hogy ez jogerőre is emelkedik. Tehát nem biztos, hogy a bíróság ezt elfogadja. Lehet, 
hogy a cég képviselői tesznek olyan nyilatkozatot, hogy fizetésre képesek, ezért a 
felszámolási eljárás eltolódhat, és csak jövőre lehet ezt bejegyezni.  

Tehát az egyik módosító javaslatom ezt orvosolná, hogy a kapcsolt 
vállalkozásoknál ne csak azon felszámolás alatt lévő gazdasági társaságok esetében 
legyen kártalanítás, amelyek érintettek ebben az ügyben, tehát így lehetne a Quaestor 
Pénzügyi Tanácsadó Zrt. károsultjait, azt a körülbelül 500 embert kártalanítani.  
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A módosító javaslatom másik része pedig már szóba került, a Magyar Nemzeti 
Bankra vonatkozik. Ezt most is állítom, hogy a Magyar Nemzeti Bank elmulasztotta a 
felügyeleti tevékenység maximális ellátását. Ez látszik abból, hogy az engedélyezett 
kötvénykibocsátás kapcsán nem felügyelte a 150 milliárdos fiktív kötvénykibocsátást. 
Itt különböző nyilatkozatok is megszülettek ezzel kapcsolatban, hogy ez nem is volt a 
feladata, holott mi állítjuk, hogy ez a feladata lett volna. Sőt, a Quaestornál jártak még 
a 2015. év elején is, hiszen a Quaestor által megvásárolt bank kapcsán átvilágították a 
társaságot, átvilágították a megvásárolt bankot is, és a tavalyi évben a vásárlásra 
engedélyt kapott a Quaestor, majd az idei év elején pedig a bank is, a Quaestor Bank 
is működési engedélyt kapott. A Magyar Nemzeti Bank szeme láttára zajlott ez az 
ármánykodás, tehát itt igenis felmerül a Magyar Nemzeti Bank felelőssége. Lehet itt 
mondani, hogy mi történt itt az elmúlt 15 évben és bármi, erre a 220 milliárdnyi 
kötvény kibocsátására az elmúlt években került sor, talán 2013-tól kezdve. Ez ebben 
az időszakban történt, a károsultak ebben az időszakban veszítették el a 
befektetéseiket, tehát igenis a Magyar Nemzeti Banknak részt kellene vállalnia a 
kártalanításban. És ha hihetünk Varga Mihálynak, Matolcsy Györgynek és Tállai 
Andrásnak, akkor nem is közpénz kerülne felhasználásra.  

De az is érdekes, hogy inkább költ a Magyar Nemzeti Bank - Répássy alelnök 
úr által is állítottan - a közpénzből oktatásra, luxusvillák vásárlására, festmények és 
minden egyéb ilyen tárgyi eszközök vásárlására ahelyett, hogy például vállalná a 
felelősséget és kifizetné nemcsak a Quaestor-, hanem Buda-Cash- és a 
brókerbotrányokban érintett károsultakat. Több száz milliárd forint kerül ott 
elköltésre, azt gondolom, nem feltétlenül arra a célra, ami a Magyar Nemzeti Bank 
feladata lenne. Tehát a módosító javaslat erre is vonatkozna, hogy igenis kerüljön ez 
kifizetésre, és végső soron, ha másodlagosan is, de ne a költségvetést terhelje. Erre 
vonatkozik a módosító javaslat, amit kérem a bizottság tagjait, hogy gondoljanak át és 
támogassák. Államtitkár úrhoz pedig kifejezetten szakmai kérés, hogy a Quaestor 
Pénzügyi Tanácsadó Zrt. ügyében próbáljunk meg valamilyen megoldást kitalálni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha lehet, néhány mondatot képviselőként 

mondanék, mielőtt újabb ellenzéki képviselőnek átadom a szót. Úgy látom, hogy a 
szocialistáknak Magyar Nemzeti Bank-fóbiájuk van, és erre meg is van minden okuk. 
Erre meg is van minden okuk. Ha szégyenkeznek a Magyar Nemzeti Bank miatt, erre 
megvan minden okuk. Önök neveztek ki ugyanis egy olyan bankelnököt a Magyar 
Nemzeti Bank élére, aki mindent csinált, csak magyar érdekeket nem képviselt soha, 
mindig külföldi érdekeket képviselt. Az önök által vezetett Magyar Nemzeti Bank 
egyetlenegyszer, egyetlenegyszer nem segített a magyar gazdaságon. Eszébe sem 
jutott olyan hitelkonstrukciót kidolgozni, a mögé odaállni, ami mondjuk, a 
gazdaságélénkítést segíthette volna. Egyetlenegyszer sem! Az alapkamatokat milyen 
szinten tartotta? Olyan szinten tartotta, hogy a külföldi bankoknak érte meg a Magyar 
Nemzeti Bankban tartani a pénzt, de hitelhez senki nem juthatott egészen egyszerűen 
azért, mert olyan kamatok mellett lehetetlen volt hitelt felvenni. 

Az a Magyar Nemzeti Bank, amit önök irányítottak, Tóth képviselő úr, amit ön 
olyan marhára szeret feljelentgetni - bocsánat, a mostanit szereti feljelentgetni, azt 
nem -, azt a Magyar Nemzeti Bankot nehéz lett volna feljelenteni azért, mert mit 
csinált a nyereségével, ugyanis veszteséges volt. Nem több száz milliárd forint 
nyereséget, hanem több száz milliárd forint veszteséget okozott, amit egyébként a 
magyar kormánynak magyar közpénzből, valódi közpénzből kellett finanszírozni. Ez 
zajlott. Ezek után önök jelentgetik fel a mostani Nemzeti Bankot!? Hát nem szégyellik 
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magukat, de tényleg? Egyébként, ha jogászként ön fel akarja használni bármilyen 
perben egy képviselő hozzászólását mint jogalapot, erre én már nem tudok mit 
mondani. Én magam nem vagyok jogász, de nagyon meglepődnék, ha ezt bármilyen 
bíróság egyébként bármikor figyelembe tudná venni. Ha ez így lenne - én ’98 óta 
parlamenti képviselő vagyok -, ha egy képviselői hozzászólás bármilyen módon 
egyébként jogalap tárgyát képezné, akkor nem tudom, mi történne például az őszödi 
böszmével. 

Most pedig megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, ilyen végszó után. Ami 

elhangzott előttem, azt már nem szeretném még egyszer elmondani. Igen, itt a 
Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. esetében a felszámolás elindítása egy kardinális 
kérdés. Még ebben az évben meg kell történnie, külön problémák lesznek. 

Amiről beszélni szeretnék, ami pozitív, hogy nem tesz különbséget a fiktív és a 
valós kötvények között a törvény. Szerintem ez egyértelműen előrelépés, viszont a 
károsultaknak a kérelmüket 2016. február 15-ig kell beadni, a kérelemben pedig meg 
kell jelölniük a kötvények adatait. Ez a határidő jogvesztő lesz.  

Viszont van itt egy olyan rendelkezés, a 15. § (1) bekezdés, amely szerintem 
problémás. Azt mondja ki a 15. § (1) bekezdés, hogy az alap a kérelmet a benyújtásra 
nyitva álló határidő lejáratától számított 45 napon belül megvizsgálja, e határidő a 
kárrendezés feltételeinek megállapítása érdekében szükséges ideig 
meghosszabbítható. Ez a megfogalmazás szerintem abszolút behatárolhatatlan, hogy 
ez meddig fog egyáltalán tartani, vagy meddig tarthat. 

Ami még változás, hogy a 2008 eleje óta kifizetett hozamok összegét majd le 
kell vonni a kifizetésekből. Itt felmerül egy kérdés - ha jól tudom, legalábbis, ha 
megfelelőek a hírek, akkor Győr városa egymilliárd forintos államkötvényét a 
kamataival kapta vissza -: akkor ez itt hogy lesz? 

Aztán amit még szeretnék megemlíteni, az, hogy az általános indoklásban önök 
azt írják, hogy az történt valóban, hogy az Alkotmánybíróság a határozatában a 
Quaestor-törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányellenességét mondta ki, és 
többek között kifogásolta a jogosultak körét. Önök azt mondják az indoklásban - itt az 
első körben megsemmisítette a Quaestor-törvény 1. §-át, amely a kárrendezésre 
jogosultak körét határozta meg -, hogy a Magyar Nemzeti Bank új jogkörében 
hatékony vizsgálati rendjének következtében a Quaestor-törvény elfogadása után is 
tárt fel évtizedes, befektetési szolgáltatók által elkövetett visszaéléseket, melyek 
szintén a szabályozás tárgyát kell hogy képezzék. A Quaestor-törvény megalkotásakor 
ezt a megállapítást már lehetett tudni, merthogy a Buda-Cash-, a Hungária- és 
számos más botrányt már akkor felfedezték. Tehát ez nem a Quaestor-törvény 
megalkotása után történt, tehát szerintem az indoklás fenti állítása így nem állja meg 
a helyét. 

Még egy dolgot szeretnék figyelmükbe ajánlani, ez pedig a módosító 
javaslatokra vonatkozik. Z. Kárpát Dániel képviselőtársam nyújtott be egy módosító 
javaslatot. Ennek a módosító javaslatnak az lenne a célja, ami így szól, hogy a törvény 
hatálya azon befektetési szolgáltatóval szemben fennálló követelésekre terjed ki, 
amely befektetési szolgáltató tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank e 
törvény hatálybalépését megelőző évben súlyos visszaélésekre utaló információk 
miatt legalább részben felfüggesztette. Magyarán azt jelenti, hogy vonatkozna a Buda-
Cashre és a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt.-re is, az ügyfeleire is, hogy őket is 
érintse, tehát kérném önöket, hogy támogassák ezt a módosító javaslatot, hogy azok, 
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akik kárt szenvedtek ezekben az ügyekben, valóban megfelelően legyenek 
kártalanítva. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy Répássy képviselő úr után 

kíván-e még valaki hozzászólni a vitában. (Jelzésre:) Szakács képviselő urat látom, 
Tóth Bertalan képviselő urat is látom. Most előbb megadom a szót Répássy képviselő 
úrnak. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Csak hogy tisztázzuk, én azzal a módosító indítvánnyal 
kapcsolatban szeretnék véleményt alkotni, amit - ha jól emlékszem - Tóth Bertalan 
jegyez, és a Magyar Nemzeti Bank vagyonát vonná be a kártalanításba. Nos, képviselő 
úr, mármint Tóth Bertalan képviselő úr természetesen idézhet engem, de sokkal 
jobban teszi egyébként, hogy a törvényeket és az Alaptörvényt idézi. Lehet, hogy azzal 
a bíróságnál jobban jár. A Magyar Nemzeti Bank alapító okiratának 4. fejezet 1. 
pontja szerint, tehát a 4/1. pontja szerint a Magyar Nemzeti Bank részvénye - 
merthogy egy darab részvénye van a Magyar Nemzeti Banknak - a magyar állam 
tulajdonában van. A többit nem is szeretném idézni. A Magyar Nemzeti Bank ugyan 
részvénytársaság formájában működik, de az az egy darab részvény a magyar állam 
tulajdonában van. Ehhez képest az Alaptörvény pedig azt mondja - azonnal 
megmondom, hogy hol mondja ezt… (Révész Máriusz: Közben áll a parlament 
miattunk.). Miattunk áll a parlament, de nem baj, mert ugyanerről fogunk vitatkozni 
a parlamentben (Dr. Pesti Imre: De van más napirendi pont is.). A közpénzek című 
fejezetben azt mondja az Alaptörvény a 38. cikkében, hogy az állam és a helyi 
önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. Abban nincs vita közöttünk, hogy a 
Magyar Nemzeti Banknak, amelynek a kizárólagos tulajdonosa a magyar állam, a 
vagyona és így minden pénzeszköze természetesen állami tulajdonban van, így a 
közvagyon része. Azt hiszem, ön azzal keveri, hogy az információszabadsággal 
kapcsolatos vitában akarja felhasználni azt, hogy milyen információkat lehet szerezni. 
De mindegy is, mert a módosító javaslat szempontjából az a lényeg, hogy önök 
közpénzekből akarják megtéríteni, mert abban önnek igaza van, hogy később 
adókedvezményekben részesülhetnének ezek a társaságok, de mégsem ugyanaz a be 
nem fizetett adó és a már befizetett és a befizetett adóból vásárolt vagyonnak, 
közvagyonnak a megítélése. 

Tehát összefoglalva: én a magam részéről azért nem támogatom ezt a módosító 
javaslatot, mert a Magyar Nemzeti Bankot egy másik funkciójában, tehát nem a 
pénzügyi felügyeleti funkciójában, hanem gyakorlatilag mint állami vagyon kezelője 
akarja ön arra kötelezni, hogy fizesse meg a Quaestor-károsultaknak azt a kárt, amit 
egyébként a Quaestor tulajdonosai, brókerei és nem tudom, kik okoztak még azelőtt, 
hogy erről egyébként a bíróság jogerősen ítéletet hozna, mert a bíróság nyilván meg 
fogja állapítani ezeket a felelősségeket. Tehát ne felejtsük el, hogy itt 
bűncselekmények történtek, és a bűncselekményekért azok a felelősek, akik ezt a 
bűncselekményt elkövették. Az csak az Országgyűlés pozitív diszkriminációja, hogy 
már korábban előrehozzák ezeket a kifizetéseket, és legalább részben megtérítik a 
kárukat, a bűncselekménnyel okozott kárt megtérítik a károsultak számára. Ez egy 
nagy különbség, hogy önök úgy gondolják, hogy a bűncselekménnyel okozott károkért 
is a közvagyonból kelljen kifizetni a kártérítéseket. Szerintünk ez nem helyes. 
Köszönöm szépen a szót. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormánypárti képviselőtársaimtól nagy 
önmérsékletet kérnék. Három ellenzéki hozzászóló jelentkezett még. Ha megengedik, 
akkor a három hozzászólást követően én a vitát lezárom, mert a parlament tényleg 
ennek a vitának a parlamenti vitájára vár, úgyhogy nem fogok adni kormánypárti 
képviselőtársaimnak szót. Sorrendben fog következni dr. Szakács László, Szilágyi 
György és dr. Tóth Bertalan, majd a vita lezárását követően államtitkár úrnak 
megadom a szót válaszadásra. Most Szakács képviselő úr következik. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Úgy gondolom, hogy az MNB-nek van egy olyan 
ellenőrzési funkciója, és a Quaestor-csoport összedőlését csak megelőzte egy olyan 
ellenőrzési időszak, amely elég átfogó kellett volna hogy legyen, és nem lehetett 
megismerni azóta sem, hogy ennek az ellenőrzésnek, ami 2014 novembere és 2015 
januárja között folyt le, mi lett a végeredménye. Úgy gondolom, hogy ebben a 
tekintetben ez a fajta felelősségi alakzat legalábbis árnyaltabb annál, mint amit 
alelnök úr is mondott. Az őszinte csodálkozásunk annak szól tényleg, amit Tóth 
Bertalan képviselőtársam is elmondott. Mi önnel értünk egyet. Az MNB közpénzt 
kezel. Hogy ezt Varga miniszter úr, Matolcsy jegybankelnök úr vagy éppen Tállai 
államtitkár úr folyamatosan másképpen mondja, mi azzal nem értünk egyet. Mi 
nagyon örülünk, ugyanúgy, ahogyan én az ön levelének is nagyon örültem még idén 
augusztusban, amikor végre egy kormánypárti tisztségviselő elmondta azt, hogy az 
alkotmánybírósági eljárásnak nincsen halasztó hatálya a törvény végrehajtására. Ezt 
önök is jól tudják, mégis felfüggesztették ennek a törvénynek a végrehajtását, 
magyarán mondva nem akarták végrehajtani. Tállai államtitkár mondta el. Ennek a 
mostani beterjesztésnek is az időzítése ilyen tekintetben egy jófajta kormányzati 
cinizmust hordoz magában, hogy miért kell ezt most sürgősen, egy március 9-én 
fennálló problémát miért kell most sürgősen az utolsó ülésnapok egyikén 
beterjeszteni. Értjük a csapdát, nem mentünk bele.  

Még egy dolog. Amit az AB kimondott jogelvet a káronszerzés tekintetében, ott 
nem kell rögtön elszaladni az utca végéig, nem kell rögtön visszaállítani az eredeti 
állapotot, nem kell in integrum restitutiót csinálni. Ott a káronszerzés mértékét meg 
kell állapítani, és azt le kell vonni a tőkéből. Ez nem a teljes hozamot mondja, mert 
alelnök úr, akkor miért fizettették meg ezekkel az emberekkel utána az adót? Miért 
fizettették meg ezekkel az emberekkel az egészségügyi hozzájárulást? Ők ezt 
befizették a közkasszába. Nem kell rögtön elszaladni az utca végéig, rögtön 
visszaszaladni 2008. január 1-jéig, mintha meg sem történt volna, mintha soha ki sem 
nyitotta volna az irodáit az Quaestor. Ezt ki kell számolni. Ki kell számolni, erre 
lehetett volna időt szabni, ha nem az időzítés lett volna a legfontosabb, hogy a mai 
napon érjünk ide és a holnapi napon érjünk ide, és utána pedig lehessen bűnbakot 
keresni. 

Itt újra el kell mondjam, csínján a jelzőkkel. Örülök neki, ha aggódik a mi 
szavazóbázisunk miatt. Kapok én ezért otthon is eleget, hogy miért ezekről az 
emberekről beszélek. Lehet, hogy ebben önnek igaza van, de ennek az ódiumát én 
majd felvállalom, nem gondolom, hogy ez idetartozik. Úgy gondolom, hogy ha két-
három generáció munkájáról beszélünk, vagy egy családban öt-hat befektetőről 
beszélünk, nem akkora pénzek ezek, nem utolsósorban azért is csínján ezekkel a 
jelzőkkel, ezt már többször mondtam több képviselőtársának, ennek a cégnek a 
legnagyobb ügyfele a magyar kormány volt. A magyar kormány 
Külügyminisztériumának háttérszervezete 3 milliárd 800 millió forintot tartott ott, 
22 önkormányzatból kettőt emelek ki, Újpest önkormányzata 2 milliárd forintot 
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tartott ott, Győr önkormányzata 1 milliárd forintot tartott ott. No pláne, ezek ketten 
egyébként kamatostól kapták vissza, egyenlőbbek az egyenlők között elve alapján.  

Úgy gondolom, az a két javaslat, amit előterjesztettem, pontosan a 
végrehajthatóságot, illetve azt a lehetőséget tartaná meg, hogy azok, akik most 
elbukták a pénzüket, legalább hadd perelhessenek, legalább a jogérvényesítés 
lehetőségét ne vegyék el tőlük. Úgy gondolom, hogy ha ezt támogatják, akkor jót 
tesznek, ha nem támogatják, akkor véglegesítik a kárukat. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én csak egyetlenegy 

mondatot felejtettem el elmondani az előző felszólalásomban, és ezt fontosnak tartom 
a jegyzőkönyv miatt is, egyébként segítem elnök úrnak is majd a munkáját, amikor 
megállapítja a kisebbségi kérdés lehetőségét, hogy a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom támogatja a törvényt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr. Tóth Bertalan képviselő 

úrnak adom meg végül a szót. 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én sem élek vissza 

az önök idejével, hiszen képviselőtársam nagyrészt válaszolt a felvetett kérdésekre, de 
egyet én is a jegyzőkönyvnek szeretnék rögzíteni, hogy én nem jelentettem fel a 
Magyar Nemzeti Bankot, éltem azzal a jogommal, hogy mint közérdekű adat, 
megismerhessem a közpénzek felhasználásának az útját. (Dr. Répássy Róbert: Az 
más!) Emiatt engedje meg, hogy ne szégyelljem magam. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A képviselő úr ne emiatt szégyellje magát. A vitát lezártam. 

Államtitkár úrnak megadom a szót válaszadásra. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Megpróbálok röviden válaszolni az elhangzottakra, ami nem fér bele, arra 
majd a plenárison természetesen a továbbiakban kitérhetünk. 

Szakács képviselő úr javaslata: valóban az Alkotmánybíróság döntésébe 
ütközne, amennyiben azt a határidőt alkalmaznánk, hiszen ténylegesen semmiféle 
káronszerzési hozambeszámítás nem tudna megtörténni egy ilyen beszámításnál. 
Annyiban a hozamokról, hogy csak a ténylegesen jóváírt, tehát a nettó hozamok 
kerülnek beszámításra, tehát hogy itt bármiféle levonások történtek, amelyek 
pluszban kétszer terhelnék a kártérítést, ez így nem valós. 

Tóth Bertalan képviselő úrnak a pénzügyi tanácsadóval kapcsolatban: nem 
szükséges a 15. § (3) bekezdése alapján, hogy felszámolás alatt legyen még az idei 
évben a cég, hiszen a bíróságnak azt kell megállapítania az ítéletében, hogy az a függő 
ügynöki státusz, amiben ő kötvényt értékesített, fennáll. Amennyiben ezt ítélettel 
pótolja, amit nem tud megállapítani az alap, mert nincs ilyen számlája ténylegesen 
ezeknek a károsultaknak, akkor az alap nyitva áll a kártérítés előtt, és a bírósági 
eljárás lezárultát követően, ha jól emlékszem, 30 napon belül ezt jelezheti. 

A Nemzeti Bankra vonatkozó megjegyzésekkel kapcsolatban ennek a 
törvénynek nem feladata a felelősség megállapítása függetlenül attól, hogy ebben 
nyilvánvalóan más álláspontot képviselünk. Tehát pontosan ezért ezen az alapon, 
hogy most ki viselje a kárt, vagy ki nem viselje a kárt, kár is ilyenbe belemenni. A 
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felelősség megállapítását valóban a bűnüldöző szervek, a rendőrség, az ügyészség, 
majd később a bíróság el fogja dönteni. Azt hiszem, a Quaestor térfelén fog pattogni a 
labda ebben az ügyben, és nem a Nemzeti Banknál. Nem akarok arra kitérni, hogy a 
korábbi szabályozórendszer az ellenőrzésekben milyen volt, és hogy gyakorlatilag 
ezek a visszaélések nem 2010 után kezdődtek, tehát pontosan az ellenőrzési 
módszerek változása okozta azt, hogy a Nemzeti Bank meg tudta állapítani és a többi 
cégnél is ki tudta buktatni ezeket a visszaéléseket. 

Szilágyi képviselő úr, a meghosszabbított határidő: ez részben a károsultakat 
védi, hiszen akinél később lehet megállapítani, mert bonyolult a kiszámítás módja, 
akkor is mód van arra, hogy nem egy jogvesztő határidő az, aminél megállapításra 
kerül. 

Elhangzott az, hogy Győr megkapta a kötvényeit és a hozamáért járó pénzt. 
Leszögezném: ez államkötvény volt, tehát gyakorlatilag létező államkötvény, létező 
hozam, és a lejáratkor természetesen a felszámolónak ki kellett fizetni. Pontosan az a 
probléma a többieknél, hogy általában fiktív kötvényekről vagy éppen a 
vállalatcsoporton belül kibocsátott kötvényekről van szó, amelyeknek nem volt 
ténylegesen fedezete.  

Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak a javaslatára: gyakorlatilag lényegében a 
jogosulti körről van szó a módosító javaslatban, de az alkotmánybírósági döntés egy 
homogén jogosulti kör kijelölését írta elő, és ebben a fogalomkörben ezen a vonalon 
nem lehetett behozni a Buda-Cash károsultjait, ők természetesen a felszámolás során, 
illetve a Beván keresztül tudják érvényesíteni a követeléseket.  

Nem tudom, hagytam-e ki választ esetleg valamelyik képviselő úr részére, 
akkor majd a későbbiekben bent folytathatjuk az ülésteremben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha jól értettem a szavait, akkor a 

képviselői módosító indítványokat nem támogatja (Dr. Völner Pál: Nem 
támogatjuk.), a TAB 1. hivatkozási számú módosító javaslatát (Dr. Völner Pál: 
Támogatjuk.) támogatja a kormány. Köszönöm szépen.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy a három szocialista, tehát Szakács képviselő 
úr kettő és Tóth Bertalan képviselő úr egy módosító javaslatáról egyben 
szavazhatunk-e. (Jelzésre:) Akkor most erre kerül sor, a 8157/1., 2. és 3. számú 
módosító javaslatokról szavazunk, amelyeket a kormány nem támogat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 24 nem ellenében és 3 tartózkodás 
mellett a javaslatot a bizottság elutasította. Azért mondtam 24-et, mert Vas képviselő 
úrnak nem működött a gépe, és automatikusan hozzáadtam. 

Schmuck Erzsébet képviselő asszony 5. és 6. számon jegyzett módosító 
javaslatai következnek, amelyeket a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot a bizottság elutasította.  

Z. Kárpát Dániel 7. számon jegyzett javaslata következik. Kérem, szavazzanak! 
A kormány nem támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 24 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
javaslatot a bizottság elutasította. 

A TAB saját módosító javaslatáról fogunk dönteni, amelyet a kormány 
támogat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot a bizottság elfogadta. 
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Az összegző jelentés és összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk, amelyet értelemszerűen támogat a kormány. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett a javaslatot a bizottság elfogadta. 

Bizottsági előadónak Répássy Róbertet javasolom. Kérem, szavazzunk róla! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  
A Szocialista Párt részéről pedig Tóth Bertalan képviselő úr a kisebbségi 

vélemény előadója. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, a mai ülésünket befejeztük, és folytathatjuk az 
ülésteremben.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 55 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

   

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Prin Andrea, 
Baloghné Hegedűs Éva, Madarász Mária, Vicai Erika és 
Dani Judit 


