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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 17 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó estét kívánok! Az ülést megnyitom. Ismertetem a helyettesítési rendet. Jelzem a 
bizottság munkatársainak, hogy Pesti Imre képviselőtársunknak azt ígértem, hogy én 
helyettesítem őt, úgyhogy ha ennek megfelelő megbízást kaphatok, azt külön 
megköszönöm. De ami már biztos: Szűcs Lajos képviselőtársunk Jakab Istvánt, 
Mátrai Márta háznagy asszony Kucsák Lászlót, Rubovszky György elnök úr Selmeczi 
Gabriellát, Hadházy Sándor képviselőtársunk Vécsey Lászlót, Vas Imre 
képviselőtársunk Salacz Lászlót és Nyitrai Zsolt képviselőtársunk pedig Vejkey Imrét 
helyettesíti.  

A helyettesítési rendre is tekintettel megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot kézhez kapták. Ennek 
megfelelően egy napirendi pontunk van: a nemzeti otthonteremtési közösségekről 
szóló, a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvényjavaslat 
megtárgyalása. Kérem a képviselőtársaimat, hogy a napirendről gombnyomással 
most szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi javaslatot 17 igen szavazattal, 7 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló T/9660. számú 
törvényjavaslat  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint) 

Soron következik tehát a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló T/9660. 
számú törvényjavaslat vitája. A köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele 
T/9660/7. szám alatt elérhető.  

Az előterjesztő képviseletében a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszter helyetteseként Tuzson Bence államtitkár urat és Biró Marcell közigazgatási 
államtitkár urat köszöntöm.  

A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát délelőtt kézhez kapták a 
képviselőtársaim, ez 17 pontos terjedelmű módosító javaslatot tartalmaz. Ezzel 
kapcsolatosan két pontosítást szeretnék a kormánnyal való egyeztetés alapján jelezni, 
mind a kettő technikai.  

Az egyik: a módosító javaslat 5. pontjában: „A közösség határozott időtartamra 
jön létre, a közösség (4) bekezdés szerinti tevékenysége legalább tíz, legfeljebb tizenöt 
évig tart.” És ide annyit toldanánk be, hogy „tart azzal, hogy ha a közösség tagja az 
általa vállalt fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, de nem szerez új 
lakóingatlanon tulajdonjogot a közösség tevékenységére meghatározott időtartamon 
belül, a közösség a (4) bekezdés szerinti tevékenységét addig az időpontig köteles 
folytatni, amíg a vállalt fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítő valamennyi 
tag a megvásárolni kívánt új lakóingatlan tulajdonjogát meg nem szerzi.” Tehát csak 
annyit változna a szöveg, hogy a „tizenöt évig tart” után „azzal, hogy” lenne, tehát egy 
mondattá válna a kettő, mert azt a technikai ellentmondást szeretnénk feloldani, hogy 
ez kvázi egy esetleges elvi lehetőség arra, hogy tizenöt évnél hosszabb működés is 
legyen, ami egyben garanciális arra, hogy a lakóingatlan tulajdonjogát az arra jogosult 
megszerezze. Ez tehát az első javaslat. 
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A második pedig a 15. pontnál van, ami a törvény 33. § (4) bekezdésének a 
módosítását javasolja, amelyben a (4) bekezdés eddig úgy hangzik az írásba foglalt 
módosító javaslat szerint, hogy „az állami támogatás mértéke a tagot terhelő 
előtakarékossági befizetési kötelezettség 30 százaléka, de legfeljebb havi huszonötezer 
forint.” Az „előtakarékossági” szó helyett azt írnánk, hogy egyértelmű legyen, hogy „a 
közösség felé fennálló, tagot terhelő befizetési kötelezettség”. Tehát az állami 
támogatás mértéke a közösség felé fennálló, tagot terhelő befizetési kötelezettség 30 
százaléka, de legfeljebb huszonötezer forint - ez csak egyértelműsíti a szöveget.  

Ezt a két módosítást javaslom, kérem, hogy majd a vitát is ennek megfelelően 
folytassuk le. Mindezek előtt viszont megadnám a szót a kormány képviseletében az 
államtitkár uraknak, hogy a módosítások lényegét legyenek szívesek ismertetni. 
Tuzson Bence államtitkár úr, parancsoljon! 

Tuzson Bence hozzászólása 

TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait innen az asztal 
másik oldaláról, mert ez az első olyan alkalom, amikor így vehetek részt a bizottság 
ülésén; megtiszteltetés számomra. 

Fontos az a törvényjavaslat, ami most a bizottság asztalán fekszik, mert a 
kormány otthonteremtési programja egy fontos lábbal tud kiegészülni abban az 
esetben, ha az Országgyűlés így, most már a módosított formában el fogja tudni 
fogadni ezt a jogszabályt. Hiszen amellett, hogy a CSOK rendszere most már működik 
Magyarországon, és mind a használt lakások, mind az új lakások esetében - az új 
lakások esetében kiemelt összeggel három gyerek esetén - működhet a családi 
otthonteremtés rendszere, fontos, hogy ez a láb is működjön, mert az áfa mellett még 
ez egy olyan lehetőséget biztosít, ami a bankrendszeren kívül olyan megtakarítási 
formát eredményez, aminek a végén új lakások jöhetnek létre. Ennek megfelelően 
kezelte a kormány ezt a mostani javaslatot, és azt a javaslatot, azt az 
észrevételcsomagot is, amit a köztársasági elnök úr megküldött. Ennek megfelelően 
tartalmi szempontból vizsgálta a kormány azt, hogy hogyan lehet eleget tenni ezeknek 
a javaslatoknak.  

Több csoportja van azoknak a javaslatoknak, amiket a köztársasági elnök úr 
megfogalmazott, és ennek megfelelően egyrészt fontosnak tartottuk azt, hogy a 
garanciális szabályokat egyértelművé tegyük a jogszabályban, ami egyrészt fogalmi 
pontosításokat jelent, tehát bizonyos fogalmak meghatározásánál, ha elég 
egyértelműek ezek a szabályok, akkor a garanciális elemek is erősödnek, beleértve 
például a 3 százalék fogalmának tisztázását, illetve ennek a felhasználhatóságát. És 
ami egy másik nagyon fontos kérdés volt, az a jogi személyek egymástól való 
elhatárolódása, tehát hogyan lehet egymástól elhatárolni a szervező személyiségét 
mint jogi személyt, illetve ezt a sajátos vagyonegyesülési formát, ennek a jogi 
személyiségét. Ezért a jogszabály több helyen pontosítást tesz annak érdekében, hogy 
ezek egymástól egyrészt jól elkülöníthetőek legyenek elkülönült felelősséggel és 
elkülönült működéssel, és tiszta legyen minden szempontból az, hogy mikor 
beszélünk arról, hogy maga a jogi személyiség mint elkülönült pénztömeg, 
vagyonegyesülés, ami a sajátosságánál fogva tagsággal is rendelkezik - tehát meg van 
most már határozva egyértelműen, hogy ez egy tagsággal rendelkező 
vagyonegyesülés, egy sajátos formája az ilyen típusú vagyonegyesüléseknek -, hogyan 
működik, és hogyan működhet egymás mellett a szervező személye, és a kettő 
egymással nem keveredhet össze, illetve hogy a felelősségi viszony szempontjából 
hogyan szerepel, mondjuk, a szervező személye azokban az esetekben, amikor, 
mondjuk, határidőre nem tudják befejezni a lakásokat, illetve mi van azokban az 
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esetekben - és ez egy garanciális szabály -, ha meghosszabbodik a működése egy ilyen 
szervezetnek, hiszen, mondjuk, a lakások megfelelően nem készülnek el, ebben az 
esetben a kártérítési felelősség hogyan alakul a másik oldalon. Ezek a kérdések most 
már tisztába tételre kerültek ebben a javaslatban.  

Továbbá, ami kiemelten fontos és fontos lehet, az a hatálybalépéssel és a 
hatályba léptetéssel kapcsolatos kérdések. Itt a megfelelő határidők biztosításával 
egyértelmű az, hogy az a feltétel, mely szerint az ehhez kapcsolódó 
kormányrendeletnek egyszerre kell hatályba lépnie magával a törvénnyel, 
biztosítható, ennek, mondjuk, időbeli problémája nem lehet, hiszen annyi határidő 
van már a hatálybalépésre, ami bőven elegendő arra, hogy maga a kormányrendelet is 
ehhez elkészülhessen. 

Voltak pontosító szabályok még, amelyek a sorsolással kapcsolatos kérdéskört 
rendezték, ezek bekerültek most magába a törvénybe. Az álláspontunk egyébként az, 
hogy itt valószínűleg jogilag vagy jogtechnikailag elegendő lett volna ezt 
kormányrendeletben szabályozni, de ahhoz, hogy ezt a részét, ami egyrészt a licit 
szabályozása és az ehhez kapcsolódó sorsolás kérdésköre, garanciálisan is biztosítsa 
ennek a szervezetnek a működését, egyértelmű az, hogy ha betesszük ezt a törvénybe, 
akkor ez a garancia teljeskörűen fog tudni érvényesülni. Ezért ezt a garanciális 
szabályt is beemeltük most ebbe a jogszabályba, úgy gondoljuk, hogy egészében, a 
maga teljességében így egy olyan jogszabály, törvény születhet, amely minden 
szempontból kielégítheti az ehhez kapcsolódó igényeket, illetve követelményeket, és 
minden egyéb kérdés kormányrendeleti szinten is meghatározható. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár 
úr, először is szemmel láthatóan önöket egyáltalán nem hatotta meg az államfő 
vétója, hogy úgy mondjam, nem nagyon vették magukra a kritikát. Tehát az államfő 
által megjelölt pontoknak minimum a felét egyáltalán nem vették figyelembe, és még 
csak nem is próbáltak választ adni rá. 

Szerintem kár szépíteni, ez továbbra is egy jogalkotással elkövetett korrupciós 
ügy, amit, világosan látszik, hogy önök egy nap alatt akartak a múltkor áttolni a 
parlamenten. Itt ez a bizottsági ülés volt, ahol Magyarország nyilvánossága, és ha jól 
láttam, még akár a fideszes képviselők többsége is szembesülhetett azzal, hogy ez már 
megint két darab cégre név szerint kiírt törvényjavaslat, egy olyan piramisjáték, amit 
önök állami pénzzel fognak kitömni, és a kisbefektetőt, a kisembert semmi az 
égegyadta világon nem fogja védeni, hogy például az önök kormányzása alatt 
bekövetkezett legnagyobb brókerbotrány mintájára itt a nap végén valaki el ne 
tüntesse a pénzét, és mondjuk az élete megtakarításaival úgy el ne tűnjön, hogy 
családok ezreit vagy tízezreit hagyja maga után az út szélén. Ebben semmi nem 
változott a mostani javaslatban, továbbra sincs semmilyen befektetői garancia, és 
maga a konstrukció is továbbra is arról szól, hogy az egyszerű kisember fizeti a pénzt; 
aki pedig jobb módú, több pénzt tud betenni a rendszerbe, az korábban, mások 
pénzéből nagyobb lehetőséghez tud jutni.  

Ez szerintünk olyan messze áll minden normális és tisztességes, 
lakásproblémát megoldó javaslattól, de hogy a mi világlátásunktól, az biztos, amilyen 
messze csak lehet, ezért magát a konstrukciót is alapjaiban továbbra is elutasítjuk. 
Azt gondoljuk, hogy az állami pénzeknek és a lakásproblémának számtalan más, 
sokkal hatékonyabb, tisztességesebb és az egyszerűbb, rászorultabb emberek életét 
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segítő megoldásáról kellene ennek a parlamentnek ma tárgyalni, nem megint arról, 
hogy fideszes haverokat vagy akár csak még enélkül is jobb módú embereket kevésbé 
jobb módú emberek pénzéből hogyan lehet helyzetbe hozni. Ez mindent elmond az 
önök kormányzásáról, és ez a javaslat egy törvényjavaslatban mutatja ezt meg újra 
megint mindenkinek.  

Végezetül azt tudom mondani, amit a múltkor is mondtam: szerintünk nagyon 
fogják szégyellni még azok a fideszes képviselők magukat, akik ezt a törvényt 
megszavazzák, mint ahogy már most is megtehetik, hiszen hiába mondtuk itt, hogy ez 
a törvényjavaslat nincs rendben, hiába mondtuk, hogy egy nap alatt egy ilyet nem 
lehet a parlamentben hiba nélkül elfogadni, még akkor se, ha önöknek ez a 
konstrukció tetszik, lám, itt ülünk, és egyébként maga az államfő is számtalan ponton 
problémásnak tartotta ezt a javaslatot.  

Azt tanácsoljuk önöknek, hogy ne szavazzák meg ezt a törvényjavaslatot, 
minden magyar állampolgárnak pedig azt tudjuk javasolni és tanácsolni a magunk 
nevében, hogy olyan messziről kerülje majd el, ha önök elfogadják ezt a befektetési 
formát, amilyen messzire csak el tudja kerülni. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr a Jobbikból kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A törvény 

tárgyalásánál 3 órán keresztül vitatkoztunk itt a TAB-ülésen az első fázisban, önök 3 
órán keresztül győzködtek minket arról, hogy itt megfelelő garanciák és védelmek 
vannak a tagok számára, hogy ha beteszik a pénzt, akkor biztonságban van a pénzük. 
Önök 3 órán keresztül győzködtek minket arról, hogy ez nem piramisjáték, 3 órán 
keresztül mondták azt, hogy ez nem fogyasztói csoport.  

Aztán amikor vége volt ennek az ülésnek, akkor - név nélkül - odamentem az 
egyik kormánypárti képviselőhöz az egyik képviselőtársammal, és kérdeztem tőle, 
hogy miért nem jó önöknek az, hogy garanciát vállalnak a betett pénzért; miért nem 
jó önöknek az, hogy akárki, az állam garanciát vállaljon. Ő erre akkor azt válaszolta, 
hogy á, azt nem lehet, hiszen ha az egyik bedől, akkor az nagyon sok pénzbe fog 
kerülni. Mondtam, hogy bravó, hát eddig azt mondták 3 órán keresztül, hogy ez nem 
fog bedőlni. (Dr. Bárándy Gergely megérkezik.) Aztán utána megkérdeztük azt is, és 
mondtam, hogy 3 órán keresztül most azt mondták, hogy ez mennyire biztonságos 
meg mennyire jó, ő azt mondta erre, hogy hát, ugye, bármi megtörténhet. És akkor 
megkérdeztem még azt is, hogy de hát miért a tagok viseljék a kockázatot, miért nem 
az állam viseli a kockázatot. Mi volt a válasz? Az, hogy minden fogyasztói csoportban 
a tagok viselik a kockázatot. Tehát önök pontosan tudják, hogy ez egy fogyasztói 
csoport, pontosan tudják, hogy milyen kockázatok vannak benne, pontosan tudják 
azt, hogy ha az emberek beteszik a pénzüket, akkor előfordulhat az, hogy ez bedől, azt 
is pontosan tudják, hogy elvesztik a pénzüket, mégis át akarják nyomni ezt a törvényt.  

Véleményem szerint ez így felháborító, ráadásul most már visszakerült, a 
köztársasági elnök úr is úgy gondolta, hogy ez így nem megfelelő, és önök megint 
benyújtják úgy, hogy semmiféle garancia nincs. Tehát mondhatják, hogy ez is 
garanciális elem meg az is garanciális elem, csak éppen arra nincs semmi garancia, 
hogy ha valaki berakja a pénzét, és nem valósul meg ez a projekt, mert bedől, 
mondjuk, a szervező - a megbízható szervező, ugye, erről már beszéltünk a múltkor, 
hogy ez a megbízható szó milyen jól hangzik mindenhol, hiszen van megbízható 
szerencsejáték-szervező is már ebben az országban, Andy Vajna, a sorsolás most 
megint előkerül, ugye, még jobban, tehát ha a megbízható szervező bedől -, akkor ki 
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viseli ennek a kárát. Azok a kisbefektetők, azok az emberek, akik lakáshoz 
szeretnének jutni.  

Amíg erre nem adnak garanciát, amíg az állam nem tesz mögé garanciát, addig 
ez így, ahogy van, életképtelen. És ha ezt nem tudják megérteni, akkor elvileg nincs is 
miről vitatkoznunk, mert ez a kulcskérdés. Ha valaki lakáshoz szeretne jutni, és 
hajlandó belépni egy ilyen fogyasztói csoportba, ami egyébként állítólag tiltott, de ha 
hajlandó belépni egy ilyen állami fogyasztói csoportba, egy ilyen piramisjátékba, 
akkor legalább legyenek szívesek, garantálják azt, hogy a pénzét visszakapja, és nem 
ott fog állni 3-4-5 év múlva, hogy se pénze, se lakása nincs, önök pedig mossák 
kezeiket, és mutogatnak majd arra a megbízható szervezőre, aki éppen elment a 
pénzükkel együtt.  

 
ELNÖK: Fodor Gábor képviselő úr, Parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. A legutóbbi bizottsági 

ülésen is, amikor - ahogy Szilágyi képviselő úr is utalt rá - hosszú időn keresztül 
vitatkoztunk erről a törvényről, magam is elmondtam, hogy liberális nézőpontból sem 
a jogállamiság, sem a piacgazdaság próbáját nem állja ki ez a törvény, és ezt csak 
megerősíteni tudom Áder János köztársasági elnök úr fellépése után is.  

A helyzet az, hogy az államtitkár úr azt mondta, hogy változtattak a szövegen, 
és erőteljesebb garanciák jelennek meg. Meg kell hogy mondjam: nem látom a 
szövegben ezeket, vagy valahogy úgy érzem, hogy itt igazából a szavakkal játszunk. 
Mert amikor a köztársasági elnök úr arról ír, hogy ő támogatandó célkitűzésnek tartja 
egyébként az otthonhoz jutást, az új otthonok építését, de írja, hogy ennek a 
végrehajtása áttekinthető, a folyamatban részt vevőknek megfelelő garanciákat 
biztosító szervezet kialakítását igényli, a működés szigorú hatósági felügyelete 
mellett, én nem látom, hogy hogyan történt meg az ennek való megfelelés a 
szövegben. Tehát hol vannak azok a változtatások, amelyek megfelelnek Áder 
köztársasági elnök úr elvárásának? Vagy hol van az, amikor azt írja a köztársasági 
elnök, hogy a törvényben szerinte tisztázatlan, hogy kit tekint a NOK létesítőjének - a 
szervezőt, amely már a nyilvántartásba vétel előtt jogosult tagokat toborozni és a 
többi, vagy a közösséget alkotó, vagyonközösséget szolgáltató személyeket? Erre némi 
pontosítás történik a szövegben, de ezzel nem lesz teljesen világos a helyzet.  

Nincsenek a törvény rendelkezései összhangban a jogi személy létrehozásának 
szabadságáról szóló polgári törvénykönyvi szabályokkal - írja a köztársasági elnök úr. 
Az államtitkár úr utalt arra, hogy ez ügyben is próbáltak változtatni valamit a 
szövegben, de nem felel meg megint csak az a néhány apró simítás annak, amit a 
köztársasági elnök itt szerintem elég világosan szóvá tesz vagy leír.  

És sorolhatnám tovább, hogy a köztársasági elnök szerint bizonytalanságokat 
okozhat, hogy a szervező és a közösség tagjai nem egyetlen betétbiztosítási vagy 
befektetővédelmi szervezetnek a tagjai, vagy nem tagjai ennek a szervezetnek, vagy a 
köztársasági elnök mondja, hogy a törvény nem tartalmaz a közösség tagjait érintő 
egyes garanciális szabályokat sem. Tehát a garanciális szabályokra is felhívja a 
figyelmet.  

Summa summarum: lehetne hosszabban idézni a köztársasági elnök úrnak a 
leveléből vagy átiratából, de egy biztos: szerintem az előttünk fekvő javaslat nem tesz 
eleget azoknak az elvárásoknak, amelyeket a köztársasági elnök támasztott e 
törvényjavaslattal szemben, és amelyek alapján a kifogásokat emelte. Tehát ez alapján 
én csak azt tudom mondani, hogy ezt a javaslatot támogatni nem tudjuk, mert 
alapproblémák vannak vele, amit a múlt bizottsági ülésen is elmondtam, a 
jogállamiságnak és a piacgazdaságnak való megfelelés tekintetében, és a mostanival 
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aktuálisan vannak problémák a tekintetben, hogy nem felel meg a köztársasági elnök 
által támasztott elvárásoknak.  

Egyébként továbbra is aláhúznám azt, amit a múlt bizottsági ülésen mondtam, 
és azóta, ugye, Csányi Sándor is megszólalt. Én akkor elmondtam, hogy szerintem a 
lakás-takarékpénztárakkal kellene foglalkozni elsősorban, egy létező, működő 
szervezettel, nem pedig egy vadonatúj struktúrát létrehozni, és Csányi Sándor is azt 
fogalmazta meg, hogy ha a lakás-takarékpénztári ügyfelek állami támogatásának a 
mértékét ugyanolyan szintre hoznánk, mint a NOK-nál, akkor a lakás-
takarékpénztárak sokkal jobban tudnák élénkíteni az új lakások építését. Vagyis 
ráadásul az egész struktúrára, az egész ötletre nincs szükség a célnak az elérésében, 
amelyet egyébként megfogalmaztak, mert ezt más módon, egy létező szervezettel 
jobban el lehetne érni. Tehát az a dilemma, amit itt megfogalmaztunk, továbbra is áll: 
miért van erre szükség? Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla György alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A múltkor, 

amikor a folyosón egy jobbikos képviselővel beszélgettem, megkérdeztem tőle, hogy 
valójában miért is nem támogatják ezt a javaslatot, és elmondta nekem, hogy 
egyébként marha jó javaslat, nagyon tetszik nekik, biztos, hogy nagyon sokat fog 
segíteni, de úgy gondolják, hogy ők ezt nem támogathatják, mert akkor még több 
ember be fog lépni, és akkor a kormány lesz sikeres. De hát, mondom, akkor miért 
szavaztok ellene? (Dr. Staudt Gábor közbeszól.) Azért szavazunk ellene, mert a 
politikai érdekünk azt követeli, hogy ne támogassuk ezt a javaslatot. (Közbeszólások a 
Jobbik képviselőinek körében.) Most az a helyzet, hogy amit én elmondtam, az pont 
annyira hiteles, mint amit (Dr. Staudt Gábor: Ki mondta ezt?) Szilágyi képviselő úr 
mondott el az előbb. Pont annyira. Ilyen beszélgetésekre komoly ügyben hivatkozni 
egész egyszerűen nevetséges.  

Talán, ha ellenzéki képviselő lettem volna, akkor a mostani hozzászólásomat 
azzal kezdem, hogy bocsánat, tisztelt választópolgárok, Magyarországon mégiscsak 
működik a jogállam, van a fékek és ellensúlyok rendszere, hiszen a köztársasági 
elnök, ha valamit egyébként nem talál rendben lévőnek egy törvénynél, akkor bizony 
ezt visszaküldi, függetlenül attól, hogy a köztársasági elnök egyébként hosszú időn 
keresztül Fidesz-tag volt, vagy a Fidesz-frakció vezetője, ennek ellenére ezt megteszi. 

Minden egyes alkalommal, minden egyes mondvacsinált, nevetséges, hülye 
alkalommal önök mindig a fékek és ellensúlyok rendszeréért aggódnak, amikor meg 
egyébként működik, akkor meg eszük ágába nem jut, hogy beszéljenek róla, hogy 
azért csak-csak működik.  

Arra pedig, hogy „ki szégyellje magát otthonteremtésügyben”, tisztelt 
Harangozó képviselő úr: amiről ön beszél, az szerintem nem helytálló - és egy dolog 
egészen biztos, ezt talán ön is elismeri -: a feltételezés, mármint hogy mi majd nagyon 
fogjuk ezért szégyellni magunkat. Akinek egyébként meg kéne szégyellni magát, mind 
ott ül önök között. Mert nem önöknek volt véletlenül egy miniszterelnökük, aki a 
választások előtt megígérte, hogy az otthonteremtés rendszeréhez nem fog 
hozzányúlni? Utána mi volt az első döntése? Gőgös képviselő úr szerintem itt is ült, 
meg is szavazta. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Elvette az otthonteremtési 
támogatásokhoz kapcsolódó adókedvezményt, utána megszüntette az egészet, 
belehajszolta az embereket az adósságcsapdába ezáltal a devizahitelekkel. Egy csomó 
devizahitel úgy jött létre, hogy az államilag támogatott lakáshitelek megszüntetésével 
vették át egyébként már különböző bankok devizahitelre a korábbi otthonteremtési 
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támogatásban részesült hiteleket. Na, ezért egészen biztosan van szégyellnivalója 
mindenkinek, akinek ahhoz a brancshoz köze van. Mindenkinek!  

De azért, hogy létrehozunk különböző támogatási formákat, hogy csökkentjük 
az újlakás-építés áfáját, hogy létrehozzuk a családi otthonteremtés rendszerét és 
egyébként még egy támogatási formát, ezért, azt gondolom, túl nagy szégyellnivalónk 
nincsen, pláne ha az önök teljesítményéhez nézem a sajátunkat. Köszönöm szépen.  

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

szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Egyrészt Harangozó képviselőtársam már 
elmondta azt, hogy mi a problémánk a most előterjesztett törvénnyel, és gondolom, 
hogy Gőgös képviselőtársam is hasonlóan fog tenni. Én egy dologra szeretnék kitérni 
abból, amit Balla alelnök úr az imént elmondott, ami a fékek és ellensúlyok 
rendszerét illeti.  

Ha önnek igaza volna, képviselő úr, és mi valóban hasonlóképpen vélekedtünk 
volna, mint ahogy ön ezt a mi, ha úgy tetszik, szánkba adta, akkor nem egy 
autokráciáról beszélnénk, nem egy megtépázott jogállamról beszélnénk, hanem 
diktatúráról. Tehát az, amiről ön beszél, hogy nincs fékek és ellensúlyok rendszere, 
hogy az nem létezik, az azt jelenti, hogy Magyarországon akkor diktatúra lenne. Ha jól 
emlékszem, ilyet az én számból nem hallott például, és más ellenzéki 
képviselőtársaim se szoktak ilyesmit mondani. Az, hogy egyébként a fékek és 
ellensúlyok rendszerét önök hihetetlen módon meggyengítették, olyan módon 
gyengítették meg, ami egyébként a jogállamokban, az európai jogállamokban példa 
nélküli, és remélem, hogy az is marad, ez az állítás attól még a helyét megállja.  

Azért, mert van egy-két példa arra, hogy mondjuk a köztársasági elnök is 
szeretné jelezni önök felé három vétóval, hogy azt a fajta állami lopást, amit önök 
rendeznek, nem nézi jó szemmel, ez még nem azt jelenti, hogy Magyarországon a 
fékek és ellensúlyok rendszere jól működne, és nem azt jelenti, hogy önök ne tettek 
volna meg mindent azért, hogy ezt leépítsék. Azért szeretném ezt ide az asztalra tenni, 
mert most, ha egy-két vétó kapcsán ön azzal próbál érvelni, hogy ez a legszebb és 
legékesebb bizonyítéka annak, hogy ez a rendszer Magyarországon működik, akkor 
szerintem nagyon rossz útra lépett.  

Az, hogy a köztársasági elnök adott önök felé egy olyan jelzést, hogy azt a fajta 
lopássorozatot, amit önök művelnek, ő nem nézi jó szemmel, egy másik kérdés, és 
valóban ez elismerésreméltó tőle, és én ezt meg is tettem nemcsak itt a bizottsági 
ülésen, hanem máshol is a nyilvánosság előtt. Ugyanis ha megnézik azt, hogy melyik 
három törvény volt az elmúlt időszakban, amit a köztársasági elnök nem írt alá, akkor 
az mind az állami lopással kapcsolatos. Kettő ezek közül arról szólt, hogy a közpénzek 
felhasználását hogy lehessen eltitkolni - ez az MNB-törvény és a postatörvény -, ez 
pedig arról szól, hogy megint hogy lehet személyre szabottan egy emberre, egy 
gazdasági társaságra kiírni valamit. Nem észrevenni az összefüggést ezek között, azt 
gondolom, nem lehet.  

De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy attól, hogy nyomokban 
működik még, hogy egyáltalán értelmezhető fogalom Magyarországon az, hogy fékek 
és ellensúlyok rendszere, attól még az az állítás, hogy önök az elmúlt hat évben 
mindent megtettek azért, hogy ez ne működjön itt Magyarországon, igaz, Balla 
képviselő úr. Köszönöm. (Balla György: Nem igaz.) 

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, Jobbik, parancsoljon! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Balla 
képviselő úr először is kitalált itt egy fikciós beszélgetést, hogy ő beszélt egy jobbikos 
képviselővel; gondolom, azért csinálta ezt, mert ő mindig magából indul ki. Tudja, mi 
nem szoktunk hazudni. Ön rákényszerít arra… (Derültség és közbeszólások a 
kormánypárti képviselők körében.) Képviselő úr, meg fogom önnek nevezni azt a 
képviselőt - nem akartam -, akivel beszéltem. Kérdezze meg tőle, és meglátjuk, hogy 
ez a képviselő önnek hazudik vagy nem hazudik; mellettem ott állt Gyüre Csaba, tehát 
pontosan el tudja mondani, hogy ki volt. Vas Imrével beszéltem erről a dologról, 
kérdezze meg képviselőtársát, hogy Vas Imre ugyanezeket a szavakat mondta-e el, 
vagy nem ugyanezeket a szavakat mondta. Legyen nyugodtan benne a 
jegyzőkönyvben, Vas Imre, gondolom, el fogja ismerni, hogy ezeket a szavakat és 
ezeket a mondatokat mondta (Dr. Répássy Róbert: Most a törvényről vitatkozunk, 
vagy Vas Imréről vitatkozunk?); bár én nem akartam ezt elmondani, hiszen nem 
tartozik szervesen a tárgyhoz. De ha Vas Imre így vélekedik erről a dologról, és Vas 
Imre így átlátja ezeket a dolgokat, akkor, gondolom, Balla képviselő úr is ugyanígy 
átlátja ezeket a dolgokat.  

Arra leszek majd kíváncsi - az előző felszólalásában nagyon aggályosnak 
nevezte, és joggal nevezte aggályosnak azokat a szerencsétlen embereket, akiket az 
MSZP-s, baloldali kormányok belevittek abba a kölcsönfelvételbe, amit utána 
nyögtek, és elveszítették a lakásukat, és elveszítették a befizetett pénzüket, és még 
sokkal többel tartoztak -, hogy vajon 4-5-6 év múlva, ha bedől egy ilyen szervező, 
akkor Balla képviselő úr hogy fog odaállni azokkal az emberekkel szemben, akik 
elveszítik a pénzüket, és nem kapnak lakást. Mert erről van szó, ezt mondjuk, 
semmiféle garancia nincs arra, hogy ezek az emberek bármikor, ha bedől egy ilyen 
projekt, vissza fogják kapni a pénzüket. Egyébként annyira működik ez az ellensúlyok 
és fékek rendszere - amit ön is mondott -, hogy visszaküldi a köztársasági elnök úr, és 
leírja, hogy mi a problémája ezzel a törvénnyel, ebben benne van az is, hogy ő nem 
látja a garanciát arra, hogy biztosítva lenne a tagok befizetett pénze, és önök ezzel 
egyáltalán nem foglalkoznak. Idehozzák újra a bizottság elé, idehozzák a Ház elé, föl 
fogják küldeni újra, és majd lehet, hogy megint, remélem, hogy megint vissza fogják 
küldeni ezt a törvényt, mert afelől nincs kétségem, hogy önök ismét el fogják fogadni 
úgy, hogy vagy nem is tudják, hogy miről van szó, vagy pedig nagyon is tisztában 
vannak vele - mint ahogy a Vas Imrével folytatott beszélgetésből kiderült, hogy önök 
pontosan tisztában vannak azzal, hogy mit akarnak csinálni, pontosan tisztában 
vannak azzal, hogy ez így nem jó -, de mivel fölülről ezt az utasítást kapták, 
mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül meg fogják nyomni a gombot.  

Uraim, ez az önök lelkiismeretére van bízva, önök fogják ezt a törvényt ismét 
elfogadni, hiszen az ellenzék minden valószínűség szerint nem fogja támogatni, 
legalábbis a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem fogja támogatni azt a 
harácsolást és azt a kizsákmányolást, amit önök ebben az országban folyamatosan 
végeznek a magyar állampolgárokkal szemben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mindenkinek javasolom, hogy jól fontolja meg, hogy 

jobbikos képviselőkkel folytat-e magánbeszélgetést vagy sem. Megadom a szót Vas 
Imre képviselő úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Amit Szilágyi képviselőtársam 

elmondott, abból a mi beszélgetésünkre nem ismertem rá. Köszönöm szépen. 
(Szilágyi György: Csaba? - Derültség.) 

 
ELNÖK: Gőgös Zoltán képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Balla 

képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy attól, hogy itt vádaskodik meg 
visszamutogat, még nem lesz garancia ebben a rendszerben.  

Nekünk volt részünk egy ilyen fogyasztói csoportban, már nagyon régen, talán 
25 éve, és az is elég csúnya véget ért, pedig csak 50 ezer forintos bútorról vagy valami 
ilyesmiről volt szó, és rávették a feleségemet, hogy ez milyen gyorsan majd meglesz - 
hát nem lett belőle semmi, csak úgy mondom. Ez fogyasztói csoport. Most ezt 
körbeírhatják hatszázféleképpen, ez akkor is az. Ez pont ugyanúgy működik. Az is 
elszállt, csak nem lett belőle tragédia, mert nem akkora összegről volt szó, mint 
mondjuk ha egy lakással foglalkozó ilyen csoport dől be. 

Egyébként meg, amiket mondott, arra: most tüntették ki Járai Zsigmondot, ő 
találta ki a devizahitelt. Lehet mutogatni ide-oda, de úgy látszik, hogy biztos jól 
csinálta. Meg azért arra sem lennék olyan büszke, hogy kevesebb lakás épült az elmúlt 
hat évben, mint a második világháború alatt. Erre is kellene majd valamit mondani, 
nem beszélve arról, hogy amikor a kamattámogatás megszűnt, akkor annak azért volt 
egy olyan oka is, hogy csak én tudok a saját kisvárosomban olyan jobb módú embert, 
aki öt darab lakást vett abból. Ha az át lett volna alakítva úgy, hogy csak egy lakáshoz 
lehet kapni ilyen támogatást vagy kedvezményt, akkor valószínűleg nem borult volna 
össze miatta a költségvetés, így meg azért elég izgalmas volt.  

Tudja, képviselő úr, nem tudom, hogy járt-e valaha is falusi cirkuszban, a falusi 
cirkuszban mindenki megvette a jegyet, utána mindenkit rábeszéltek, hogy vegyen 
tombolát, mert nagyon szép kivitelű, de nyilván hamis órákat sorsoltak ki. Rögtön 
kiderült, hogy abból persze a faluban nem nyert senki, és miután átbicikliztünk a 
szomszéd faluba, kiderült, hogy ugyanaz a három ember nyerte ott is az órát. Érti!? Ez 
a nettó átverésnek az alapesete. De ez ugyanígy igaz a falusi búcsúra is, ott is mindig a 
szervező nyerte meg a tombolán a pénzt, amit összeszedtek. Ez egyvalakinek biztos, 
hogy jó lesz.  

A fékek, amiket mondott: tudja, képviselő úr, az kevés ám, hogy egy autóban 
van fék, ha a tartályba nem öntenek olajat - attól még visszaküldik a szervizbe, hogy 
bocsi, de nem fog ez a fék. És akkor mondják, hogy de hát ebben benne van minden. 
Igen, csak az nincs, ami működtesse. Ugyanis hiába küldi vissza a köztársasági elnök, 
ha annak, amit leír, a 90 százalékával nem foglalkoznak - ez nem a fékek meg az 
ellensúlyok rendszere. Itt azt kellett volna csinálni, hogy felejtős a történet, aztán 
kitalálni valami olyat, amiből a kisember is lakáshoz fog jutni, mert egyelőre abból, 
amit csináltak, a kisember nem fog lakáshoz jutni. Se a 10+10 millióval. Ráadásul a 
kedvencem a plakát, amivel hirdetik, amin van kettő gyerek - amikor három 
gyerekhez kötik a 10 milliót -, az is mind a kettő fiú. Azért meggondolhatnák, hogy a 
reklámban legalább a három gyereket, és abban egy szem lány legyen, ha már azt 
mondják, hogy új családmodell meg családsegítésről beszélnek. Ez a plakát 
egyértelműen komolytalan, főleg úgy, hogy nem lehet két gyerekkel 10 milliót kapni, 
és azon a plakáton az van. Úgyhogy jobb, ha nem mutogatnak, hanem elkezdenek 
dolgozni, mert ennek úgyis rossz vége lesz, úgyhogy hamarosan megismeri 
valószínűleg az ellenzéki létet, ha még egyáltalán itt lesz a parlamentben.  

 
ELNÖK: Ez a vita itt a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 

módosító indítványáról kellene hogy folyjon (Derültség.), ehhez képest búcsúról, 
autóról, olajról, mindenről hallottam; kizárólag az én, most már szélsőségesen 
liberálissá vált ülésvezetésemnek köszönhető, hogy a képviselőtársamat 
végighallgattam, de kérem az ezt követő felszólalókat, hogy például ne nyissuk ki azt a 
vitát, hogy Járai Zsigmond képviselőtársunk, volt jegybankelnök úr, 
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pénzügyminiszter úr tette-e lehetővé és főleg tömegessé a devizahitelek felvételét, 
mert egyrészt akkor nem megyünk haza, másrészt az MSZP nem tud jól kijönni ebből 
a vitából. Tehát ha lehet, akkor próbáljunk meg a napirendhez ragaszkodni, a 
módosító indítványokhoz, és erről folytassunk vitát.  

Balla György alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én csak 

szeretném megkövetni Gőgös képviselő urat, mert nekem is két fiam van, bocsánat, 
nem tudok kislányt felmutatni. Most mi ezzel a probléma, hogy egy plakáton van két 
fiúgyermek? A tetejébe mind a kettő fiú! Hát most… (Közbeszólások.) Én, bizony 
isten… A gyermeket nem tervezi az ember; születik. Nekem is két fiam van. Ha ezzel 
megbántottam a képviselő urat, akkor elnézést kérek. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: Van olyan család, ahol három 

gyerek van, miért nem azt fotózták le?) Lukács László György képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): A közös eszmecserét nem fogom 

ilyen hasonló magas ívű kérdésekkel tovább folytatni, inkább visszakanyarodnék a 
törvényjavaslathoz, illetve, bocsánat, a javaslatokhoz, amelyek módosításokat 
próbálnak eszközölni a köztársasági elnök úr megfontoló levele, illetve visszaküldése 
alapján.  

Azt mindenképpen elsőnek le szeretném szögezni, vagy fel szeretném tenni azt 
a kérdést, hogy vajon ezt a 17 pontos módosítást gondolta-e Áder János, hogy ezt kell 
meglépni benne. Ha tehette volna Áder János, ezt a 17 pontot nyújtotta volna-e be - 
ezt a kérdést kellene feltenni, mert azért azt biztos, hogy nem kell feltenni, hogy Áder 
János csak úgy, dafke, dühből, dacból visszaküld valamit, mert neki ellenérzése van 
akár politikailag az otthonteremtéssel, akár politikailag a Fidesszel kapcsolatban vagy 
bármi. Tehát nem kiszúrásból, hanem szerintem azokból az okokból és abból a 
szándékból küldte vissza, ami az egész visszaküldő levélben vagy megfontolásra küldő 
levélben benne volt: a garanciális szabályozás és a fogyasztóknak a védelme. És ha 
végignézzük a 17 pontnyi módosítást, hogy tartalmaznak-e érdemben védelmi, tehát a 
fogyasztóra kedvező és védő szabályokat, én úgy gondolom, hogy túlnyomó 
többségében nem. Tehát nem léptünk előre attól a ponttól, ami itt az elmúlt 
törvényalkotási bizottsági háromórás vitában elhangzott, és egyszerűen nem tudtunk 
egy biztonságosabb rendszert, egy fogyasztóbarátabb rendszert létrehozni. Pláne azért 
- és szerintem ezt a köztársasági elnök úr is így gondolja -, mert az elmúlt időszakban 
túl sok volt az a pénzügyi botrány, amely során az emberek hiszékenységük, pénzügyi 
képzetlenségük miatt sorra dőltek bele olyan, egyébként nekik kiállított csapdákba, 
amelyeket most is ez a jogszabály lehetővé fog tenni.  

Tehát én továbbra is úgy gondolom, hogy mindaz, amit kitűzött maga elé 
célként egyébként az ellenzék is jobbító szándékkal, hogy milyen garanciákat kell 
adni, mindaz, amit elmondott vagy leírt Áder János, szintén nem valósul meg a 
módosításokkal, tehát okafogyott arról beszélni, hogy ez így elfogadható-e vagy nem. 
És én úgy gondolom, hogy nem kell belőle egy politikai álságos játszmát csinálni, 
hogy ki támogatja az otthonteremtést vagy ki nem; szerintem összességében annak, 
aki ma Magyarországon él, és egy magyarországi jövőben tervez, az otthonteremtést 
alapvetően minden eszközzel támogatni kell, csakhogy ez pont nem fogja ezt a célt 
úgy szolgálni, hogy a fogyasztóknak biztosított legyen vagy kellő védelmet nyújtson. 
Továbbra is úgy gondolom, hogy egy veszélyes pénzügyi terméket fogunk 
rászabadítani az emberekre, éppen ezért ezt így nem lehet támogatni.  
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Tegye föl mindenki magában a kérdést - aki ismeri Áder János köztársasági 
elnök urat személyesen, az kérdezze meg adott esetben, hogy erre gondolt-e vajon, aki 
pedig nem, az játsszon el a gondolattal -, hogy erre a módosításra gondolt volna-e a 
köztársasági elnök úr. Én a leveléből azt tudom kiolvasni, hogy nem erre, hanem 
ennél sokkal nagyobb volumenű, sokkal alaposabb és sokkal több garanciát 
tartalmazó változásra gondolt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most válaszadásra megadom a szót Tuzson Bence 

államtitkár úrnak.  
 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Kissé, úgy érzem, eklektikusak voltak a hozzászólások, 
megpróbálom valamilyen formában összefoglalni azokat, hiszen elég kevés 
konkrétumot tartalmaztak a javaslattal kapcsolatban, de azért egy-két dolgot 
megpróbálok tisztázni. 

Egy lakásteremtési célt, amikor egy olyan közösség jön létre, amelynek 
kifejezett célja garanciák mellett az, hogy lakások jöjjenek létre, nem lehet 
összekeverni fogalmilag se - nem is értem egyébként, hogy ez hogy jön ide - egy 
piramisjátékkal. A piramisjátéknak a lényege az, hogy új emberek lépnek be, és 
azoknak a pénze szolgáltatás nélkül - sok-sok ember jön be - átkerül eggyel följebb, 
ott kifizetésre kerül. Itt a rendszeren belül semmilyen kifizetés nem történik, tehát 
pont az a lényege ennek, hogy ez egy olyan közösség, amelyben a végén garantáltan új 
lakások fognak keletkezni. Ilyen szempontból fontos a garancia, és a garancia 
vetődött föl még ezzel kapcsolatban, illetve az, hogy miért nem a korábbi 
Fundamentát és hasonló típusú szervezeteket veszi elő a kormány ebből a 
szempontból. Azt is kell tudni, hogy ezeknél a szervezeteknél elég nagy összeg, 
31 milliárdos összeg, mondjuk, a Fundamenta esetében, ami kifizetésre került 
jövedelemként, és kikerült az országból, amit ebben a rendszerben nem lehet ilyen 
szempontból megengedni. Jelen pillanatban egyébként összesen négy ilyen cég 
működik, amelyikből három külföldi tulajdonban van.  

Ami fölvetődött még, hogy nincsenek megfelelő garanciák, mert voltak 
korábban olyan szervezetek mint fogyasztói csoportok, az is egy egész más típusú 
szervezetet jelent, a mögött semmilyen állami garancia vagy formagarancia nincs, 
nincs jogi személyiség sem, és nem is volt jogi személyiség sohasem. Itt egy olyan 
rendszer jön létre, és egy olyan konstrukció, ami kifejezett jogi személyiséggel 
rendelkezik, önálló vagyonnal rendelkezik, önálló személyi állománnyal rendelkezik, 
tehát tagokkal rendelkezik, és a jogi személyiség mellett ott vannak a személyi 
garanciák. Ezért az a felvetés, amit Szilágyi György vetett itt föl, értelmetlen is, mert a 
szervezőnek mint jogi személynek és ennek a pénzösszegnek mint jogi személynek a 
kapcsolatát egyértelműen szabályozza a jogszabály, tehát egy szervezőnek a csődje 
vagy bedőlése semmi esetre sem érinti a másik oldalon létrejövő szervezetnek a jogi 
személyiségét, vagyonát. Ezzel kapcsolatban tehát a kettőnek az egyértelmű 
szétválasztása fontos a jogszabályalkotás és a jogalkotás szempontjából. Nem véletlen 
az, hogy ennek az egyébként szerintem a jogszabályból már korábban következő, de 
most még szavakban is jobban megerősített különállása, egyértelművé tétele, a 
képviselet szintjének a meghatározása, hogy mikor képviseli valaki a szervezőt, 
hogyan alakul a képviseleti jog a másik oldalon ennél az újonnan létrejövő NOK-nál, 
tehát jogi személynél, ezek az elkülönítések minden szempontból fontosak, és ezek 
önmagukban is sokféle garanciát jelentenek. 

Fodor Gábor vetette fel itt az életszerűségét vagy a gazdasági racionalitását 
ennek a szervezetnek. Nem arról beszélünk, hogy egy olyan szervezet jön létre, 
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amelyikre Európában nincs példa, tehát ez a minta, ami most itt felvetődik, nyilván 
máshol is működik. A building society, tehát az angolszász jogban létező rendszer ott 
működőképes, abból indulunk ki, hogy ezt a lehetőséget érdemes kinyitni, mert ha ott 
valami működött vagy működik a jogban, akkor annak lehetséges, hogy van alapja 
egy másik jogrendszerben, egy magyar jogrendszerben is.  

Az ilyen típusú vagyonösszességet létrehozni, e mellé állami támogatást 
társítani és biztosítani azt, hogy új lakások jöjjenek létre, mert a korábbi rendszernek 
pont a lakás-takarékpénztárak esetében az volt a hátránya, hogy ugyan jöttek létre 
megtakarítások, de a megtakarítások jelentős hányadából felújítások jöttek legfeljebb 
létre, vagy másfajta kifizetések, de nem jöttek létre új lakások, ami egyébként ebből a 
szempontból fontos. Mert három alapvető célja van ennek a jogszabálynak is, és 
összességében a teljes csomagnak, tehát az otthonteremtési csomagnak. Az egyik célja 
nyilván az, hogy mindenki jusson otthonhoz; a másik az, hogy legyenek 
Magyarországon gyerekek; a harmadik pedig, ami nagyon fontos még, hogy a 
gazdasági növekedést valamilyen formában elősegítsük. Az új lakásokkal sokkal 
nagyobb mértékben lehet segíteni a gazdasági növekedést, hiszen ha belegondolnak 
abba, hogy tízezer új lakással a legszerényebb becslések szerint is 0,2 százalékkal 
lehet növelni a GDP-t, akkor azt lehet látni, hogy ez jelentős az ország szempontjából, 
hiszen a másik oldalon ebből fog keletkezni az a jövedelem, amit akár béremeléstől 
kezdve útépítésre meg minden ilyesmire, ami az állam kifizetése, lehet majd a 
későbbiekben fordítani. 

A jogi személyiség kérdésével kapcsolatban - ami itt felvetés volt, hogy a jogi 
személyiség fogalmi elemei hogyan alakulnak - azért egy dologra fel kell hívni a 
figyelmet, hogy ez úgynevezett sui generis, tehát a törvény által önmagában 
létrehozott jogi személy, amire egyébként van példa a magyar jogban, nemcsak a 
magyar jogban, de különösen a magyar jogban, ha már most itt beszélünk erről. A 
vadásztársaságoktól kezdve az erdőbirtokossági társulásokig, a víziközmű-társulások 
kérdésköre - tehát több ilyen típusú jogi személy van, amik máshogy működnek, mint 
az egyébként a polgári jog szabályai szerint létrehozandó, mondjuk, önálló 
személyegyesülésként vagy bármilyen formában a szervezetalakítási szabadság 
keretében létrehozható jogi személyek. A sui generis jogi személyek alapvető 
szabályait egy jogszabálynak ilyen formában meg kell határozni, és ez létezik 
egyébként a magyar jogban. Tehát ennek a fenntartása és a részletes 
szabálymegállapítása szerintem ebből a szempontból mindenképpen indokolt. 

Bárándy Gergelynek mondom csak egy rövid megjegyzésképpen, amikor 
reakciója volt itt az előbb, azt hiszem, Balla György hozzászólására, hogy az MSZP 
honlapján van fönn, kedves képviselőtársam, hogy ön mondta azt, hogy a Fidesz a 
diktatúrák legsötétebb eszközeit alkalmazza. Ezt január 28-án mondta, és az MSZP 
oldalán van fönt ez a mondat. (Balla György: Ezt nem dumálod ki.) Tehát abból a 
szempontból elég sajátos volt ez a megközelítés, hogy a diktatúra szót nem ejtette ki a 
száján. (Dr. Bárándy Gergely: Azt alkalmazza, nem az.) De ettől függetlenül csak 
szeretném megjegyezni, hogy ebből a szempontból Balla György képviselőtársunk 
hozzászólása mindenképpen találó volt. 

Ami a fogyasztóvédelmi szabályok érvényesítését jelenti: a fogyasztóvédelem 
mint olyan, az egy szélesebb körű védelmi rendszert jelent, ami egymásra épül, és 
nem feltétlenül kell ebben a jogszabályban mindent szabályozni, amit egyébként a 
fogyasztóvédelem szabályai más szinten vagy más eszközökkel védelem alá helyeznek. 
Itt is erről van szó. Tehát amikor a fogyasztóvédelemről beszélünk, az egészen más, 
mint amikor mondjuk, itt egy befektetésvédelemről beszélünk, és a 
befektetésvédelem ebből a szempontból, vagyis azoknak a vagyona, az emberek, akik 
összeadják ezt a vagyont, úgy gondoljuk, biztosított ebben a mostani rendszerben; 
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különösen az elkülönített jogi személyiség és a jogi személyiséghez kapcsolódó 
pénzügyi garanciák, mint például a 3 százalékos tartalék megléte, ami mindenképpen 
fontos a működés szempontjából, és az is egyértelmű, hogy ezt fenn is kell tartani, 
tehát a működés teljes időtartama alatt is fenn kell tartani. 

Vagy az a biztosíték például, hogy mi van abban az esetben, amikor letelik a 
működési idő, és a működési időt követően bármely oknál fogva még nem jött létre 
lakás, mikor szűnhet meg a szervezet. Ez is egyfajta garanciaként - a köztársasági 
elnök leveléből következően - bekerült most a jogszabályba, és pontosan 
háttérszabályként ott van mögötte a polgári törvénykönyv, ami a kártérítési 
felelősséget is biztosítja azzal kapcsolatban vagy azzal a személlyel szemben, akivel 
szemben a szerződéses kötelezettséget ilyen formában nem teljesítették. Tehát ebből a 
szempontból mi úgy gondoljuk, hogy egy kerek jogi szabályozás jött létre, amely kerek 
jogi szabályozás mindenképpen biztosítja azt, hogy azok, akik egy ilyen közösségbe 
belépnek, a lehető legnagyobb biztonságban tarthassák a pénzüket, hiszen a kifizetés 
is korlátozott a másik oldalon. 

Tehát míg korábban más rendszerekben számos kifizetési forma létezhetett, 
mondjuk, még egy lakás-takarékpénztár esetében is, itt a pénzösszeget vagy 
állampapírban lehet tartani, vagy a másik oldalon lakást lehet belőle vásárolni, de 
biztosított az, hogy ez a pénzösszeg ilyen formában másra ne mehessen el. Ebből a 
szempontból egy kerek, jól látható, jól védhető, jogi szempontból jól védhető rendszer 
jött létre, amely biztosítja azt az alapvető célt, hogy egy ilyen rendszerbe belépők 
lakáshoz jussanak, meghatározott határidőn belül juthassanak lakáshoz, biztosítva 
legyen a pénzük, és a végén az a társadalompolitikai és állami cél is, hogy új lakások 
legyenek Magyarországon, és a gazdasági növekedés is biztosított legyen, 
megvalósulhat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselőtársunké a szó. Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, akkor 

még egyszer: a legnagyobb problémánk vele, és erre továbbra sem kaptunk választ, az 
a garancia, az a védelem, ami a befektetők pénzét megvédi. És ön mondhatja azt, hogy 
3 százalékos tartalék, az tök jó, mert akkor az eltűnt pénz 3 százaléka legalább elvileg 
ott lehet, gyakorlatilag sem lesz. Ugyanis abban az esetben, amit - még egyszer 
mondom - az egész ország végignézett egy évvel ezelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
Matolcsy György vezetésével 2015 elején már a megerősített jogosítványaival 
végignézte, hogy a Quaestorból és a többi cégből fiktív kötvények kibocsátásának 
tömegével kiloptak több száz milliárd forintot, egy olyan rendszerben, ahol naponta 
kell jelenteni a kötvények állapotát, a kibocsátását online, digitálisan ellenőrizve, 
abban az országban hogy higgyük már el, hogy egyébként minden rendben lesz? 

Tehát nem az a kérdés, hogy önök most beírták, hogy elkülönül-e a szervező 
cég és az összedobott vagyon, és a kettőt külön fogják kezelni. Nyilvánvalóan 
semmilyen törvényben nem szerepelt az, hogy fiktív kötvényekkel el lehet lopni több 
százmilliárd forintot Magyarországon. Annyi volt a törvényekben, hogy az MNB - 
mint szuperfelügyelet - meg fogja akadályozni, hogy ez megtörténjen. Nem 
akadályozta meg. És az önök mostani törvényében is csak annyit tudnak mondani, 
hogy ez az MNB Matolcsy György vezetésével majd ezt aztán biztos meg fogja 
akadályozni. Nem hisszük el. És mi nem béljóslásügyileg vagyunk itt, hanem azért, 
hogy felelős döntéshozóként valamit a nevünkre veszünk-e törvényjavaslatként vagy 
nem, ajánljuk-e jó szívvel az embereknek vagy nem. Ezt nem lehet jó szívvel ajánlani 
ma Magyarországon az embereknek, mert nem tartalmaz kellő garanciát arra az 
esetre, amikor akár bűncselekménnyel is visszaélve fogja magát a szervező, ahogy ön 
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is elmondta, akár bankszámlán tartott pénzzel összecsomagol és elindul, elhagyja kis 
hazánkat. És másnap reggel tízezrek fognak itt állni megint a Parlament előtt, és azt 
fogják követelni, hogy valaki csináljon valamit velük, mert az életük megtakarítása 
eltűnt.  

Ennek a törvénynek a legnagyobb garanciális hiányossága továbbra is abban 
van, amire az államfő is fölhívta a figyelmet, hogy a legminimálisabb befektetői 
garancia sincs benne, ami például legalább a Quaestor-károsultaknak egy bizonyos 
összegig garantálta, hogy visszakapják a pénzüket. Erre most sem tudott nekünk 
választ adni azonkívül, hogy a fogyasztói közösségben vagy ebben a rendszerben 
mindenki vállalja a kockázatot. Ez eddig is így volt, államtitkár úr. Az a marha nagy 
különbség, hogy most az állam beszáll, közpénzeket rak bele, és maga a kormány és 
maga az állam fogja kapacitálni az egyszerű polgárokat arra, hogy tegye be ide a 
pénzét. De a másik oldalon meg nem garantálja azt, hogy ha itt valami baj történik, 
merthogy nem állami cégek fogják csinálni, hanem magáncégek fogják csinálni, ha ők 
egyébként akár bűncselekmény elkövetésével lelépnek a pénzzel, ezek az emberek az 
út szélén fognak maradni. 

És amíg ez így van, addig továbbra is azt látjuk, hogy jó szívvel nem lehet 
senkinek ajánlani, sőt jó szívvel csak azt lehet mindenkinek mondani, hogy inkább 
más formában próbáljanak lakáshoz jutni, mert itt a nap végén senki nem garantálja, 
hogy a pénzükhöz jutnak. Köszönöm. 

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

elnök úr. Igen, tehát valahol itt a legfontosabb probléma, és Szilágyi György 
képviselőtársam tette fel az elmúlt vitában azt a kérdést, hogy önök javasolnák-e a 
saját gyermeküknek, saját rokonaiknak ezt. Itt erről volt szó, hogy jó szívvel mernénk-
e ezt ajánlani, és én azt gondolom, hogy én nem merném ez alapján sem, még a 
módosításokat követően sem. 

És valóban ez az egyik alfája és ómegája, mert felmerült, hogy a Jobbik 
támogatja-e, hogy mit támogat, és itt volt már ebben vita, ebbe nem mennék bele. 
Egyet leszögezhetünk: a Jobbik minden jó szándékú, ami a nemzet érdekében történő 
törvényjavaslat volt, mi mindent támogattunk. Soha nem azt néztük, hogy kitől 
származik, hanem azt néztük, hogy jó-e vagy nem jó. Nyilván nekünk is az egyik 
legfontosabb érdekünk, és azt gondolom, minden parlamenti pártnak az az érdeke, 
hogy az otthonteremtés minél egyszerűbb legyen Magyarországon, minél nagyobb 
támogatást kapjanak a családok, minél több embert tartsunk itthon Magyarországon. 
Azt gondolom, hogy ezekre ez a törvény nem lesz alkalmas, ez a törvénymódosítás 
nem lesz alkalmas. Amikor beszélünk a devizahitelesek problémájáról, mind a mai 
napig nem oldódott meg, a brókerbotrányokról, hogyan lesz meg a bizalom az 
emberekben, hogy az életük során összegyűjtött pénzüket egy olyan befektetésbe 
tegyék be, egy lakáslutriba, amiből elméletileg, ha nem lépnek le a pénzükkel, akkor 
hozzá fognak jutni a lakáshoz vagy egy hónap múlva, de lehet, hogy tíz év múlva. 
Tehát ez is egy óriási bizonytalanság, de a legfontosabb tényező az, hogy nincsen 
mögötte az OBA, nincs a betétbiztosító, nincs állami garancia a betett pénzre, és 
amikor beszélünk a hagyományos takarékosságokról, lakástakarékosságról, ott azért 
ott van a betétbiztosítási alap, ott azért jótáll, tehát ezek népszerűek. Azt gondolom, 
hogy az emberek nem merik ma már betenni ebbe ilyen veszedelmek mellett a 
pénzüket. 

Ott van a másik probléma, hogy kiket támogatunk ezzel. Gyakorlatilag 3 millió 
forintot kapnak ezek a családok, akik ebbe belépnek, de nyilván, ha kiszámoljuk, itt 
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havonta 200-250 ezer forintot kell betenni tíz éven keresztül ahhoz, hogy egy új 
lakást valóban meg tudjanak vásárolni. Ez egy nagyon-nagyon kiváltságos, egy 
nagyon szűk réteget fog érinteni. Tuzson úr mondta, hogy a hagyományos lakás-
előtakarékossági betétek nem váltották be azt a reményt, nem új lakásra fordították 
ezt a pénzt. Valóban zömében nem, de itt 70-72 ezer forint volt az évi igénybe vehető 
állami támogatás, ebben az új rendszerben ennek a többszöröse, 300 ezer forint. Akár 
ezt is lehetett volna, hogy olyanfajta módosítást betenni, hogy több pénzt ad az állam 
annak, ha új lakást vásárol, aki a hagyományos lakás-előtakarékossági betétbe helyezi 
el a pénzét, és ezt is meg lehetett volna oldani, hogy nagyobb lett volna az állami 
támogatás, nagyobb vonzerőt jelentett volna az új lakás építése az embereknek, ha 
valóban abból a pénzből lehet építeni lakást. 

Azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb szempontok. Beszéltünk arról is, hogy 
nincsenek mögötte azok a más programok, amivel a kisebb pénzűeknek is esélyük lesz 
a lakáshoz jutásra, beszéltünk a bérlakásprogramról, és a többi. Ha ezek mellé 
lennének téve, és meglenne a megfelelő biztosítási fedezete ennek, akkor, azt 
gondolom, ez támogatható lenne. Ilyen formában azért, azt gondolom, semmilyen 
érdemi változás nem történt az elmúlt és már egyszer önök által megszavazott 
törvényjavaslathoz képest. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Eddig az volt a gyakorlat, hogy második körben 

egy frakcióból egy megszólaló van. Most Bárándy Gergely képviselőtársunk, alelnök 
úr is szót kér, mondjuk úgy, hogy ugyan ő támadott meg minket, de személyes 
megtámadtatásra hivatkozással azért neki megadom a szót. (Derültség.) És utána 
még Lukács László Györgynek is röviden megadom a szót, de kérem, hogy mindenki a 
lényegre koncentráljon. Parancsoljon, alelnök úr! 

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

elnök úr. Bár ha az igazságot támadásnak véli, akkor ezt én sajnálom. A helyzet az, 
hogy Tuzson államtitkár úr… (Balla György: Jaj. Ennél mélyebbre nem lehet menni.) 
Ez igaz, Balla képviselő úr, mint ahogy ön teszi. Szóval, államtitkár úr, attól, mert ön, 
mondjuk úgy, sok tekintetben hasonló álláspontra helyezkedett ma már ebben a 
törvényben, mint a köztársasági elnök, attól még nem ön a köztársasági elnök. Ugye, 
ezt, gondolom, kijelenthetjük. Na, körülbelül ennyi igazság volt abban, amit ön 
elmondott az én két kijelentésemmel kapcsolatban. Pontosan tudom, hogy a 
minisztérium, már a propagandaminisztérium azért jött létre, hogy kormányzati 
propagandát folytasson, és házon belül önök nemcsak a logika és a nyelvtan 
szabályrendszerét nem érvényesítik, de néha a tényekkel is meglehetősen hadilábon 
állnak. 

Mindazonáltal, bár ön ennek a minisztériumnak az államtitkára, de mint 
jogászhoz az lenne a kollegiális kérésem, hogy fogalmazzuk most ezt jogászi 
pontossággal, ha lehetséges. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy a Fidesz a legsötétebb 
diktatúrák eszközeit alkalmazza, ehhez képest egy másik állítás az, hogy a Fidesz egy 
diktatórikus államot hozott létre. Ugye, ebben, azt gondolom, megegyezhetünk. Ennél 
a két állításnál körülbelül annyi közös van a kettő között, hogy mind a kettőben a 
diktatúra szó szerepel. (Dr. Répássy Róbert: A gumilövedék…) És bár kétségtelen, 
hogy több vonatkozásban hasonlatos, de azért annak még nem nevezném, ami itt 
Magyarországon van, úgyhogy gondolom, hogy ezt ön is pontosan tudja. 
Mindazonáltal ahhoz gratulálok, hogy egy ilyen rövid vita során is sikerült eljutni oda, 
hogy az én kijelentésem kapcsán már föl tudtak menni az internetre, már meg tudták 
nézni, hogy van-e esetleg egy ehhez hasonlatos kijelentés, úgyhogy a 
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propagandaminisztérium e tekintetben nyilvánvalóan jól működik. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Lukács László György képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Elnézését kérem a két államtitkár 

úrnak, de egy olyan kérdést, amit korábban érintettünk, elfelejtettem megfogalmazni, 
és esetleg most ki lehet még egészíteni, ha van rá mód. Beszéltük, hogy milyen 
betétbiztosítás vagy egyáltalán vonatkozhat-e rá a biztosítás.  

Már azt előtte is föl akartam tenni, hogy mennyivel drágítaná meg, hiszen ez 
volt az érvelés egyik logikája, hogy azért nem szükséges ehhez betétbiztosítás, legyen 
akár szó OBA-ról vagy ahhoz hasonló más garanciáról, ami egyébként egy 
betétbiztosítást jelenthetne, hogy készültek-e erre számítások, hogy mennyivel 
drágíthatná meg. Mert ha igaz az a feltételezés, hogy ez megdrágítaná a konstrukciót, 
akkor az nyilván azt jelenti, hogy azért drágul meg, mert kockázatos, tehát a 
betétbiztosítások drágasága a kockázat mértékéhez is igazodik. Tehát készült-e erre 
számítás, mennyivel drágítaná meg, illetve elfogadhatónak tartják-e, hogy például az 
emberek lehet, hogy hamarabb beleegyeznének, és lehet, hogy még az ellenzéki 
pártok is hamarabb beleegyeznének, ha ilyen jellegű garanciákat látnának, tehát hogy 
valamilyen módosításon gondolkoztak-e, vagy van-e akkor háttérszámítás arra, hogy 
mennyivel drágítaná meg ténylegesen a konstrukciót? Mert szerintem az emberek - 
ahogy egyébként, mondjuk, a gépjárműveknél maradva, szó volt róla, ott is hasonlóan 
- mérlegelik azt, hogy olcsót és kevésbé biztonságosat vagy egy kicsit többet 
fizessenek azért, amivel nagyobb biztonságban vannak. Szerintem bőven 
megfizethető lenne még a polgároknak egy biztonságosabb, valamilyen 
betétbiztosítással, akár OBA- vagy más típusúval külön, akár erre a célra fölállított 
alappal a biztosítás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, és válaszadásra megadom a szót Tuzson 

államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm, 

elnök úr, a szót. Nagyon nehéz hitvitákat folytatni egy bizottsági ülésen, hogy mi az, 
amiben hiszünk, meg mi az, amiben nem hiszünk e tekintetben. De azért alapvetően, 
ha önmagában abban a célban, hogy mennyire fontos a lakások létrehozása, és ebben 
a hármas alapvető célban nem hiszünk, akkor nagyon nehéz közös nevezőre kerülni 
ezekben a kérdésekben.  

Mi azért azt kifejezetten szeretnénk rögzíteni, hogy a legfontosabb célként e 
tekintetben is továbbra is a lakások létrehozását, olyan lakások létrehozását, amelyek 
képesek a magyar családokat otthonhoz juttatni, kifejezetten fontosnak tartjuk, és 
tulajdonképpen az eddigi hozzászólások tekintetében a hitvitáról ennyit szeretnék 
mondani. Mi hiszünk azért ezekben az alapvető célokban és abban, hogy ezeket a 
célokat ezek az eszközök tudják segíteni. 

Bárándy Gergelynek pedig szeretném köszönni azt az elismerést, ami 
összességében a munkánkra vonatkozik, de azért fogalmazni valóban pontosan kell. 
Tehát, ha valaki a másikra azt mondja, hogy diktatórikus elveket vagy eszközöket 
alkalmaz, nagyon nehéz ezt a másik oldalon nem úgy venni, hogy egyébként én 
magam azonosulni tudnék egy olyan dologgal, mint diktatúra. Tehát nyilvánvalóan 
nem tudunk azonosulni ezzel a kérdéssel, és ezt a kijelentést ebben a formában is 
szeretnénk visszautasítani. 
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Lényegi kérdést viszont érinthet az, hogy a betétbiztosítás rendszere hogyan 
alkalmazható egy ilyen körben. Itt arról van szó, hogy ami az OBA-t illeti, az nyilván 
egy egészen másik rendszerre jött létre, tehát amikor banki betétek vagy pénzintézeti 
betétek vannak, és a mögé a betétek meglétére vonatkozó biztosítást kell ebben a 
rendszerben kezelni. Mivelhogy ez egy banki struktúrában van, azt a rendszert, mint 
betétbiztosítási rendszert, nagyon nehéz ráhúzni egy ilyen típusú szerveződésre, 
aminek a lényege az, hogy ez egy bankrendszeren kívüli, önkéntes alapon létrejövő 
társulás, ez másfajta, mint amilyen a bankrendszeren belül meglévő, és nagyon nagy 
számú betétre vonatkozik. Az a lényege általában ezeknek a betétbiztosításoknak, 
hogy olyan nagy számú betét és olyan nagy számú szervezet van a másik oldalon, hogy 
a kis összegű befizetések önmagukban már fedezhetik azt, hogy egyébként, ha bedől 
egy ilyen szervezet, akkor annak a kifizetéseit tudja teljesíteni. 

Ahhoz tehát, hogy egy ilyen típusú rendszer működőképes legyen, nagyon 
nagyszámú szervezetnek kell létrejönni, tehát olyan nagyszámúnak, ami akár tízezres 
nagyságrendű, hogy fedezni legyen képes azt, hogy ha egy ilyen szervezet bedől, akkor 
a másik oldalon a kifizetések teljesülhessenek. Nyilván ezt csak úgy lehet megoldani 
egy ilyen típusú rendszerben, ha önmagában tartalékképzésre kerül sor az egyes 
problémák kezelésére, és a rendszerbe önmagába működő biztosítéki rendszer 
kerüljön be, mert abban az esetben, ha egy ilyen szervezetnél ilyen típusú befizetést 
hoznánk létre, aminek alkalmasnak kellene lennie, hogy fenntartson ilyet, akkor egy 
tízes-százas nagyságrendnél még messze nem tudja elérni azt az összeget, ami alapján 
akár egy szervezetnek a fenntartását is biztosítani tudja. Ha több ezer ilyen szervezet 
van, akkor van értelme, mert akkor van pénzügyi realitása annak, hogy egy ilyen 
biztosítási rendszer működjön. Amikor nincs realitása egy ilyen biztosítási 
rendszernek, ami önmagában képes létrehozni a biztosítékot, akkor a rendszeren 
belül kell megoldani ezeket a biztosítékokat, többféleképpen - személyi garanciákkal, 
jegybanki felügyelettel, tehát a felügyeleti rendszer biztosításával, a kifizetések 
garantálásával és a megfelelő alaptőkével, a 3 százaléknak ilyenformán való 
biztosításával, az állandó felhasználásával és a többi, ami folyamatosan beépítésre 
került ebbe a jogszabályba, és most ezeknek a pontosítása is lezajlott. Tehát ennek 
megfelelően egy olyan biztosítéki rendszer jön létre, ami képes kiváltani azt, ami 
egyébként a bankrendszerben pont nincs meg. Egy bank bármikor jogosult elutalni 
bárkinek a betétjét, tehát el tudja utalni, ebben a rendszerben nem, tehát más a 
védelmi rendszer egy ilyen típusú, nem banki típusú működés mellett, mint egy banki 
vagy pénzintézeti működésnél. Ott mögé tenni egy ilyen rendszert, azt meg lehet 
csinálni, hogy ott mögötte van egy ilyen rendszer, és az egyéni biztosítékok egy kicsit 
fel vannak lazítva, de ebben a rendszerben egy nagyon szigorú rendszert kell 
kiépíteni, mert pontosan ezt a biztosítási rendszert fizikailag nem lehet mögé tenni. 
Tehát így kapcsolódik ez a kettő egymáshoz, ezért néz ki ez a mostani szabályozás 
ilyenformán.  

Azt hiszem, nagyjából mindenre reagáltam, elnök úr, nekem ezzel 
kapcsolatban most további mondanivalóm nincs.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr válaszát. Most a határozathozatal 

következik. Először a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai közül az 5. 
ponthoz fűzött, általam ismertetett technikai módosításról szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 5. ponthoz kapcsolódó módosító indítványt 
19 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Kérem, hogy most a 15. ponthoz hozzáfűzött módosító indítványról 
szavazzunk, amit szintén szóban ismertettem. Kérem, hogy a bizottság tagjai most 
szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a 15. ponthoz fűzött szóbeli módosító 
indítványt 19 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú módosításokat is magában foglaló 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról kell döntenünk. Kérem, hogy 
most szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság jelentésének és módosító javaslatának 
elfogadásáról kell döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság jelentését és módosító javaslatát a bizottság 19 
igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt kijelölte bizottsági előadónak.  
Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Harangozó Tamás. Megosztva esetleg a Jobbik-

frakcióval? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr és Harangozó Tamás képviselő urak 
megosztják a kisebbségi előadói feladatot.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. A kormánynak köszönöm a részvételt. A 
héten várhatóan bizottsági ülés nem lesz. A bizottsági ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 24 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit és Baloghné 
Hegedűs Éva 


