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Napirendi javaslat  
 
Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/5005. szám)  

(Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kósa Lajos, Rogán Antal, Pokorni 

Zoltán, Gulyás Gergely, Boldog István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér 

Attila, Balla György és dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik) 
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Varga László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) távozása után dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Először ismertetem a 
helyettesítési rendet: Gruber Attila képviselő úr Horváth Zsoltot helyettesíti, Rubovszky 
György képviselő úr Salamon László elnök urat, Molnár Attila képviselő úr Kozma Pétert, 
jómagam Mátrai Márta képviselő asszonyt, Turi-Kovács Béla Varga István képviselő urat, 
Vas Imre képviselő úr Bohács Zsolt képviselő urat, Gyüre Csaba Gaudi képviselő urat, 
Lamperth Mónika képviselő asszony Steiner Pál képviselő urat, Papcsák képviselő úr pedig 
Budai Gyula képviselő urat helyettesíti.  

A kiküldött napirendi javaslathoz képest változás nincs. Kérdezem, van-e kérdés a 
napirendi javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Kérem, döntsünk a napirendi javaslat elfogadásáról. (Szavazás.) 19 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 3-an pedig nem támogatják a 
napirendi javaslatot. A bizottság elfogadta a napirendet. 

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5005. szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról, első 
helyen kijelölt bizottságként 

Rátérünk a napirendi javaslat tárgyalására: egy bizottsági módosító indítvány 
benyújtásáról szól a Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései című T/5005. 
számú törvényjavaslathoz.  

Kérdezem államtitkár urat, hogy akár a kormány, akár a tárca ki tudott-e alakítani 
álláspontot a módosító indítvánnyal kapcsolatban. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a kormány értelemszerűen, mivel még nem benyújtott módosító javaslat, nem 
tárgyalta meg a módosító indítványt.  

Tárcánk álláspontját sem tudtuk még kialakítani, de minden esetben szeretném a 
figyelmüket felhívni, hogy ebben a törvényjavaslatban csak olyan álláspontot tudunk 
képviselni, amely az alkotmányossági szempontokat fogalmazza meg. Márpedig az átmeneti 
törvény, mivel az alaptörvény értelmében az átmeneti törvény az alaptörvény része, azaz 
alkotmányossági szempontokat nehéz az alkotmánnyal szemben megfogalmazni, tehát nincs 
értelme alkotmányossági szempontokat megfogalmazni az átmeneti törvénynél. Én tehát csak 
azt jelzem, hogy amennyiben volna a KIM-nek álláspontja, akkor valószínűleg 
alkotmányossági észrevételeket nem tenne ebben az esetben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Papcsák képviselő 

úrnak adom meg a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. A magam részéről a 

legnagyobb örömmel támogatom ezt az indítványt, különös tekintettel arra, mint a 
devizaeladósodást vizsgáló albizottságnak az elnöke. Azt láthattuk, hogy az előző 
kormányzati ciklusban milyen éles és milyen reménytelen helyzetbe sodródtak a magyar 
családok, egy olyan felügyeleti rendszer mellett, amelyet az előző kormányzati ciklusban 
2003 környékén de facto lefejeztek, és átálltak egy úgynevezett tanácsi rendszerre. Nem 
működött megfelelően a pénzügyi felügyeleti struktúra és rendszer. A mostani módosító 
indítvány is kifejezetten azt célozza, hogy egy nagyon erős, nagyon integrált pénzügyi 
felügyeleti rendszer alakuljon ki hazánkban, annál is inkább, mert az európai gyakorlatban 
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sem ismeretlen, hogy a jegybanki funkciók mellett a bankok, a központi bank látja el a 
kereskedelmi bankok, illetőleg a pénzügyi közvetítői tevékenység feletti felügyeleti 
jogosítványokat. 

A magam részéről támogathatónak és üdvözlendőnek tartom ezt az indítványt. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Staudt Gábor képviselő úr kért szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tegnap úgy fejeztük be a napot, 

hogy egy érdekes kérdésben szintén az alaptörvény átmeneti rendelkezéseihez kaptunk egy 
módosító javaslatot. Ez azért részben, még ha ugyanolyan meglepő, de azért egy árnyalattal 
talán örömtelibb, azonban némi aggályt is hadd fejezzek ki az előttünk fekvő módosító 
javaslattal kapcsolatban. Ha jól értelmezzük, itt a PSZÁF és az MNB egyesüléséről, 
egybevonásáról lenne szó, egy új szervezet létrehozásával, amely ezeknek a szervezeteknek a 
jogosítványait gyakorolná, és a jelenlegi PSZÁF- és MNB-elnökök az alelnökei lennének 
ennek a szervezetnek. Ez csak egy törvényi felhatalmazás, tehát azt nem tudjuk, hogy hány 
fős lenne ez az elnökség, legalábbis nekem ebből nem derül ki – ha valaki tud erre válaszolni, 
hiszen ez bizottsági módosító javaslat, ha valakinek több információja van, kérem, tegye meg. 
De az nyilvánvaló, hogy Simor András személye is képbe fog kerülni, lévén, hogy ő mint 
MNB-elnök, még ha háromfős lenne ez az elnökség, akkor is kisebbségbe kerülne. Tehát 
szétválasztanám a szervezeti reformot, illetve Simor András személyét. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás megérkezik az ülésre.) 

Simor András személye nem a Jobbik kedvence, ezt nyilván el lehet mondani, hogy 
nagyon sok mindenben felelősnek tartjuk az elmúlt nyolc év eseményeiben az ő személyét. 
Nem tartjuk alkalmasnak a Magyar Nemzeti Bank vezetésére, és emlékezhetünk rá, hogy 
számos off-shore céggel kapcsolatban és jövedelmeinek külföldre vitelében is megjelent az ő 
neve. Egyébként hozzáteszem, jó lett volna azokat a viszonyokat tisztázni, legalábbis a 
kormányváltás után jó lett volna felpörgetni ezt a folyamatot. És ha ezeket a viszonyokat nem 
tudom, van-e erre politikai akarat, hogy folyamatban van-e, mert én ott kezdtem volna a 
kormányváltás után a rendrakást és az elszámoltatást, hogy bizony akár titkosszolgálati 
módszerekkel is kinyomoztattuk volna, mondjuk, egy Jobbik-kormányzat esetén, hogy bizony 
hány milliárdot meg hogyan és kik vittek ki off-shore cégeken keresztül, vagy milyen olyan 
vagyonokkal bírnak ezek az emberek, amelyek mögött esetleg az ő hivatalos jövedelmük nem 
jelent meg mint bevételi forrás. Tehát előzetesen ennyit el lehet mondani, hogy Simor András 
tevékenységét nem ítéltük meg jó színben, és az olyan törekvéseket, amelyek az ő felelősségre 
vonására irányulnak, természetesen támogatni tudjuk. 

El kell mondani azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank kapcsán csak három probléma 
van: hogy nem magyar, nem nemzeti és nem bank. És a vicc kategóriáján túl ez köztudott, 
hogy a magyar kormánynak nem túl sok ráhatása van a Magyar Nemzeti Bank működésére. 
Ellenzéki hangokként könnyen lehet feszegetni, ez jól hangzik, hogy legyen független; ez az 
egyik fele a dolognak. Viszont ha egy kormányzat és a Magyar Nemzeti Bank egymás ellen 
dolgozik vagy nincs meg az összhang közöttük, akkor az komoly problémákat és végső soron 
a magyar nemzet számára komoly vagyonveszteségeket is okozhat, ahogy okozott is az elmúlt 
időszakban. Úgyhogy a magyar monetáris felségjogoknak a kiterjesztése, nem tudom, ez 
ezzel fog-e járni, vagy hogy ezt az Európai Unióban vagy nemzetközi bankrendszerben – 
tudjuk, hogy azért őrködnek a pénz fölött, és kormányokat is képesek jobb belátásra téríteni – 
mennyire fogják engedni, de ha az az irány, hogy egy kicsit hozzunk vissza a monetáris 
felségjogokból, akkor még az is támogatható lehet.  

Amit ebben mindenképpen fel kell hozni kritikaként, hogy ilyen gyorsan és kellő 
előkészítés nélkül került ide, mert én kellő előkészítés nélkülinek mondom azt, amikor az 
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alaptörvény átmeneti rendelkezéseihez nyújtunk be módosító javaslatot, hiszen bár lehet 
dogmatikai vitát folytatni, hogy ez része-e az alaptörvénynek, szerintem ez alapvetően egy 
fából vaskarika, hogy az átmeneti rendelkezéseket odatesszük az alaptörvény mellé, és 
ekvivalenciával ruházzuk fel. De ez a téma és az egész Nemzeti Bank és a monetáris 
felségjogok kérdése megérdemelt volna annyit, hogy jobban előkészítve, megfelelőbben 
felkészülve rá, tudjunk hozzányúlni. De természetesen kíváncsian várjuk a fejleményeket, és 
ahogy elmondtam, abban, hogy a Magyar Nemzeti Bankból végre magyar nemzeti bankot 
csináljunk, ezt akár támogatni is tudjuk, de természetesen ki fogjuk alakítani ezzel a módosító 
javaslattal kapcsolatban a pontos álláspontunkat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr Varga László képviselő urat 

helyettesíti, Pősze Lajos pedig Zsiga Marcell képviselő urat. 
Bárándy Gergelynek megadom a szót 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kétirányú lesz a 

kritikám, egyrészt az eljárás módját, másrészt pedig a tartalmi vonatkozásokat érinteném. 
Azt gondolom, az, hogy tegnap ülésnap után összehívnak egy bizottsági ülést, és az 

átmeneti rendelkezések kiegészítését javasolják, önmagában is rossz. De az, hogy tegnap este 
még nem tudták, hogy ma ezt a javaslatot be kívánják terjeszteni, na, az meg még rosszabb. 
Úgy tűnik, 24 óra sem telik el az ötletelések között, mert ha ez a tegnapi nap ötlete lett volna, 
akkor gondolom, tegnap este megtárgyaltuk volna. 

Én úgy gondolom, és speciel tudom azt, hogy Salamon elnök úr miért nem vesz részt 
ezen az ülésen. Onnan tudom, hogy ugyanúgy órát tart a jogi karon, ahogy nekem órát kellene 
most tartanom, ahelyett, hogy itt vagyok. (Derültség a Fidesz képviselői részéről.) 
Összehívják délelőtt… Biztosan vicces, képviselőtársaim, hiszen látom, Papcsák képviselő úr 
és Vas képviselő úr is nagyon jól mulat ezen a dolgon. Valóban probléma az, hogy az ember 
nem tudja összeegyeztetni a két, azt gondolom, viszonylag fontos funkciót; azt a közfunkciót, 
amelyet országgyűlési képviselőként kell ellátnia, és azt, amit oktatóként kell ellátnia. (Dr. 
Papcsák Ferenc közbeszólásaira:) Nem hallom, Papcsák képviselő úr, de ha szót kér, nyilván 
el fogja tudni mondani, hogy máson nevetett, vagy másként gondolja, mint ahogy én most ezt 
elmondom, és akkor erről kialakulhat egy vita, bár szerintem fölösleges volna. 

Sajnálatos, hogy délelőtt kapunk értesítést arról, hogy bizottsági ülés várható. És azt 
gondolom, az pedig még sajnálatosabb, hogy amikor érdeklődöm a bizottság titkárságán, 
hogy mégis, mit takar ez a javaslat, miért lettünk mi összehíva, esetleg megkaphatnánk-e az 
ülés előtt, akkor a legjobb akaratuk ellenére, a bizottság munkatársai nem tudnak nekem 
segíteni, mert a javaslat még nincs ott a bizottság titkárságán.  

Képviselőtársaim, elképesztő és szégyenteljes, ami itt folyik! És hadd figyelmeztessek 
arra is, hogy ez azért egy alkotmánymódosítás. Nem egy rendeletnek, egy önkormányzati 
rendeletnek a módosítása, hanem alkotmánymódosítás. Az, hogy ezt ilyen eljárási rendben 
tárgyalja az Országgyűlés, szégyenteljes!  

Ami az érdemét illeti ennek a javaslatnak, úgy tűnik, tegnap sajnos tévedtem, amikor a 
nyilvánosság előtt azt nyilatkoztam, hogy az új bírósági vezetők kinevezésével pont került 
annak a folyamatnak a végére, ami a fékek és ellensúlyok lebontásáról szól. Mert 
elfelejtkeztem arról, hogy egy olyan független állami szerv létezik még, amelynek a vezetője 
nem egy Fideszhez lojális, Fidesz által kinevezett tisztségviselő. Ez az egy a Magyar Nemzeti 
Bank. (Dr. Papcsák Ferenc: Az off-shore lovag!) Aztán erre a tévedésemre, megint csak azt 
mondom, 24 órán belül kaptam választ, ugyanis most nyilvánvalóvá vált, hogy ezzel a 
javaslattal önök a Nemzeti Bank elnökét kívánják mandátumának lejárta előtt kirúgni. 
Nyilvánvalóan ez az egyik motiváló erő, ami önöket arra késztette, hogy ezt a 
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törvényjavaslatot benyújtsák. És megint csak látom, hogy mindenki mosolyog ezen; ahogy 
annak idején mosolygott azon is, hogy a Legfelsőbb Bíróság átkeresztelése Kúriára nem fog 
más célt szolgálni, mint hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökét ki lehessen rúgni – aztán az élet 
mégiscsak igazolta, hogy ez volt a maguk terve. És, államtitkár úr és képviselőtársaim, most 
is igazolni fogja az élet, hogy a maguk terve ezzel a javaslattal az, hogy Simor András helyett 
másik Nemzeti Bank-elnököt lehessen majd megválasztani. Olyat, aki esetleg újra az önök 
Fidesz-frakciójából vagy KDNP-frakciójából ül majd át ebbe az új pozícióba, ahogy mondjuk, 
az Állami Számvevőszék esetében történt. (Folyamatos közbeszólások.) Hát, igen, Papcsák 
Ferenc képviselő úr, látom, nagyjából egyetértését fejezi ki a vonatkozásban, amit én mondok, 
de én erre büszke biztosan nem lennék. Ugyanis ez minden demokratikus szabálynak 
ellentmond.  

Ez a javaslat nem szól másról. Az önök számára most nyilvánvalóan különösen fontos 
lesz, amikor a cinikus és pökhendi elutasítás után mégis a küszöb alatt vissza kellett 
kullogniuk az IMF-hez, és az IMF fog szabni bizonyos feltételeket önöknek, ezeket a 
feltételeket nyilvánvalóan könnyebb úgy teljesíteni, hogy egy fideszes pártapparatcsik lesz 
majd a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke. Ezt én elismerem, ebben önöknek biztosan 
igazuk van. De én úgy gondolom, egyik érv, amit én elmondtam, sem helytálló vagy nem 
lehet helytálló egy demokráciában, demokratikus berendezkedésben. Bár sajnos azt kell hogy 
mondjam, egyet kell értsünk Charles Gátival (Moraj.), aki úgy fogalmazott, hogy a fékek és 
ellensúlyok lebontása miatt Magyarország már nem sorolható a nyugati típusú demokráciák 
körébe. Ezzel a javaslattal most már, félek kimondani, de talán most már kimondható, hogy 
tényleg pontot tesznek a folyamat végére. De hogy ezt ilyen eljárási rendben, ilyen módon 
kapkodva, ilyen cinikus módon hajtsák végre, azt gondolom, ez a tartalmi vonatkozásokon 
felül is felháborító.  

Értelemszerű, és gondolom, nem kell külön mondanom, hogy ezt a javaslatot nem 
fogjuk támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Megmondom őszintén, Bárándy 

képviselőtársammal ellentétben én sokkal fontosabbnak tartom az ország érdekit, mint 
mondjuk, azt az esetleges személyes érdekét – vagy bárkiét, jelen esetben a magamét –, annál, 
mint hogy mondjuk, azon problémázzak, hogy egy órát valahol nem tudok leadni. (Dr. 
Bárándy Gergely: Itt is vagyok, nem?) Igen, de ezt problémaként vetette föl. Én úgy 
gondolom, hogy ha valaki vállalta ezt a szolgálatot, akkor ha hajnal négy órakor hívják, akkor 
hajnal négy órakor kell bizottsági ülésre jönnie. (Dr. Bárándy Gergely: Ezt mondja Salamon 
elnök úrnak is! Merthogy ő órát tart!) Jó, én meghallgattam önt, fordítva is ez lenne a 
kérésem.  

Még egy tapasztalatot szeretnék megosztani a devizaeladósodást vizsgáló 
albizottságból, ahol is a Magyar Nemzeti Bank-elnökök arra hivatkoztak, hogy bezzeg más 
országokban egy szervezetben van a jegybank, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer 
felügyeletét ellátó hatóság, és egyébként ugyanezt tették, hasonló kijelentéseket tettek a 
PSZÁF volt vezetői is, hogy más országokban ez a két szervezet együtt van, és mind a kettő a 
másikra mutogatott, hogy azért nem tudtunk hatékonyan fellépni, vagy legalábbis utalást 
tettek arra, hogy azért nem tudtak hatékonyan fellépni, mert ez a két szervezet más 
országokban együtt van. 

A másik, amire még felhívnám a figyelmet, hogy a kormány benyújtotta egyébként a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslatot, úgyhogy ez a honlapon megtalálható. Arra 
is felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ez önmagában nem vonja össze a két szervezetet, 
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hanem csak a lehetőséget teremti meg; a T/5248. törvényjavaslat ilyen rendelkezéseket 
egyébként nem tartalmaz. 

Köszönöm szépen, és kérek mindenkit, hogy támogassa a módosító javaslatunk 
benyújtását. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ha 

ez ennyire nyilvánvaló, mint ahogyan a kormánypárti képviselők szavaiból kiderül, legalábbis 
bennem fölmerül a kérdés, hogy akkor ez tegnap még miért nem jutott eszükbe – ha ennyire 
nyilvánvaló. De hát jól látszik, hogy itt óránként még ötletelnek, újabb és újabb ötletek jönnek 
elő, hogy még mit lehetne az alaptörvénybe beleszuszakolni.  

Én azt gondolom, hogy nekünk, ellenzéki képviselőknek, azon kívül, hogy fölhívjuk 
erre a figyelmet, más dolgunk nagyon nincs, hiszen önök szemmel láthatóan eldöntötték már, 
nem most, hanem korábban, hogy bármit is raknak önök elé, azt meg fogják szavazni, sőt még 
arra is hajlandók, hogy megérveljék. Tehát én kíváncsian várom, hogy holnap reggelre jön-e 
esetleg egy olyan előterjesztés, amelyben kiderül, hogy az éjszaka ráébredtek arra, milyen 
nagyszerű dolog lenne és mennyit spórolhatna a Magyar Köztársaság azzal, ha összevonnánk 
a Legfőbb Ügyészséget és a Kúriát. Vagy legalábbis adnának egy alkotmányos felhatalmazást 
erre – adok még ötleteket, csak nyugodtan figyeljenek! (Derültség a kormánypárti képviselők 
oldalán.) –, és elég lenne, ha Polt Péter valakit megvádol, akkor az a vád egyben már egy 
jogerős ítélettel is egyenlő (Folyamatos zaj, közbeszólások.), és egyébként pedig ez nagyon 
jól szolgálja a nemzeti együttműködés rendszerét.  

Egészen elképesztő, ahogy önök gondolkoznak a jogalkotásról! Egészen elképesztő, 
ahogy önök gondolkodnak arról, hogyan lehet az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit még 
ide-oda rángatni, mindennap újabb-újabb témákban. És egészen elképesztő, hogy úgy 
gondolják, hogy ezek a Magyar Köztársaság érdekeit szolgálják. 

Szeretném azt megkérdezni valakitől – mert Salamon elnök úrnak neve van ideírva, de 
hát ő mint Gergő kollégámtól megtudtam, éppen mással van elfoglalva; tehát aki a nevére 
veszi ezt, talán Papcsák képviselő úr, mert ő előterjesztői gondolatokat fogalmazott meg itt az 
elején (Dr. Papcsák Ferenc: Igen.) –, hogy melyek azok az előzetes vizsgálódási eredmények, 
milyen hatásvizsgálat volt az, amelynek az elkészítése, majd elemzése, értékelése, 
feldolgozása, megismerése után arra a következtetésre jutottak, hogy a pénzügyi közvetítő 
rendszer felügyeletét ellátó szervet, azaz a PSZÁF-et és a Magyar Nemzeti Bankot érdemes 
összevonni, és egy olyan jogutód szervezetet létrehozni, amelynek az élére majd Orbán 
miniszterelnök úr baráti köréből lehet találni egy embert. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Papcsák képviselő úré a szó. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azzal szeretném kezdeni, 

hogy Lamperth Mónikának személyes élményei adódhattak itt a pártállami időkből, amikor a 
Politikai Bizottság és az ügyészség egy egységet alkotott, és így könnyebben… – talán 
visszasírja azt az időt. 

Bárándy képviselő úr személyeskedéseivel kapcsolatban pedig szeretném elmondani, 
hogy szerintem nemzedékeink védelme érdekében jobb, ha üléseket tartunk, és ön itt 
tartózkodik a teremben, és nem oktatja őket, mert az nem tudom, hova vezet ebben az 
országban. (Derültség.)  

Visszatérve a módosító indítványra, azt gondolom, hogy szerintem pedig van arra 
lehetőség, hogy rendkívüli bizottsági üléseket hívjunk életre, és olyan problémákat 
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tárgyaljunk, amely az embereket igenis foglalkoztatja. Simor András volt az az ember ebben a 
teremben, aki, ha emlékezetem nem csal, a devizaeladósodási albizottság meghallgatásán 
maga is mondta, hogy abban az esetben, ha a pénzügyi felügyeleti jogok egy része 
odatartozott volna, akkor a Magyar Nemzeti Bank be tudott volna avatkozni a folyamatokba. 
De maga Járai Zsigmond is megerősítette, hogy ha rendelkeztek volna felügyeleti 
jogosítványokkal, akkor egyszerűbb lett volna ez a helyzet, és be tudtak volna avatkozni a 
pénzügyi folyamatokba. 

Én tehát azt gondolom, hogy az önök által függetlennek nevezett… Bár én nem tudom 
egyébként elképzelni ma ebben az országban: mutassák már meg azt a várost vagy azt a 
körzetet, hogy független emberek hol teremnek! Egyszerűen elképesztő már a számomra, 
hogy minden személy, akit önök függetlennek titulálnak, általában mindig az önök 
érdekkörében merül fel; önök most nagy erőkkel védik Baka Andrást, miközben Baka András 
a Magyar Demokrata Fórum képviselője volt a rendszerváltáskor. Én nem hiszem, hogy az 
országban bárkitől is független emberek lennének. Ez a törvényjavaslat egyébként, ha 
megkapja a támogatást és a többséget, akkor még mindig – és itt a fékekről és ellensúlyokról 
beszélek – ott van az a lehetőség, hogy az Európai Központi Banknak – államtitkár úrra 
nézek, ha nem csal az ismeretem – a jóváhagyására van szükség ennek a normaszövegnek az 
elfogadásához. Tehát mindenképpen szükséges egy fórumnak az érdemi észrevétele és az 
elfogadása; ez nagyon kemény és nagyon erőteljes kontrollt jelent majd ennek a 
normaszövegnek az elfogadását követően, vagy talán előzetesen, ezt most nem tudom 
megítélni. Az a lényeg, hogy az Európai Központi Bankra feltétlenül szükség lesz ebben a 
kérdésben.  

Azt gondolom, röviden mindent elmondtam. És vissza kell utasítsam azokat a 
megjegyzéseket, amelyeket az előterjesztésre tesznek. Semmiféle szégyenteljesség nincs 
abban, hogyha egy képviselő vagy képviselők egy csoportja vagy bárki a jogszabályokat 
szeretné jobbá és érdemlegesebbé tenni, és arra érdemessé, hogy rendszereket 
működőképesebbé tegyen; és ha ezt hajnali kettőkor teszi, akkor kettőkor teszi, ha délután 
háromkor, akkor akkor. Tudtunk egyébként erről a módosító indítványról, hetek, hónapok óta 
gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést megfelelő módon, megnyugtató módon 
megoldani, de nem készült el. Szerettük volna tegnap este egyébként tárgyalni, de mivel nem 
készült el, ezért rendkívüli ülésen ma tárgyaljuk.  

Nekünk nincs és nem is lehet más dolgunk, mintsem az ország dolgával foglalkozni, 
és ezt a lehető legjobb formában megtenni. Kétségtelen, sokkal szerencsésebb lenne, magam 
is elismerem, ha kiérleltebben tudnánk ezeket a kérdéseket tárgyalni. De most ilyen időket 
élünk, és vegyük tudomásul, hogy önöknek is gyorsan kell reagálni ebben a kérdésben. A 
szocialista időszakban, én tudom, hogy Lamperth Mónika ehhez szokott hozzá, hogy évente 
négy törvényt fogadtak el; most egy kicsit gyorsabban halad a világ. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot szeretném tájékoztatni arról, hogy első körben még 

Gaudi képviselő úr, utána Vitányi képviselő úr, majd Turi-Kovács Béla képviselő úr 
jelentkezett hozzászólásra; és ismételt hozzászólásra kért lehetőséget Bárándy képviselő úr, 
Lamperth Mónika képviselő asszony és Staudt Gábor képviselő úr. 

Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném 

megköszönni a lehetőséget, hogy a háromperces időkeretet most nem alkalmazza a 
kormánytöbbség (Dr. Staudt Gábor: Ne adj ötleteket! – Dr. Gruber Attila: Köszönjük! – 
Derültség.) – de lehet, hogy ez rövidesen megváltozik, látva a kedélyek gyors változását, 
veszélyes a helyzet.  
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ELNÖK: Ez most kérés volt, képviselő úr? (Derültség. – Dr. Szakács Imre: Ügyrendi 

volt? – Derültség.)  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De megpróbálok a témára fókuszálni. A 

helyzet valóban veszélyes; az ország helyzete is veszélyes, és valóban, ahogy Staudt Gábor 
mondotta, a nem magyar, nem nemzeti és nem bank nevezetű intézmény helyzete is 
veszélyes.  

Igazából azzal kezdeném, hogy kicsit egyfajta ügyrendi jellegű kérdésem volna, hogy 
tulajdonképpen miért ma tárgyaljuk ezt a javaslatot, miért nem holnap 9.30-kor, de biztos 
megnyugtat majd engem valaki afelől, hogy ezt most jól tesszük. Nem tudom, mi fog történni, 
mi az a jogvesztő… (Közbeszólások:) Ja, hogy ma estig kell. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, azért, mert a támogatotti sort ma estig le kell adni, ennek ez az 

oka, és pénteken határozathozatal van benne. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, akkor már meg is értettük, rendben, ezen 

túl tudunk lépni. Egy ilyen súlyú kérdésben szívesen megkérdeztem volna Drábik János 
véleményét, mondjuk, aki el szokott jönni a deviza-albizottság ülésére, és hasznos 
hozzászólásokkal segít. Ő azért elég sok kritikát fogalmazott meg a Magyar Nemzeti Bank 
elmúlt évekbéli tevékenységéről, aminek tulajdonképpen az a fő kritikai alapja, hogy maga a 
jegybanktörvény, amelyet annak idején kétharmadosan fogadtak el, még a Horn-időszakban, 
az gyakorlatilag egy csapda útirányba vitte el az országot, mivel ott teremtették meg annak a 
lehetőségét, hogy lényegében a költségvetésnek kamatot kell fizetnie a belső adósság felvétele 
után. Lehet, hogy ez most nem volt teljesen precíz, de egy a lényeg – nagyon sokat írt erről 
annak idején, még amikor Csurka István a valódi radikalizmus útját járta, akkor a Magyar 
Fórumban szinte naponta, hetente lehetett erről cikkeket olvasni –, egy a lényeg, hogy tévúton 
van a Magyar Nemzeti Bank, és a Nemzeti Bankról szóló jogszabálynak a teljes 
újragondolására van szükség, hogy valóban magyar, valóban nemzeti és valóban bank legyen. 

A másik kényszerpálya, ami ebben a kérdésben fontos, hogy az Európai Központi 
Bank olyan prést, olyan nyomást gyakorol a közvetlen befektetései révén, illetve az Európai 
Unió által folyósított hitelek kontrollja révén, hogy gyakorlatilag a Nemzeti Bank 
szuverenitása is lényegében minimálisra zsugorodott. Ebben a játéktérben azonban világos, 
könnyű belátni, hogy a korábbi bankelnökök azért nem muzsikáltak jól; ez Járai Zsigmondra 
is ugyanúgy igaz, és Simor Andrásra még inkább, hogy nem feleltek meg a független 
bankelnöki feltételeknek, tehát például a devizaeladósodásban, valóban, ahogy ezt tetten 
értük, tulajdonképpen jogszabályokra mutogattak. Kétségkívül nem volt ilyen hatáskörük, 
tehát a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletét nem ők látták el, de mondjuk, vészjelzéseket 
a magyar forint védelme és a monetáris rendszer védelme érdekében mindenképpen meg 
kellett volna tenniük. 

Azt kell most megnéznünk, hogy ez az előttünk fekvő módosító javaslat 
tulajdonképpen milyen célt szolgál, és elfogadható-e. Staudt Gábor képviselőtársam elmondta 
röviden, velősen a lényeget. Mi tartózkodni fogunk, mert valóban, Simor András szakmai 
pályafutását nem ítéljük olyannak, aki miatt most itt könnyeket kellene hullajtani. A 
módszerrel nyilván lehet vitatkozni, de hát vészhelyzet van, és nyilván olyan megoldást kell 
keresni, hogy a pénzügyi közvetítő rendszer felügyelete nagyon hatékonyan és erőteljesen 
legyen megoldva, ugyanakkor valóban magyar, valóban nemzeti és valóban bank legyen ez a 
bizonyos Nemzeti Bank, amelyet elődeink azért nem egészen így álmodtak meg, hogy 
gyakorlatilag egy fiókbankja az Európai Központi Banknak jelenleg a Nemzeti Bank, 
egyszerűen szinte minimálisra korlátozódva a saját lehetőségeiben. Ezen változtatni kell. 
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Itt akkor megint nagyobb lélegzetet nyitnánk: az államadósság-törlesztés tévútját 
járjuk. A legnagyobb tisztelettel is miniszterelnök úr iránt, tegnap láttam késő este, amikor 
hazajöttem az Európai Tanács jogi bizottságának üléséről Párizsból, láttam a nyilatkozatát, 
melyben azt mondja, hogy a cél az, hogy akkor most a legversenyképesebb ország legyünk itt 
a régióban. Szerintem az emberek felemelése lenne a cél, nem egy elvont versenyképességért 
kellene versengeni, és az államadósság-törlesztés mint út az tévút; gyakorlatilag ezt Bogár 
László, Drábik János, Csath Magdolna és százezer más szakember elmondja.  

Nekem lenne viszont konkrétan szövegszerű észrevételem és javaslatom is, ha úgy 
tetszik, konstruktív mederben. Kérem, segítsenek képviselőtársaim. Én megpróbáltam a 29. 
cikk (2) bekezdésében az első mondatot igen alaposan és sokszor végigolvasni. Ez, ha jól 
számolom, egy hatsoros mondat, de ebben a mondatban nem találtam állítmányt. (Dr. Gruber 
Attila: Mert nem kell.) Lehet, hogy az én hibám, de egyszerűen a legjobb tudásom szerint nem 
tudom. Vas Imre most biztosan meg fog feddni, hogy nem készültem fel a bizottsági ülésre, és 
elmagyarázza nekem, hogy hogyan kell értelmezni; kérem államtitkár urat is, próbálja 
higgadtan átolvasni. Én, ha a fene fenét eszik, akkor sem tudom értelmezni, hogy mit akar 
mondani ez a mondat. Valami olyasmit szeretne mondani, ha jól értem, hogy a pénzügyi 
közvetítő rendszer felügyeletét ellátó és a Magyar Nemzeti Bank feladatát ellátó szervezetnek 
az alelnökei azok a jelenlegi Nemzeti Bank elnöki hatáskörének felelnek meg… – nem 
tudom, valami ilyesmit akar mondani, de nem jól mondja. Egyszerűen nem érthető ez a 
norma. Úgyhogy kérem, valahogy ezt oldják meg, hárítsuk el ezt az akadályt. Meg a második 
mondat is elég furcsa: „Az alelnökök megbízatása addig áll fenn, ameddig megszűnt elnöki 
megbízatásuk tartott volna.” De valahogy ezt sem érzem eléggé precíznek. Tehát értem, 
nyelvtanilag értem, mit akart mondani, csak hogy „ameddig megszűnt elnöki megbízatásuk 
tartott volna”, merthogy a megbízatás nem csak a megbízatás lejártával szűnhet meg, hanem 
mondjuk, halállal is megszűnhet – nem tudjuk, mikor haltak volna meg, mondjuk. 
(Derültség.) Tehát egyszerűen nem jó ez, nem precíz. Szerintem inkább „ameddig a 
megbízatás időtartama szólt”, vagy nem tudom… Én nem vagyok kodifikátor, itt ülünk már 
másfél éve, próbálok kicsit beletanulni, de úgy érzem, ez valahogy nem egészen nyerő. 

Tartalmilag meg persze tegyünk hozzá, ez valójában tényleg egy alaptörvény-
módosítás, tehát igazából úgy lett volna szerintem a legkorrektebb, ha felvállaltan, őszintén, 
tiszta szívvel egy alaptörvény-módosítás lett volna, és senki nem szólhatna egy szót sem. Így 
pedig, lám-lám, azért elég komoly kritikák megfogalmazódnak, de még részünkről is. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Vitányi képviselő úré a szó. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel arra, hogy 

nagyon sok hozzászóló van, csak röviden, két-három mondat. 
Bárándy Gergelyhez és Lamperth Mónikához címeztem volna a mondandómat, de 

nincsenek itt. (Dr. Bárándy Gergely nincs a teremben, dr. Lamperth Mónika dr. Rubovszky 
Györggyel tanácskozik. – Közbeszólásra:) Mónika itt van… (Közbeszólás: Csak átült! – 
Derültség.)  

Jó néhány éve ülök már itt a parlamentben és az alkotmányügyi bizottságban is. Az 
elhangzottakból azt a tapasztalatot szűrtem le, hogy csak az a demokratikus, amit a 
szocialisták előterjesztenek; amit bárki más terjeszt elő, az nem demokratikus. Ezzel 
kapcsolatban nekem hitelességi problémáim vannak. Bárándy Gergely és Charles Gáti 
demokráciaérzékenysége akkor nem emelkedett magas szintre, amikor például a monetáris 
tanács létszámát annak idején kibővítették kormánypárti képviselőkkel; érdekes, akkor egy 
szót sem szólt Bárándy Gergely, hogy ez nem éppen demokratikus. (Dr. Bárándy Gergely 
belép a terembe.)  
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A másik dolog pedig az, hogy szívesen vesszük Lamperth Mónikától az ötleteket, mert 
ő ötletekből kifogyhatatlan. Emlékezzünk rá, mit mondott a választmányi ülésen, vagy nem 
tudom, MSZP-fórumon, hogy majd jó erős képviselőket küldenek a kormány részéről – még 
meg is lehet tapsolni ezért a jó ötletért. (Dr. Papcsák Ferenc: Lerendezték a területfejlesztést.)  

Úgyhogy kicsit hiteltelen, amit mondanak. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én szeretném, ha a vita 

visszamenne abba a mederbe, ami miatt ma itt vagyunk. Mert az én számomra ez a mai 
találkozónk, bizottsági ülésünk nem a jegybankelnökről, nem is a PSZÁF elnökéről, hanem 
egy szerintem igen fontos javaslatról szól, amely javaslat – és ebben egyet kell értenem Gaudi 
képviselő úrral – tényleg talán szerencsésebb lett volna, ha magában az alaptörvényben 
jelenik meg. Elég fontos ahhoz, hogy így jelenjen meg. De ha nem így van, azt is el tudom 
fogadni, azzal azonban, hogy ezt a szöveget, amely itt van, én magam is úgy gondolom, még 
egyszer át kell olvasni és igen alaposan pontosítani. Mert vannak benne olyan mondatrészek, 
amelyeket élő ember csak akkor ért meg, ha most már ötödszörre olvassa el. Lehet, hogy a 
hiba az én készülékemben van, mert már elöregedett, és már nem olyan gyors felfogású, mint 
mondjuk, a fiatal képviselőtársaimé. De azért úgy gondolom, azoknak is kell szóljon, akik 
ilyen lassú fölfogásúak, mint én. Következésképpen egy olyan szöveg, amely tulajdonképpen 
pótolni igyekszik, azt kell mondanom, egy nagyon fontos alaptörvénybeli követelményt, 
amelynek ott lenne talán alapjában véve a helye, abban azért ennek pontosnak kell lenni. Ez 
az első észrevételem, és e tekintetben, azt hiszem, még nem vagyunk elkésve, tehát ezen 
lehetne pontosítani. 

A második része, amit én nagyon fontosnak gondolok, egyetértve azzal, hogy 
lényegesen hatékonyabb lehet az eddigi tapasztalatok alapján, ha ezek együttműködnek, 
mégis azt hiszem, hogy valamelyes olyasfajta elemeknek lennie kellene benne – nem tudom, 
hogy hogyan kell, de valamilyen módon, ha máshol nem, a kommunikációban –, ami például 
a PSZÁF-nél azoknak az egyébként hatékonyan, kiválóan dolgozó, az utóbbi időben nehéz 
körülmények között is a dolgukat tevő embereknek a számára valami olyan garanciát ad, hogy 
itt azért nem arról van szó, hogy az ő feladataik most megszűnnek, és eltűnnek a 
süllyesztőben. Ez ugyanis súlyos zavarokat okozhat, és ezt most már a politikai részeként 
mondom. Ezt a részét mindenképpen illik átgondolni.  

A harmadik észrevételem az, hogy ha egyszerűen csak arról beszélünk, hogy a kettőt 
egyesítjük, akkor azt kell mondanom, elvész annak a súlya, amit egyébként el akarunk érni. 
Nevezetesen, hogy a PSZÁF-nek is nem az volt az alapvető gondja és baja az elmúlt 
időszakban, különösen a kormányváltás óta, hogy nem akarták volna megtenni mindazt, amit 
meg kellett volna tenniük a bankok irányában, hanem a korlátozott lehetőségük és a behatárolt 
és korlátozott felügyeleti lehetőségük. Legalábbis utalásként jó lenne, ha lenne benne olyan, 
hogy miután ez egy sokkal erősebb szervezet lesz, ebből következnie kell annak is, hogy ha 
nem itt, de utal arra, hogy később ezek erősebb jogosítványokat garantálnak azon célok 
elérése érdekében, amit egyébként az indokolás viszont már pontosabban felsorol, mint amit 
ki tudok olvasni a 29. cikkből. Tehát én azt gondolom, ezt még egyszer, időt nem kímélve, át 
kellene gondolni, mert ha ez így pusztán megjelenik – és ebben Gaudi képviselő úrnak megint 
igaza volt, amit az elején mondott –, akkor az vész el, és át fogunk menni egy olyan vitába, 
ami aztán egyébként nem más, mint egy személyeskedő vita arról, hogy mi a helyzet a 
Nemzeti Bank elnökével. Az egy harmadrangú kérdés, az majd megoldódik az én nézetem 
szerint. Itt a kérdés az, hogy ezek az erős jogosítványok hogyan tudnak a legjobban 
megjelenni ebben a szövegben. 
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ELNÖK: Még első hozzászólásra kértek lehetőséget Gruber Attila és Rubovszky 
György és Pősze Lajos képviselő urak.  

Gruber Attila képviselő úré a szó. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottsági Tagtársaim! Az elmúlt napokban történt valami, néhány olyan stílusváltozás a 
bizottság eddigi munkájához képest, amit nehezen tudok tolerálni. Az rendben van, hogy 
mindenki imád szerepelni, és a televíziók, kamerák, mikrofonok kereszttüzében talán kevésbé 
mély gondolatot, ámde annál hevesebben közöl. De hogy már ott tartunk, hogy amikor 
egymással próbálunk vitatkozni, szálldogálnak olyan, hát, néha, azt kell mondjam, kicsit már 
gusztustalan gondolatok, azt én nem tudom megérteni.  

Kedves Képviselőtársaim! Kedves Bizottsági Tagok! Szerintem azért nagyjából 
ugyanazt a szakmát űztük, űzzük. Teljesen értelmetlennek tartom ezt az ilyen stílusú és ilyen 
típusú bizottsági munkát. És én megértem a szakmai érveket, de Gergely, amit az elején 
elkezdtél mondani, az ehhez kapcsolódóan néhány alapvető kérdés volt, ami zavaró volt. 
Salamon úr tanít, neked meg itt kell lenni. (Dr. Bárándy Gergely: Nem erről van szó!) 
Gergely, figyelj ide, erről volt szó. Én azt kérem, szakmailag beszéljünk ezekről a dolgokról. 

Az, hogy Charles Gáti írása, amely, amúgy megjegyzem, az Amerikai Népszavában 
mint hiteles orgánumban jelent meg, és az ő tudását a magyar barátaira hivatkozva rögzíti ezt 
a riporter – madarat tolláról, embert barátjáról (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Bartus!), 
mondhatnánk, és ezzel talán nem is kellene tovább venni ezt a részét. Mégis azt mondom, 
hogy azon kellene elgondolkozni, hogy van egy rendkívül nehéz gazdasági-pénzügyi 
helyzetünk Magyarországon és Európán belül. Ehhez képest nem mindig a bevált és 
hagyományos struktúrákat, bevált, hagyományos működési modelleket kell elemezni. 
Ráadásul ennek az új szervezetnek a lehetősége adott arra, hogy ezt a gyorsreagálású 
tevékenységet, és talán még ezt is meg merem kockáztatni, tisztábban, átláthatóbban lehessen 
folytatni. Tehát azt hiszem, erről kellene vitatkoznunk, hogy ez lehetséges-e ebben a 
formában. 

Nagyon tetszett Gaudi-Nagy Tamás hozzászólásának az első része, amiben 
megalapozza ezeket az igényeket, illetőleg ezeket az elmúlt időszak történéseiből levonható 
következtetéseket. Kicsit zavaró, valóban, ez a második mondat, de nem rossz. Ugyanis itt 
nem csinál senki semmit, hanem egyszerűen azt sorolja fel, hogy ki kicsoda. Csak egy kicsit 
hosszan, ezt elismerem.  

Úgyhogy én azt kérem önöktől – illetve akivel tegeződöm, tőletek –, hogy ne hozzuk 
már be ebbe a bizottságba ezt a, nyugodtan mondhatnám az itt jelen nem lévő 
képviselőtársamnak a kedvenc kifejezését, a pofátlant, a finomított verzióban az arcátlant, de 
én azt mondanám, hogy hozzánk méltatlan stílust. Értelmetlen egymás mondatába bekiabálva 
kenegetni egymást. Próbáljunk meg szakmailag vitatkozni! És kétszer olyan keményen 
szakmailag, mint félszer annyira ilyen, hát, kevésbé elegáns módon. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Én kizárólag a módosító 

javaslattal kapcsolatban szeretnék beszélni, és a következőket szeretném mondani. 
Az előző időszakban folyamatosan az a vád érte a kormánykoalíciót, hogy folyamatos 

alkotmánymódosításokat csinál, és ezt hiába mondtuk el, a folyamatos átalakítások miatt a 
hatályos alkotmányt az új rendnek megfelelően kellett módosítgatni. Én erről a 
törvényjavaslatról nem tudom, miért komplikált, és nem tudom, mi ebben a nehezen érthető; 
lehet, hogy én alapvetően félreértettem: én azt értem ebből, hogy az alaptörvény annak 
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érdekében, hogy a lehető legritkábban kelljen hozzányúlni, megnyitja annak a lehetőségét, 
hogy e két pénzügyi szervezet fölé lehessen egy úgynevezett ernyőszervezetet létrehozni, és 
azt a biztosítékot tartalmazza a második bekezdése, hogy a ma meglévő szervezetek elnökei, 
ugyan alelnökként az ernyőszervezetben, de ameddig a mai elnöki tisztségük fennáll, addig 
ott alelnöki tisztséget töltenek be. Vagyis fordítsuk le magyarra: azt a területet egy nagy 
gyűjtőszervezetben önállóan, változatlanul, alelnökként fogják felügyelni, egészen a 
megválasztásukat tartalmazó határidő bekövetkeztéig. És az utolsó mondat mondja: ha ez az 
alelnöki tisztség megszűnik, akkor az elnök fog a jelölésről gondoskodni. 

Én ezt nagyon egyszerűnek, nagyon világosnak tartom. Én nem olvastam el a Nemzeti 
Bankról szóló törvényjavaslatot. Azt mondja Vas Imre képviselő úr, hogy ezzel a lehetőséggel 
ez a törvényjavaslat még nem él. Itt kizárólag arról szól a történet, hogy a most hatályba lépő 
alaptörvényünkben ennek a lehetősége megjelenjen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Pősze Lajos képviselő úré a szó. 
 
PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Arra szeretnék 

emlékeztetni röviden, hogy az elmúlt harminc évben a nemzeti bankoknak a szerepe, súlya 
rendkívüli módon megnőtt az egész világon a tekintetben, hogy hogyan alakul az adott 
országban a kereskedelmi bankok közötti pénzforgalom, egyáltalán milyen gazdasági, 
pénzforgalmi helyzet van egy adott országban. Gyakorlatilag a gazdaság előreszaladása, a 
tőkeáttételek és egyéb manipulációk miatt a nemzeti bankokra hárult az a szerep, hogy 
fussanak az események után, és próbálják rendbe tenni mindig a piacot, az ország gazdasági 
helyzetét. Tehát ebben az értelemben a nemzeti bankoknak a szerepe igenis egyre jobban 
kiterjedt arra is, hogy a pénzpiaci folyamatok, a kereskedelmi bankok által kibocsátott 
pénzmennyiségek, a különböző pénzügyi műveletek ellenőrzését is végezzék, és egyre 
nagyobb felelősséggel. Ilyen értelemben teljesen logikus az előterjesztés, amennyiben 
megpróbálja a klasszikus monetáris politikai feladatokat és a különböző ellenőrző-felügyelő 
pénzpiaci szerepet közelebb hozni egymáshoz, és első megközelítésben nem úgy, hogy 
egyiket a másikba beleerőszakolja, hanem kvázi megpróbálja egymás mellé tenni őket, hogy 
legalább közel legyenek egymáshoz, legalább egy épületben legyenek, legalább tudjanak 
konzultálni. Ha egy közös főnökük van, már akkor többet beszélgetnek, mint hogyha két 
különböző épületben, úgy, mint az elmúlt húsz évben, csak üzengetnek egymásnak, vagy 
éppenséggel hatalmi harcok vagy ellenpontok tárgyát képezik. Tehát ez az elképzelés logikus, 
a magam részéről támogatom. 

Az igazi kihívás az lesz természetesen, hogy pontosan hogyan lesz megfogalmazva a 
két profilnak a működése, a feladata. Én attól nem tartok, hogy a PSZÁF mostan feladatai 
visszasorvadnának, hiszen éppenséggel a politikai, a gazdaság mind azt követeli, hogy egyre 
több ilyen ellenőrző szerepet végezzenek ezek a szervezetek. Ne felejtsük el, hogy a PSZÁF-
nak is rengeteg új profilja van, például kötelezően különböző békítő testületeket működtetne, 
és a többi. Tehát rendben van ez idáig, csak hát majd ki kell dolgozni részletesen a pontos 
szervezeti és működési szabályzatot, ahogy leegyszerűsítve szoktuk mondani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az első kör tehát lezárult. Most államtitkár úr kért szót, mielőtt megnyitnám 

a második kört. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm, és azért is köszönöm, hogy szót kaptam, mert Bárándy Gergely utánam fog szót 
kapni, és én neki szeretnék egy észrevételt tenni. Folytatnám, amit Gruber Attila elkezdett. 
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Arra szeretnék utalni, Bárándy képviselő úr, hogy szerintem nagyon rossz irányú kritika az, 
amikor az önök kritikáiban már-már fenyegetések vannak. Függetlenül attól, hogy egyébként 
a bármilyen felháborodás, heves vélemény megengedhető az ellenzéki oldalról. Annak idején, 
amikor mi ellenzéki képviselők voltunk, mi is számos esetben felháborodtunk, és heves, 
vérmérséklettől függő kritikákat gyakoroltunk. De például az a típusú megszólalás, amit 
tegnap volt szerencsém látni, igaz, most már nem az ön párttársa, hanem egy másik pártbeli, 
korábbi párttársa, Molnár Csaba nyilatkozatát, amely szó szerint megfenyegette az újonnan 
megválasztott bírósági vezetőket azzal, hogy majd nekik is távozniuk kell, ha Orbán 
Viktornak távoznia kell – nem tudom, olvasta-e valaki ezt. És nem tudom, emlékszik-e arra, 
amikor Gyurcsány Ferenc az ügyészeket fenyegette éppen azzal, hogy majd nekik is el kell 
számolniuk a jog előtt – szó szerint ezt mondta: a jog előtt el kell számolniuk.  

Az, hogy önök nem értenek egyet bizonyos, egyébként alkotmányosan meghozott 
döntésekkel, az nem jogosítja fel önöket arra, hogy fenyegetőzzenek. Szerintem ez egy 
nagyon súlyos félreértése a helyzetnek. Az különösen vicces helyzet, mondjuk, a 
Demokratikus Koalíció nevű független képviselőktől a maguk tíz főjével, hogy ők fenyegetik 
meg a kétharmaddal megválasztott bírósági vezetőket. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Rács mögött 
kellene lenniük!) Majd ha a Demokratikus Koalíció egyszer kétharmaddal lesz a 
parlamentben, akkor esetleg van a fenyegetésüknek alapja; egyelőre nem sok alapja van. Még 
az is lehet, hogy nem lesznek parlamenti párt, nem tudjuk.  

Szóval, összefoglalva, azt kérem Bárándy képviselő úrtól, hogy bármennyire is heves 
kritikát fogalmaz meg, azt sose tegye meg, hogy valamilyen jövőben apokalipszist helyez 
kilátásba, meg nem tudom, mit helyez kilátásba, mert ennek semmi értelme.  

És még egy megjegyzésem – Bárándy képviselő úr, kérem, még egy utolsó percig 
figyeljen rám –, azt akarom mondani, hogy az meg egyenesen, hogy is mondjam csak…, 
aránytévesztés, hogy Simor András függetlenségét hozza föl nekünk példaként, és 
szembeállítja bárkivel, akit úgymond a Fidesz jelölne majd egy ilyen független pozícióba. Hát 
Simor Andrást, már bocsánatot kérek, de Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök javaslatára 
nevezte ki a köztársasági elnök! Tehát Simor András esetében garancia az, a függetlenségnek 
a garanciája, hogy egy volt miniszterelnök, akitől egyébként már a nép régen megvonta a 
bizalmat, jelentős kisebbségben maradt a parlamentben az ő pártja, és most már az ő tábora is; 
tehát Gyurcsány Ferenc jelöltje garancia a bizalomra, bezzeg ha egyébként Orbán Viktor jelöl 
valakit, az maga a diktatúra. Na, ez a gondolkodás tényleg a kettős mércének a megjelenése! 
Minden esetben gondolja végig, hogy az önök által javasolt és megválasztott személyek mitől 
lennének függetlenebbek, mint mondjuk, azok, akiket az új parlamenti többség megválaszt. 
Mert gondolom, a legitimitásukhoz, az alkotmányjogi értelemben vett legitimitásukhoz nem 
fér kétség. Nyilván Simor Andrást is annak idején az alkotmányos szabályok szerint nevezte 
ki a köztársasági elnök, és nyilván a mostani pénzügyi vezetőket is egyébként alkotmányos 
szabályok szerint nevezi ki a köztársasági elnök vagy választja meg az Országgyűlés. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony ügyrendi kérdésben kért szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez inkább egy 

ügyrendi típusú, de kérés, hogy tekintettel arra, hogy nekem élő adásban van egy 
médiaszereplésem, amit nem állt szándékomban lemondani, ha kaphatnék egy cserével szót, 
és utána eltávoznék. Egy nem egy elegáns megoldás, most mégis a kényszer rávisz erre, 
úgyhogy szeretném megkérdezni erről a tisztelt bizottságot, hogy két percben ezt 
megtehetem-e vagy sem. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Kapcsolódó ügyrendi! – Derültség.)  
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ELNÖK: Képviselő asszony kért szót, és egyébként egy ember előzte volna meg, 
Bárándy Gergely képviselő úr. (Dr. Lamperth Mónika: Ő nekem átengedte a szót.) Így akkor 
Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Gyors leszek, mert 

tudom, hogy Gergőnek is van elfoglaltsága. (Dr. Vas Imre: Persze.)  
Tisztelt Képviselőtársaim! Én nem akarom fölvenni azt a szálat, amit az előbb 

államtitkár úr is, vagy ezt a logikai rendet, amibe belesodródtunk ebben a vitában. Persze 
lenne ennek is helye, és ha egyszer szánnak rá időt, szívesen és örömmel. És én nagyon 
szívesen folytatnék szakmai vitákat, úgy, ahogy Gruber Attila képviselőtársam kért, nekem 
jobban is esne. De higgyék el, úgy nem lehet szakmai vitára felkészülni, hogy az ülés előtt fél 
órával tudom meg, hogy egyáltalán miről lesz szó.  

Én nem vagyok a monetáris politikának szakértő jogásza, nem vagyok az, és ezt nem 
szégyellem bevallani. Én erre a vitára nagyon alaposan föl tudtam volna szakmailag készülni, 
ha hagynak rá valamennyi időt. És föl is készültem volna, mert úgy gondolom, hogy a 
munkámhoz ez is hozzátartozik. Így lehetetlen. Tehát ha ezt igénylik tőlünk, akkor legyenek 
szívesek ennek a feltételeit megteremteni, és én személyesen egyébként örömmel teszem ezt. 

A másik dolog, amit szeretnék kérni. Nem véletlenül tudakoltam azt, hogy ki az 
előterjesztő, és próbáltam megtudni azt, hogy milyen hatásvizsgálatok, milyen előzetes 
elemzések voltak azok, amelyek az önök számára azt bizonyossá tették, hogy ez a konstrukció 
jobb lesz, mint a most hatályos. Papcsák képviselő úr erre a kérdésemre, bár azt mondta, hogy 
válaszolni fog, nem mondott mégsem semmit. Tehát én értem azt, hogy most politikai 
indulatok habverésével próbálják meg valahogy erről a lényegről elterelni a figyelmet, de 
higgyék el, nem mindegy az, hogy egy országban a monetáris politikát ki és hogyan alakítja, 
milyen felhatalmazással – az egyáltalán nem mindegy ebben a globalizált világban! Az ország 
gazdaság szempontjából sem mindegy. Tehát erre a kérdésre, azt gondolom, joggal várhatunk 
választ. 

S egyébként meg szívesen venném, ha egyszer az alkotmányügyi bizottság – szerintem 
idetartozik – arról folytatna disputát, hogy definiáljuk, szerintünk mi a független. Mert nekem 
van erről személyes véleményem: én azt tekintem függetlennek, aki szuverén gondolkodó, és 
van saját felelősségérzete. Én ezt tartom függetlennek. Függetlenül attól, hogy egyébként 
egyetértek vele vagy nem. Szeretném elmondani önöknek, hogy én nagyon sok mindenben 
nem értettem egyet Sólyom elnök úrral, de őt egy független, szuverén gondolkodónak és saját 
felelősségérzettel rendelkező embernek tartom. Ezért is kellett mennie.  

Ha így definiáljuk a függetlenséget, akkor szerintem van értelme erről egyébként 
beszélni, mert higgyék el, képviselőtársaim, én ismerem azt az érzést is, amiben most önök 
ülnek. Én ugyan kormányban nem voltam, de voltam olyan kormánynak kormánypárti 
képviselője, amelyiknek volt kétharmados felhatalmazása. Tehát ismerem ezt az érzést is. 
Meg ismerem azt az érzést is, amikor utólag visszagondolva, mérlegre kell tenni bizonyos 
döntéseket, és azt, hogy bizonyos helyzetben hogyan viselkedtünk. És önök meg fogják 
ismerni ezt az érzést is. (Dr. Vitányi István: Húsz év múlva.) Én ennél többet nem tudok 
segíteni, mint hogy ezt elmondjam. Vitányi István szerint húsz év; azt kívánom neked, kedves 
István, hogy adjon a Jóisten neked egészséget, hogy megéld húsz év múlva, hogy vissza tudj 
nézni, és húsz év múlva megítéld ezt. (Derültség, közbeszólások.)  

Úgyhogy, képviselő hölgyek és urak, én ennél a törvénynél… – nagyon örülök a 
jókedvüknek –, ennél többet most nem tudok a saját tudásommal hozzátenni. Önök 
nyilvánvalóvá tették, hogy erre nincs is szükség, én mégis szerettem volna, mert az én 
felelősségérzetem meg ezt diktálja.  

S nagyon hálás vagyok Gergőnek az udvariasságért. Köszönöm szépen. (Dr. Lamperth 
Mónika távozik az ülésről.)  
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ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány 

dologról szeretnék szót ejteni. Először is, nem tudom, államtitkár úr, ezeket a mondatokat, 
amiket mondott, miért nekem címezte. Azért nem tudom, mert talán államtitkár úrnak is 
feltűnt, hogy nem én vagyok Molnár Csaba, tehát nem én mondtam ezeket a mondatokat. 
Bizonyára az is feltűnt önnek, hogy nem én vagyok Gyurcsány Ferenc, nem én mondtam 
azokat a mondatokat. És talán az is feltűnt önnek, hogy amikor ezeket a mondatokat mondták, 
már réges-régen nem egy pártban voltunk. Tehát sem a személyünk nem egyezik, sem a párt 
nem egyezik, amit képviselünk. Az tehát, hogy más pártokból államtitkár úr szerint más 
emberek fenyegetőznek, nem tudom, nekem mi közöm van. És főleg nem tudom, hogy 
államtitkár úr miért rajtam kívánja számon kérni azt, amit egy más párt más politikusa 
mondott. 

A másik hasonló megjegyzésem – és ez nagyon rövid lesz, mert Papcsák képviselő 
úrnak a meglehetősen primitív megjegyzésére csak egy mondatban kívánok reagálni –, hogy 
ha eléri majd képviselő úr a tudományos életben legalább azt a szintet, amit én elértem, 
mondjuk, szerez egy tudományos fokozatot, akkor talán-talán megtanulja a véleményét egy 
kicsit árnyaltabban és európaibb módon kifejezni. Talán igaza volt édesapámnak, hogy van, 
akinek volt, és van, akinek nem volt gyerekszobája. E tekintetben én a személyeskedő 
megjegyzések vonatkozásában a témát a magam részéről lezártnak tekintem. 

Egy dologra, ami érintőlegesen kapcsolódik ehhez, arra viszont szeretnék reagálni. 
Azért, mert egyáltalán nem személyeskedő megjegyzés volt, és én méltányolom Gruber Attila 
képviselőtársamnak a higgadtságát, a figyelemfelhívását, és egyébként mélységesen 
egyetértek vele, hogy a személyeskedés nem való az alkotmányügyi bizottságba, és eddig 
nem is volt szokás. Azt tudom mondani, hogy amit Salamon elnök úrral kapcsolatban 
mondtam, az mindösszesen az eljárásra utalt. Én pont arra utaltam, hogy speciel tudom, hol 
van Salamon elnök úr, mert nekem is ott kellene lennem; ennyiben volt a kötés az 
egyetemhez. Ez viszont azt fejezi ki, hogy ha a bizottság elnöke, aki összehívja ezt az ülést, 
nincs itt, azért, mert más irányú elfoglaltsága van, az azért jelzi, hogy ez az eljárási mód, ez a 
tárgyalási mód legalábbis kifogásolható. Ha az az országgyűlési képviselő, aki a bizottság 
elnökeként jegyzi ezt a javaslatot, nincs jelen a javaslat tárgyalásakor – mert egyébként azt 
tudom mondani, hogy nehéz a döntés, és lehet, hogy ő járt el helyesen; nagyon helyesen 
máshol van, mert más feladatai is vannak –, akkor az arra utal, hogy ez az eljárási rend, 
amelynek keretében tárgyaljuk ezt a javaslatot, az nem megfelelő. Ugyanis elvárható volna, 
hogy a bizottság elnöke, aki, mondom, jegyzi a bizottsági módosító javaslatot, itt legyen a 
javaslat tárgyalásán. Éppen ezért azt gondolom, az a kérdés, amelyet föltettünk már többször 
és többen, hogy valójában megint kitől származik ez a javaslat, jó lenne, ha megválaszolásra 
kerülne: vajon ez a Fidesz-frakciótól származik, kormánytól származik, vagy esetleg 
valahonnan máshonnan, mert erre is volt példa – utalok itt a Be. és az ügyészség kapcsolatára 
–, vagy egyáltalán honnan van? És ha igaz az, márpedig nyilván igaz, amit Rubovszky 
képviselő úr mond, én is ezt látom, tizenkét sorból áll ez a javaslat, nem túl bonyolult – azt 
hiszem, így fogalmazott, vagy nem érti, miért ilyen bonyolult, miért tartjuk ilyen 
bonyolultnak ezt a javaslatot –, akkor visszakérdeznék arra, hogy ha igaz az, amit Papcsák 
képviselő úr mondott, hogy hetek, hónapok óta gondolkodnak már erről, akkor egy nem ilyen 
bonyolult javaslatot miért nem építettek be az eredeti javaslatba, miért kell ezt a módosító 
javaslatokról való szavazás előtti utolsó pillanatban, megint csak azt mondom, nem egész 24 
órával a szavazás előtt behozni ide bizottsági módosító javaslatként. Ha ez egy koncepcionális 
elképzelés az önök részéről, akkor miért nem lehetett ezt az eredeti javaslatban előterjeszteni? 
Kérdezem tehát, hogy kitől, honnan és főleg miért most származik ez a javaslat. 
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Ami pedig azt illeti, hogy a javaslatról beszélünk-e valójában vagy nem, én azt 
gondolom, hogy igen. Ha nem lettek volna előzmények, akkor úgy hiszem, a fideszes 
képviselőtársaim joggal kérhetnék azt számon, hogy miért beszélünk itt Simor András 
személyéről, amikor itt arról van szó, hogy egy új szervezet jönne létre. És ennyiben hadd 
korrigáljam Rubovszky képviselő urat, mert nem egy ernyőszervezet jön létre, hanem 
általános jogutódként egy új szervezet látja el a feladatokat; ez a kettő nagyon más. Én ezt a 
félmondatot egyébként a törvény szövegéből idéztem, az első bekezdésből. Tehát általános 
jogutódként új szervezet látja el – ez nem egy ernyőszervezet. Magyarán, nem marad meg 
egyik korábbi szervezet sem, sem a Nemzeti Bank, sem a PSZÁF.  

Szóval, ha nem lettek volna előzmények, lehetne arról beszélni, hogy ez strukturálisan 
jó vagy nem jó. Csak emlékezzenek vissza képviselőtársaim, volt egy hasonló javaslat, ahol 
szintén a javaslat indokolásában, és talán még a bizottsági ülésen a szóbeli meghallgatásokon 
is, arról esett szó, hogy Európában ez egy bevett modell, jobban működő modell, és ezért 
kívánják átalakítani az adott szervezetet. Aztán Horváth Zsolt képviselő úr, szintén a 
bizottságunk tagja, a plenáris ülésen elmondta, hogy azért kell ezt a szervezetet átalakítani és 
a tagokat lecserélni benne, merthogy nem elégedettek önök a szervezet működésével, önök 
szerint nem tudja betölteni a szerepét ilyen tagokkal. Emlékeznek, melyik vita volt ez? Az 
Országos Választási Bizottság átalakításáról, a tagok mandátumának megszüntetéséről és új 
tagok delegálásáról szóló vita.  

Tehát egyszer már ezen túlestünk, hogy önök a személyi kérdést szervezeti formába 
burkolják be. Ez tehát nem egy gonosz és rossz előítélet, hanem tapasztalaton alapuló 
megjegyzés tőlünk. De utalhatok itt megint csak, amit már megtettem, a Kúriára és a 
Legfelsőbb Bíróságra, ahol önök azt mondták, hogy semmi más nem történik, csak a nevét 
alakítják át, és a történelmi hagyományoknak megfelelő nevet kap. Aztán később kiderült, 
hogy szó sincs erről, hanem szintén egy átmeneti, egyébként pontosan ugyanehhez a 
törvényhez benyújtott átmeneti rendelkezés nyomán a Legfelsőbb Bíróság elnöke nem lesz 
január 1-jétől a Kúria elnöke. Tehát nem igaz az, hogy csak a neve változik meg. A 
strukturális változtatások mögött, képviselőtársaim, az önök számára mindig személyi 
változtatási igények húzódnak meg, vagy legalábbis sok esetben. Tehát az, hogy mi erről 
beszélünk, azt gondolom, indokolt az előzmények tükrében. 

Hogy Simor András mennyire független vagy mennyire nem, majd megítéli az utókor, 
nem az én dolgom ezt megtenni. Nem az a problémánk, hogy Orbán Viktor jelöltje feltétlenül 
egy Fidesz-klón; nem ezt mondtuk. Azt mondtuk, hogy nagyon sok esetben kimutatható a 
jelöltek esetében a közvetlen pártkötődés; volt, aki kifejezetten párttagjuk, 
párttisztségviselőjük volt; volt olyan, aki csak volt képviselőtársuk; volt olyan, aki csak 
képviselőjelöltjük volt; volt, aki, van, aki csak egy vezető politikusuknak a felesége és családi 
jó barátja a kormányfőnek, de kimutatható az, hogy hogyan kötődik szorosan a Fideszhez 
mint párthoz, és a Fidesz elnökéhez mint személyhez. Ez a mi problémánk, és az, hogy önök 
az összes személyt ezeknek a független szerveknek az éléről lecserélik. Nem csak azokat 
cserélik le, képviselőtársaim, akiknek lejár a mandátuma, hanem azokat is lecserélik, akiknek 
még nem járt le a mandátuma; ezt teszik lehetővé törvénymódosítások útján. Ilyen volt a 
Költségvetési Tanács elnöke, ilyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, ilyen volt az OVB elnöke, 
elnökhelyettese és összes tagja. És most egyébként ilyen a jegybankelnök is. Tehát ez a 
probléma, nem pedig az, hogy ki nevezi ki az illetőt. Mert természetes, hogy a mindenkori 
miniszterelnök élni fog ezzel a jogával, nincs ezzel az égvilágon semmi probléma.  

A probléma azzal van, amit elmondtam, meg azzal van, hogy ha netán a 
miniszterelnök egyedül nem teheti ezt meg a kétharmados többséggel a háta mögött, akkor 
módosítják azokat a jogszabályokat, amelyek az egyes tisztségekre való kinevezés feltételeit 
biztosítják. Ilyen volt például az alkotmánybírák megválasztásának a folyamata, ahol önök 
egyedül nem tudtak volna, talán abban az egy esetben jelölni – tehát föloldották az erre 
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vonatkozó korlátot is, úgy, hogy önök egyedül tudjanak jelölni alkotmánybírót, és mind az 
önök jelöltje lett, az összes, akit a kormányváltás óta kineveztek. 

Ez a probléma, államtitkár úr. Úgyhogy én nem tartom azt szerencsésnek, hogy 
leegyszerűsíti úgy, hogy miért, a Simort azt a Gyurcsány nevezte ki, akit az Orbán nevez ki, 
az meg nem jó, ugye? Énszerintem nem ennyire leegyszerűsíthető ez a kérdés. Én azt 
gondolom, az, amit elmondtam eddig, nemcsak az időhúzásra volt jó, hanem azt gondolom, 
érveket is szolgáltatott ahhoz, hogy amit ön mond, az nem úgy van, azt nem azért gondoljuk 
úgy, ahogy ön mondja, mert az lenne az igazság. 

S rátérve egypár szóval még a javaslatra – azon kívül, hogy továbbra is várnám, hogy 
akkor miért most nyújtották be önök, és kitől származik valójában a javaslat. Legyenek 
szívesek nekem akkor azt megmondani, hogy az önök alaptörvényében, amelyet most alkottak 
meg, jó csomó helyen szerepel például a Nemzeti Bank meg a Nemzeti Bank elnöke. Ez a 
javaslat egyetlen cikket módosít, és ahhoz egy indokolást fűz. Azaz ez azt jelenti, hogy már 
most látszik, hogy újabb módosító javaslatot kell majd benyújtani. Ahhoz képest, hogy egy 
egyszerű kérdésről van szó, nagy jelentőségű, de egyszerűen megfogalmazható kérdésről, 
még ezt a jogszabályt sem tudták úgy elkészíteni, hogy ehhez ne kelljen már most láthatóan 
koherenciazavart kiküszöbölő módosító javaslatokat benyújtani. Mert ha most önök 
módosítják ilyenformán a 29. cikket, akkor önöknek módosítani kell majd az alaptörvényben 
a 7. cikket, a 9. cikket, 18. cikket, egyébként módosítaniuk kell a T) cikket is, és a 41. cikket 
is; talán nem hagytam ki semmit. Ehhez majd természetesen jönni fog a zárószavazás előtti 
módosító javaslat. Akkor miért kellett ennyi idő, hogy ezt kidolgozzák? 

Egy szó mint száz, egy dolog látszik ebből: hogy most eszükbe jutott önöknek az, 
hogy a jegybankelnököt még el kellene mozdítani, és az utolsó pillanatban benyomtak egy 
ilyen törvénymódosító javaslatot.  

Bár ennek a felszólalásnak a túlnyomó többsége vélemény volt, de volt benne egy 
kérdés, arra megköszönnénk, ha kaphatnánk választ. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Papcsák képviselőtársam 

mondta, hogy az Európai Központi Banknak ezt még egyébként jóvá kell hagynia. Ezt tudom, 
hogy így van, és elég szégyen, hogy ilyen helyzetbe került a magyar monetáris felségjog, 
hogy egy olyan banknak kell jóváhagynia, amely tudtommal nem nélkülözi a magánszektort 
sem; az Európai Központi Bank szépen hangzik, de nem Európa központi bankja, úgy, ahogy 
a közvélekedés egy nemzeti bankról vagy egy európai bankról vélekedik. Elég szégyen, hogy 
itt tartunk, és egyébként ezt számtalanszor elmondtuk, hogy ezzel a helyzettel valamit kellene 
kezdeni, úgy en bloc; most az Európai Unióban is felmerültek a különböző irányvonalak, 
hogy összébb vagy széjjelebb, vagy mi lesz az Európai Unióval. Az viszont nem járható út, 
hogy a magyar monetáris politika és a magyar monetáris felségjogok a mindenkori magyar 
kormánytól függetlenek. Ebben egyetértünk. 

Elmondtam Simor András személyéről is a véleményünket, hogy önmagában azt nem 
érezzük problémának, mert az ő szerepe inkább gyászos volt, mint pozitív, sőt egyértelműen 
gyászos volt; tehát ha ott valamiféle felelősségre vonás megindul – bár hozzáteszem, hogy 
ezen az elven, hangsúlyozni szeretnénk, nem kellene, vagy csak ezért biztosan nem kellene 
intézményrendszereket átalakítani, mert valószínűleg az ő múltjában van számos olyan folt, 
amelyet meg lehetne találni, és talán ennek nyomán is el lehetne indulni. De kíváncsian várjuk 
valóban, hogy mi lesz a következő lépés, egyrészt Európában erre hogyan és milyen módon 
fognak reagálni. Az biztos, hogy maga az irányvonal – és ezért, ahogy Gaudi képviselőtársam 
elmondta, tartózkodni fogunk, mert látunk benne sok pozitív javaslatot. Azt is szeretnénk 
tudni például – nem tudom, erre nyilván nem tudnak ebben a stádiumban semmit mondani –, 
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hogy ki lenne ennek az új szervezetnek a vezetője, mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Ki 
lesz az, aki ellátja ezt a szerepet? (Dr. Szakács Imre: A Strauss-Kahn most felszabadult. – 
Derültség. – Dr. Bárándy Gergely: A Járai is ott áll parlagon.) Illetve végre a PSZÁF-nek… 
– megvárom, de egyébként a poén jó volt, de reméljük, csak poénszinten marad. (Derültség.) 
Tehát a PSZÁF-nak az elmúlt nyolc évben kifejezetten, de az elmúlt másfél évben sem 
megfelelően ellátott feladatait is be kellene tölteni. Nevezetesen, ha megfelelően akár a 
devizahiteleknél felléptek volna ezek ellen a konstrukciók ellen, amelyek, tudjuk, hogy 
kimerítik a semmisséget, lévén, hogy nem vettek fel, nem refinanszírozták ezeket a 
Magyarországon devizában kiadott pénzösszegeket ugyanannyi devizahitellel a külföldi 
bankokból vagy külföldi anyabankjaikból a pénzügyi vállalkozások; ráadásul amit behoztak, 
azt is pont a Magyar Nemzeti Bankban váltották át forintra, és kamatoztatták, tehát 
tulajdonképpen egy nagy átverés-show volt itt az elmúlt években tapasztalható, amit a 
PSZÁF-nak jeleznie kellett volna és fellépni ellene – ez nem történt meg. Azt szeretnénk, ha 
végre hathatós intézkedések lennének. Most mindettől függetlenül, Gaudi képviselőtársamhoz 
is csatlakoznék: hogy ha végre azt látnánk, hogy az embereknek is valamit juttatnak, vagy egy 
erős és központosított rendszernek a hasznát az emberek is élvezik, akkor az megint egy más 
kiindulópont.  

Egyébként meg a végére – egy kicsit idézőjeles módon – meg tudom „védeni” a 
Fideszt, mert például Alföldi Róbert, Balajti László, és hosszan lehetne sorolni azokat a 
neveket, akik maradtak, úgyhogy azért… (Derültség.) Természetesen ezt nem jó példaként 
említettem… (Dr. Bárándy Gergely: Ez melyik független hatalmi ág? A Nemzeti Színház?) 
Hát, azért az egy jelentős kulturális intézmény, és mi eleget ostoroztuk, de sajnos ennek 
nyomán nem történt semmi. Úgyhogy azért ott még nem tartunk, hogy mindenki ki lett volna 
söpörve, aki az elmúlt nyolc évben bárhol a kultúrában vagy a politikában szerephez jutott 
volna. Hozzáteszem, hogy bizonyos esetekben sajnos; bizonyos esetekben nagyon gyorsan el 
kellene végezni ezeket a munkákat. Vagyis ezt többféle módon is lehet nézni, és ezeket is meg 
kellene oldani. Vagy hogy az MSZP-nek legyen igaza: legalább Alföldi Róbertet el kellene 
mozdítani. (Dr. Bárándy Gergely: Ceterum censeo.)  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Papcsák képviselő úré a szó. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm. Én valamiféle zárszót 

szerettem volna mondani, de ha van még valaki, aki a vitában jelentkezik… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, még Gaudi képviselő úr és Turi-Kovács képviselő úr 

jelentkezett. (Dr. Turi-Kovács Béla: Visszalépek.) Turi-Kovács képviselő úr visszalépett; 
akkor Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót, és utána Papcsák képviselő úrnak. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Picit még a 

szövegnél időznék el. Megpróbáltam tovább értelmezni, és abban kérek szintén egy közös 
gondolkodást, hogy ha valóban működőképes normát szeretnének alkotni, akkor a (2) 
bekezdés utolsó mondatát sem érzem pontosnak. Ez úgy szól: „az alelnöki megbízatás 
megszűnésével a köztársasági elnök az alaptörvény 41. cikk (2) bekezdése alapján új 
alelnököt nevez ki”. Ez az időmegjelölés számomra nem kellően konkrét. Azt, hogy 
„megszűnésével”, ezt nem értem. Tehát „megszűnésekor”? „Megszűnését követően”? Vagy 
automatikusan? Vagy nem tudom… Számomra ez nem kellően konkrét, nem tudom, mit 
szeretne az előterjesztő; illetve vélelmezem, hogy mit szeretne, de szerintem a legkorrektebb 
úgy, ha… (Közbeszólásokra:) Együtt olvasom el, de valahogy így sem kerek számomra a 
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történet. Én a „megszűnésével” szót nem tudom értelmezni, egyszerűen nem tudom 
értelmezni itt; tehát hogy „megszűnésekor”, „megszűnésének időpontjában”… Így tehát nem. 

Visszatérve még a (2) bekezdés első mondatára, én értem, hogy ez egyfajta definíciós 
klauzula akar lenni, hogy „ki kicsoda?”, csak könyörgök, ezt valahogy tegyük már úgy, hogy 
ez plasztikusabban látható, érthető legyen. Elnézést kérek, ez itt nyilván nem a Mari néni 
bevásárlását fogja befolyásolni – közvetlenül nem, mondjuk, de közvetetten igen –, nem ő 
fogja olvasgatni ezt a jogszabályt, de azért már egy olyan gyakorlatot jó lenne tényleg 
meghonosítani, hogy érthetőek, közérthetőek legyenek a normáink. Nem tudom, legyenek 
kettős pontok és francia bekezdések, én nem tudom, vagy alpontok, vagy bármi, de így nem 
„felhasználóbarát”, nem jogalkalmazó-barát ez a rendelkezés ebben a formában. 

Egyébként meg a leváltás témaköre. Igen, mi mindig azok vagyunk, akik az örök 
elégedetlenek, ilyen tekintetben, hogy még mindig nem elég mélyreható az a változáshullám, 
az a személyiváltozás-hullám, még mindig nem elég eredményes a felelősségre vonás – 
szabadlábon vannak Gyurcsányék, itt mondják meg a tutit és fenyegetőznek, s a többi, 
ahelyett, hogy valóban most már a saját büntetőügyeikkel lennének elfoglalva. És Falvai 
Zsolt, a Budapesti Nyomozó Ügyészség vezetője még mindig a helyén van, a 2006. őszi 
rendőrterror fedezője, aki 2011. október 24-én – nem tévedés az időpont: 2011. október 24-én 
– hozott határozatával szüntette meg vagy tagadta meg a nyomozást a 2006. őszi 
rendőrbűncselekmények miatt Morvai Krisztinával tett feljelentésünk ügyében, elévülés okán. 
Meg hát lennének még tippjeink: Konkoly Csaba, szintén a Budapesti Nyomozó Ügyészség 
akkori vezetőhelyettese, ma a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőhelyetteseként 
folyamatosan blokkolta… (Közbeszólások.) Tudom, hogy nincs benne, csak akkor viszont 
végiggondoljuk. Tehát ha már Simor András kapcsán elmondjuk azt, hogy végül is örülünk 
annak, merthogy ő abszolút nem volt független – nyilván nem volt független, teljes mértékben 
a nemzetközi pénzügyi körök kiszolgáló embere volt; meg is kapta ezért nyilván a díjazást, 
ezt kellett ott kipakolászni a különböző off-shore cégekbe vélhetően. Úgyhogy azért itt rendet 
kellene tenni most már. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A vitát lezárva, Papcsák képviselő úrnak, aki összegzésre kért szót, az 

összegzésre megadom a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Kifejezetten azért 

kértem szót, merthogy ennek a szövegnek a megszövegezésében részben, legalábbis elvi 
szinten mindenképpen részt vettünk. Annál is inkább, mert azért szeretném 
képviselőtársaimnak összegzésképpen elmondani, hogy ebben az elmúlt kilenc évnek, 
legalábbis az előző kormányzati ciklusnak nagyon súlyos tapasztalatai voltak. Emlékeztetném 
tisztelt képviselőtársaimat, a tisztelt bizottságot arra, hogy 2002-ben mi a kormányzást úgy 
adtuk át, hogy 360 milliárd forint volt a kasszában, és Medgyessy Péter kormányzásának első 
éveire lényegében II. Lajos király szintjére süllyedt, amikor az államkincstárban forrással nem 
rendelkezett. Olyan pénzügyi helyzet adódott már 2003-2004-re, hogy az ország lényegében 
felélte pénzügyi lehetőségeit. Mindezt látva, az MSZP kénytelen volt lépni, és egy Gyurcsány 
Ferenc nevű embert helyezett a hatalomba, aki viszont nem röstellte még tovább folytatni ezt 
a politikát, és 2008-ra olyan szintre érkezett el az ország, hogy teljes mértékben eladósította 
az államot, és párhuzamosan, most már láttuk a devizaeladósodási albizottság ülésén tett 
nyilatkozatok alapján, a pénzügyminiszterek, a Magyar Nemzeti Bank elnökei és a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének volt vezetői és jelenlegi vezetőjének a 
megnyilatkozásaiból, hogy lényegében 2004-től szánt szándékkal adósították el Magyarország 
polgárait. Tették mindezt azért egyébként, hogy fel tudjanak mutatni valamilyen GDP-
növekedést, és hogy ne forduljon már a 2006-os választásokra az ország negatív tartományba 
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a fejlődését illetően. Éppen ezért, látva azt, hogy nem alkotmányos szervvé, tehát egy 
központi közigazgatási szervvé alakították át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, 
tehát de facto kormányzati vagy kormányzat alá rendelt munkaszervezetként végezte a 
munkáját, a Magyar Nemzeti Bank pedig egy béna kacsaként élte meg ezt az elmúlt nyolc 
évet, tehát semmiféle jogosítványa nem volt, hogy a kormányzati politikába, az eladósodásba, 
vagy abba a folyamatba, amely az országot lényegében tönkretette, beavatkozzon, éppen ezért 
látjuk, illetőleg érzékeljük ezt a jelentős problémát, és gondoltuk és gondoljuk azt, hogy 
szükséges egy olyan módosító indítványnak a benyújtása bizottsági módosító indítványként, 
amellyel egyébként megőrizve a jegybank függetlenségét, ami egyébként az egyik 
legfontosabb elv a mi számunkra, az úgynevezett pénzügyi közvetítő rendszer ellenőrzési 
jogosítványai a jegybank alá, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank mellé lennének rendelve, egy 
önálló, újonnan létrejövő szervezethez.  

A módosító indítvány feltételes módban fogalmaz, tehát ez azt jelenti, hogy törvény 
úgy rendelkezhet, hogy a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletét ellátó szerv és a Magyar 
Nemzeti Bank feladat- és hatásköreit általános jogutódként egy új szervezet láthatja el, 
melynek elnökét a köztársasági elnök az alaptörvény 41. cikk (2) bekezdése alapján nevezi ki.  

Személyi garancia szempontjából a két jogelőd szervezetnek az elnöke a későbbiekben 
létrehozandó – feltételes módban beszélek – szervezet esetében az alelnöki pozíciót tölti be, 
az alelnöki pozíciók megszűnését követően pedig a köztársasági elnök joga egyébként 
alelnököket kinevezni.  

Én tehát azt gondolom, hogy az elmúlt nyolc év pénzügyi rendszereinek és pénzügyi 
tapasztalatainak összegzéseképpen a magyar kormánynak, a Magyar Országgyűlésnek igenis 
nem csak joga, hanem kötelezettsége is egy olyan pénzügyi rendszert irányító szervezetnek a 
létrehozása, amely megakadályozhatja a későbbiekben az eladósodást, és megakadályozhatja 
azt, hogy a polgárai is nagymértékben adósodjanak el. Én tehát arra kérem tisztelt 
képviselőtársaimat, hogy ezt tegyék mérlegre akkor, amikor ebben a kérdésben döntenek.  

És arra kérem Gaudi-Nagy Tamás képviselő urat, hogy ha pontosító javaslata van, 
akkor kérem, azt tegyék meg, és tegyék jobbá ezt az indítványt.  

Higgyék el, abban az esetben, ha ilyen munkaszervezetünk lett volna, és ilyen erős 
jogosítványokkal rendelkező szervezet, akkor nem történhetett volna meg az, ami az elmúlt 
nyolc évben megtörtént. Éppen ezért kérem önöket, hogy támogassák ezt az indítványt.  

Nem szeretnék azokra a kitételekre, amelyek személyeskedésekkel voltak 
összefüggésben, reagálni. Szerintem annak nincs értelme és nincs is helye az alkotmányügyi 
bizottságban. 

Arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák szavazataikkal ezt a 
módosító javaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Szavazás a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, egyetért-e a bizottság ennek a bizottsági módosító indítványnak a benyújtásával. 
A támogató szavazatokat várom. (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) 2-en nem támogatják a benyújtást. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás 
mellett a bizottság tehát a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról döntött, azt támogatta. 

Nincs „egyebek” napirendi pont, de Gaudi képviselő úr kért szót. Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. 

Annyira sok rossz hír van, és állandóan itt alig halunk, alig élünk – végre van egy jó hírem. 
Megjelent a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elmúlt hétéves életét bemutató „Jogvédők a nemzet 
szolgálatában” című könyv. Aki igényli a bizottsági tagtársak közül, szívesen adok holnap 
tiszteletpéldányt; kérem, jelezzék előre nekem.  
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Büszke vagyok rá, hogy ez a könyv elkészülhetett. Ebben benne van az egész elmúlt 
nyolc év teljes kritikája. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
A bizottsági ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 28 perc)  

 

 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


