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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc) 

Elnöki bevezető, napirend megszavazása 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén. Köszöntöm képviselő 
asszonyt és képviselő urakat, a bizottság határozatképes. Ellenzéki és kormánypárti oldalon is 
a frakciók magukat képviseltetik, és minden bizonnyal hozzájárulnak ahhoz, hogy érdemi 
munkát ma el tudjuk végezni.  

Az első döntésünk a napirend elfogadására vonatkozik. Az előzetesen kiküldött 
napirendnek megfelelően ma öt napirendben tárgyalnánk meg a mai feladatainkat. 

Az első napirend a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2012, 
J/11143., az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni.  

A második napirendünk az egy tájékoztató konzultatív napirend, tájékoztató a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete feladatainak a Magyar Nemzeti Bank által történő 
átvételről és pénzügyi fogyasztóvédelem területét érintő szervezeti változásokról, hiszen 
október 1-je a kijelölt határidő. A parlament az elmúlt héten is ehhez kapcsolódó törvényeket, 
előterjesztéseket tárgyalt, úgy vélem, hogy van helye annak, hogy ezt a konzultációt 
lefolytassuk. Ez egy konzultáció, nincs döntés a napirend végén, hanem egy szakmai 
véleménycsere. 

A harmadik napirendben az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításairól szóló törvényjavaslat, T/12018. 
szám, ennél a Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatokat 
fogjuk megvitatni és arról döntünk. Ha én jól néztem, akkor szám szerint négy olyan 
döntésünk lesz, amit a mai napon ehhez kapcsolódóan megteszünk.  

A negyedik napirend pedig a bizottság 2013. évi őszi ülésszakra vonatkozó 
munkatervének a megvitatása és reményeim szerint annak elfogadása, és az ötödik az 
Egyebek napirend. 

Amennyiben a bizottság tagjainak nincs ettől eltérő más javaslata, (Nincs jelzés.) ilyet 
nem látok, akkor azt kérem tisztelettel, hogy a napirend elfogadásával indítsuk el a mai 
munkánkat. Aki a mai napirenddel egyetért, kérem, szavazza meg. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangúlag a bizottság elfogadta, köszönöm önöknek a döntést, és nincs akadálya, 
hogy hozzákezdjünk az első napirendben tárgyaltaknak, miszerint a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének éves jelentése 2012., J/11143., ennek az általános vitára való 
alkalmasságát fogjuk elvégezni a PSZÁF képviselőjének a részvételével. És meg is kérem 
igazgató urat, hogy a felvezető, a bizottság számára megteendő összefoglalót szíveskedjék 
elmondani, azt követően megnyitom a vitát, lefolytatjuk. Ha van reagálásra igény, akkor ezt 
önöktől kérjük, és a végén az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2012. (J/11143.szám) 
(Általános vita) 

Tisztelt Bizottság! Én akkor az előterjesztőnek átadom a szót, és ezzel hozzákezdünk 
az első napirend tárgyalásához. Öné a szó, igazgató úr. 

Dr. Kolozsi Sándor (PSZÁF) tájékoztatója 
DR. KOLOZSI SÁNDOR (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! 
Nagyon köszönöm, nagyon köszöni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ezt a 

mai ülésre szóló meghívást, és elnök úr nagyra becsüli a bizottság mai ülését, amelyen 
megtárgyalja a bizottság a Felügyelet 2012. évi jelentését. Ugyanakkor elnök úr 
halaszthatatlan tennivalói miatt én volnék az, aki azt a megtisztelő feladatot most elláthatja, 
hogy néhány indító, ha úgy tetszik, a jelentést kiegészítő gondolattal hozzájárulnék a 
bizottságnak a mai üléséhez. 
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A jelentés, amelyről szó van, a Felügyelet 2012. évi munkáját mutatja be, és annak 
fogyasztóvédelmi vonatkozásában szeretnék én egy fókuszt teremteni. A jelentésben is 
foglaltak szerint a Felügyelet fogyasztóvédelmi munkájának három alappillére van.  

Az egyik ezek közül a szolgáltatók fogyasztókkal szembeni magatartásának 
befolyásolása, erről szeretnék először néhány szót mondani. Másodszor arról a küldetésről, 
amelyet a fogyasztók tájékoztatása és szemléletformálása érdekében a Felügyelet betölt, majd 
pedig azt az újítást és újszerű küldetést, amelyet a Felügyelet immáron két éve tölt be, de 
ennek az elmúlt évi tapasztalatait ismertetném, ez pedig a vitás helyzetek rendezésével 
kapcsolatos feladatai.  

Azzal kezdeném, hogy a Felügyelet új vezetése 2010 nyarán vette át a Felügyelet 
irányítását, és nekikezdett a Felügyelet munkájának újraszervezésének, átalakításának. És 
nem telt mással ez a 2011. év, amely ezt a 2012-est megelőzte, mintsem a Felügyelet új 
eljárásrendeket, vizsgálati programokat, vizsgálati módszertanokat készített, és folyamatosan 
fejlesztette a működését. És ennek a működésnek az egyik eleme a fogyasztóknak 
szolgáltatást nyújtó intézmények magatartásának a befolyásolása. Itt elmondhatom azt, hogy a 
Felügyelet ebben a 2012. évben 7800 fogyasztói kérelmet vizsgált ki a hatásköre 
szempontjából, illetőleg abból a szempontból, hogy történt-e az adott ügyben pénzügyi, 
fogyasztóvédelmi jogszabály-sértés, emellett 84 alkalommal egyébként a jelentésben is 
részletezett területeken cél- és témavizsgálatokat folytatott. Ezeknek a vizsgálatoknak az a 
küldetése, hogy mélyen vizsgálja az intézményeknek a magatartását, átfogóan tekintse át 
azokat a folyamatokat, amelyek a fogyasztókat érintik az adott intézmény működésében. Ezt 
ahogy a jelentésben is ismertettük, ez a hitelezési tevékenységtől, biztosítási tevékenységen át 
a befektetési szolgáltatások területét éppen így érintette, de a pénztári szektort is, ezeket nem 
említeném most fel, a jelentésben ott találhatók. 

Tehát a Felügyelet a feladatait a 2012. évben is minden szektorra kiterjedően el 
kívánta végezni, és a jelentésben ki is térünk néhány olyan vizsgálatra, amelynek mi magunk 
nagy horderőt tulajdonítunk. Hadd mondjam itt el azt, hogy a Felügyelet, ahogy a jelentésben 
is szerepel, ebben a 2012. évben áttekintette például az átlátható árazásra vonatkozó 
szabályok gyakorlatát. Éppen már azt követően maguk a jogszabályi rendelkezések hatályba 
léptek és éppen amiatt, hogy újabb fogyasztói kockázatok ne épüljenek föl, emiatt már a 
szabályok hatálybalépését követően a vizsgálat eredményeképpen bírságszankciókat 
alkalmazott, illetőleg az intézményeket a helyes, jó, a jogszabály által megkövetelt gyakorlat 
folytatására kötelezte. 

De említhető és említendőek azok az ügyek is, amelyekben a Felügyelet az ügyfelek 
számára jogszerűtlenül felszámított költségek és díjak vonatkozásában járt el. És a jelentés is 
említ ezek közül kettőt, és szeretném kiemelni, hogy például az egyik ügyben kiderült, hogy 
egy intézmény 280 millió forintot szedett be jogosulatlanul a fogyasztóktól és ennek a 
visszatérítése érdekében járt el a Felügyelet. 

Azt kell mondanom, hogy amikor az intézmények magatartásának a befolyásolásáról 
van szó, ott a Felügyelet egyrészt a kérelemre induló eljárásaiban, másrészt a cél-, 
témavizsgálatok keretében is komoly szankciókat alkalmazott. Itt említi a jelentés például a 
biztosítási szektor vonatkozásában azokat az eljárásokat, amikor a Felügyelet például az 
úgynevezett bónuszvédelmi biztosítások vonatkozásában járt el amiatt, hogy úgy látta, hogy a 
közlekedés biztonságát veszélyeztető magatartásra hat ki, és azt ösztönzi az a magatartás, ha 
olyan terméket találhatnak és vásárolhatnak a fogyasztók, amelyekkel az egyébként a kötelező 
biztosítási káreseményekkel együtt járó bónuszfokozatokat elvesztenék, de hogy ennek a 
megőrzése érdekében külön biztosítást kössenek. 

Hadd említsem azt meg, hogy nem állt meg a Felügyelet jogérvényesítő, az 
intézményeket befolyásoló hatósági eljárásainak a folyama a 2012. évben. És szeretnék 
néhány példát említeni, amelyek ebben az évben történtek meg, hogy láthassa a bizottság a 
Felügyelet mai napig tartó tevékenységét. 
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A sajtóban is több irányban megjelent hír: az volt az egyik eljárásunk vonatkozásában, 
hogy két intézményt is talált a Felügyelet, akik a tranzakciós illeték alapján jogszerűtlen, 
szabályszerűtlen díjmódosítást hajtottak végre a fogyasztókkal szemben. És hadd mondjam itt 
azt el, hogy 300 millió feletti összeget téríttetett vissza a Felügyelet ezekben az ügyekben az 
ügyfelek számára. Persze hozzá kell tegyem, hogy a Felügyelet például a tranzakciós illeték 
áthárításának a kérdését 164 intézményre kiterjedő, rendkívüli adatszolgáltatás keretében 
átfogóan vizsgálja, és e vizsgálatok keretében tapasztalta ezeket a jogszabálysértéseket. 

De hadd mutassak rá arra az eljárására is a Felügyeletnek, amelyben például azt 
tapasztalta, hogy egy intézmény közelítőleg 400 millió forinttal károsította meg a 
fogyasztókat akkor, amikor devizában fel nem számítható költségeket téríttetett vissza. A Hpt. 
tilalmazza a fogyasztóknál keletkező károk enyhítése érdekében bizonyos költségek 
devizában történő felszámítását a devizaalapú hitelszerződések vonatkozásában. E súlyos 
jogszabálysértés ügyében is eljárt a Felügyelet, és direkten nem a kiszabott bírságösszegeket 
említem meg, mert nem az az eljárások célja, hanem az, hogy a Felügyelet ösztönözze azt a 
tisztességes, jogszerű magatartást, amelyet a jogszabályok elvárnak, amelyeket a Felügyelet 
számára eszközül teremtett a jogalkotó.  

És említhetem azt is, hogy a jelentés tárgyal néhány közérdekű keresetet és 
igényérvényesítést is a Felügyelet eljárásaiból, és ezek közül az, amelyiket úgy említ egy 
adott intézmény vonatkozásában, hogy még folyamatban van, ez az úgynevezett évi egyszeri 
elszámolások küldésével kapcsolatos jogszerűtlen díjfelszámítás. Ezt is a Felügyelet 
pernyertesként nyerte meg a bíróságon, és itt például 36 millió forint ügyfelek részére való 
visszatérítéséről döntött a bíróság egyetértve a Felügyelet álláspontjával.  

Ha a pénzügyi intézmények magatartásának a befolyásolásáról van szó, mindenképpen 
említenem kell azokat a jogalkotási törekvéseket, amelyek a kezdetektől fogva jellemezték a 
Felügyeletet, hiszen a Felügyelet küldetésének érezte, tartotta, hogy a jogalkotó felé a 
fennálló, felmerülő jogszabályalkotás útján megoldható, kiküszöbölendő anomáliákat jelezze. 
És ezek közül hadd említsem meg azt, amelyet a jelentés is tárgyal, és a Felügyelet kiemelt 
feladatának tartotta, ez pedig nem más, mint a pénzügyi szolgáltatásból eredő követelések 
kezelésének a szabályozásának a kérdése. Ebben fordult például a jogalkotóhoz, mert azt 
tapasztalta, hogy nem tisztességes, nem korrekt, nem megfelelően gondos eljárásokkal 
találkozott a piacon, és emiatt úgy látta, hogy egy szabályozási hézag áll fenn, amelyet 
mindenképpen ki kell küszöbölni.  

De említi a jelentés például a multilevel marketing tevékenység tilalmára vonatkozó 
szabályozást, ez ma már a jogszabályaink része. Nyilván emögött a kérdés mögött is nagyon 
fontos elv áll, ne legyen úgy pénzügyi szolgáltatás közvetítésének részese egy személy, hogy 
valamely pénzügyi terméket mindenképpen meg kelljen ehhez vásárolnia. 

Említenem kell azt, hogy a Felügyelet a 2012. évben elnöki rendeleteket, 
fogyasztóvédelmi tárgyú elnöki rendeleteket is alkotott. Itt a Felügyelet jelentése is említi a 
pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatók részéről történő panaszkezelés színvonalát 
emelni hivatott panaszkezelési rendeleteket, amelyet valamennyi ágazat tekintetében kiadott a 
Felügyelet. Ezzel alapvetően az volt a Felügyelet célja, hogy ne keringjenek pénzügyi 
panaszok a rendszerben a Felügyelet és az intézmények között, hanem az ügyfelek kapjanak 
kellően pontos, részletes tájékoztatást a panaszukra adott válaszban, és kapjanak arról is 
tüzetes, részletes tájékoztatást, hogy hol kereshetnek jogorvoslatot az adott problémájukra. 

A Felügyelet a jogszabályok helyes alkalmazásának az előmozdítása érdekében, 
illetőleg a jogi hézagok kiküszöbölése érdekében eljárt olyan vonatkozásokban is, hogy 
ajánlásokat fogalmazott meg. Itt hadd említsem meg a unit-link életbiztosításokra vonatkozó 
felügyeleti ajánlást, vagy éppen az intézményi panaszok kezelésére vonatkozó felügyeleti 
ajánlást, vagy éppen a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos helyes és megfelelő bánásmódról 
szóló ajánlást, amit a bizottság külön meg is tárgyalt, a Fogyasztóvédelmi bizottság, és 
nagyon köszönjük ez ügyben is a bizottságnak a támogatását. De éppen így a Felügyelet az 
éppen előbb említettek szerint a követeléskezelés területén is ajánlást dolgozott ki.  
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A szabályozási eszközök közé kell soroljuk, és említenem kell a Felügyelet által 
kiadott vezetői körleveleket is, amelyek a legkülönbözőbb pénzügyi fogyasztóvédelmi 
problémákban adnak iránymutatást, eligazítást, fogalmaznak meg elvárást a pénzügyi 
intézmények vonatkozásában. Így 2012-ben a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás, a 
strukturált betétek kérdésében, továbbá a pénzügyi fióktelepek működésével kapcsolatban is 
adott ki a felügyelet vezetői körlevelet. De a 2013. év sem telt el eddig úgy, hogy a Felügyelet 
ne élt volna ezzel a szabályozási eszközzel, hiszen felismerte a Felügyelet azt, hogy a 
bankváltás vonatkozásában a fennálló jogi környezet szükségessé teszi, hogy a Felügyelet 
éljen ezzel az eszközzel, és ösztönözze és segítse azt a folyamatot, amennyiben a fogyasztók 
szeretnének pénzügyi intézményt váltani és pénzforgalmi szolgáltatást váltani. De ugyanígy 
az éves elszámolások készítése és küldése tartalmi vonatkozásában is vezetői körlevelet 
fogalmazott meg a Felügyelet, és úgy látta, helyesnek tartotta, előremutatónak, ha a kombinált 
betétekről és a magas tőkeáttételes ügyletek vonatkozásában is él ezzel az eszközzel azért, 
hogy biztosítsa és ösztönözze, hogy a fogyasztó az e termékekben rejlő kockázatokról, 
költségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak, így éljenek az adott termékek 
igénybevételével.  

A Felügyelet tevékenységéből említenem kell a Felügyelet által kiadott statisztikai 
kimutatásokat, a Felügyelet fogyasztóvédelmi kockázati jelentéseit, a Felügyelet negyedéves 
hatósági tapasztalatait bemutató kimutatásokat, elemző anyagokat, amik azt igazolják, hogy a 
Felügyelet transzparensen, a nyilvánosság számára is elérhetően fejtette ki a tevékenységét, és 
ezekkel az előrejelző, előjelző eszközökkel is befolyásolni, orientálni kívánta a pénzügyi 
piacok működését.  

Említettem második pillérként a fogyasztók tájékoztatását és szemléletformálását. Itt 
említenem kell, hogy a Felügyelet olyan online, real time, valós adatokat feldolgozó 
termékválasztó programokat dolgozott ki és működtet ma is, amelyek éves szinten 250-300 
ezer látogatottságot élveznek. És említenem kell, hogy tavaly decemberben indította el a 
Felügyelet az úgynevezett számlaválasztó programot, amely kiemelkedően a ma is 
leglátogatottabb alkalmazás. Ennek az alkalmazásnak a példáját követve a belga felügyelet 
volt az, aki Európában bevezetett ilyen alkalmazást, és ezzel szeretnénk bemutatni, hogy a 
Felügyelet milyen úttörő, modern eszközöket is be kíván vetni a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatása érdekében.  

A jelentés is említi, hogy immáron második körben vetít a Felügyelet pénzügyi tárgyú 
fogyasztóvédelmi kisfilmeket a televíziókban, amelyet a köztévé öt csatornája vetít, immáron 
ez 32 részes videóanyag, ügyféltájékoztató, figyelemfelhívó anyag, amelyet egyébként a 
Felügyelet integráltan dolgozott ki nem egyhez, egyéb online tájékoztató vagy papíralapú 
kiadvány is kapcsolódik. És itt említem, hogy a Felügyelet a 2012. évben öt fontos témában 
megjelentetett kiadványokat, így a pénzügyi békéltető testületek vonatkozásában, a 
devizahiteles adósoknak szóló fizetéskönnyítő konstrukciók vonatkozásában, de az 
otthonteremtési lehetőségek, a bankváltás és a KGFB díjhirdetés új szabályai is azok voltak, 
amelyeket a Felügyelet ezek sorába vett fel. 

Említenem kell, hogy a Felügyelet éves szinten 45-50 ezer fogyasztót szolgál ki 
ügyfélszolgálatán keresztül szóban, írásban és kellő információval, instrukcióval, 
tájékoztatással segíti az ügyfelek eligazodását a pénzügyi tárgyú jogszabályokban.  

És nem mehetek el amellett, hogy ne említsem meg szóban is a pénzügyi tanácsadói 
irodahálózatot, amely immáron második turnusban működik, tehát volt egy próbaéve, és 
immáron egy újabb közbeszerzési eljárás keretében ez a tanácsadói irodahálózat immáron 11 
városban működik az országban, és segíti pártatlanul, függetlenül, befolyástól mentesen az 
ügyfelek eligazodását, tájékozódását. És az a hálózat immáron a kezdeteitől fogva több mint 
15 ezer fogyasztót szolgált ki, segített, irányított akár a pénzügyi békéltető testülethez, akár 
bírósághoz. Segített az eljárást kezdeményező iratai elkészítésében, tehát egy nagyon fontos, 
részletes tájékoztatást nyújtva számukra, és kézzelfogható segítséget adva. 



 9 

A Felügyelet küldetésében a vitarendezésnek is nagyon nagy jelentősége van. A 
Felügyelet felismerte azt, hogy nincs megoldva a fogyasztók számára elérhetően az a 
szakszerű, tárgyilagos, független, a fogyasztók tömege számára elérhető, a bíróságokon kívüli 
vitarendezési mód, amely ingyenesen nyújt az ügyfelek számára segítséget. És olyan érdemi 
segítséget, hogy az a polgárjogi jogvita, mely a Felügyelet közigazgatási eljárásában nem 
dőlhet el, az a pénzügyi békéltető testületi előtti eljárásban egy egyezség megkísérlésén 
keresztül mégis eldőlhet, és a tények mégis igazolják azt, hogy ennek a pénzügyi békéltető 
testületnek a létrehozatala, amelyet a Felügyelet kezdeményezett, és amelyet a jogalkotó 
támogatta, segítette működésében, létrehozatalában, hogy ez a békéltető testület a befogadott 
ügyeinek majd 50 százalékában egyezséget tud létrehozni. És ki kell emeljem, hogy akkora 
ereje van ennek a pénzügyi békéltető testületnek, hogy sok esetben, tehát majd 5-600 esetben 
már akkor egyezség születik az ügyfél és a pénzügyi szolgáltató között, amikor az eljárás nem 
is jut el a végkifejletéhez, és már az eljárás elején az intézmények készek ma már egyre 
inkább együttműködni és megegyezni az ügyféllel. És ez a Felügyelethez megfelelő eljárási 
tűzerőt is biztosít, mert ha egy pénzügyi intézmény nem működik együtt a pénzügyi békéltető 
testülettel, az eljárás során nem jelenik meg a meghallgatáson, nem tesz megfelelő érdemi 
nyilatkozatokat a Felügyelet bírsággal, fogyasztóvédelmi bírsággal sújthatja ezeket az 
intézményeket. És azt tapasztaljuk, hogy a pénzügyi intézmények megértették a pénzügyi 
békéltető testület küldetését, és néhány kirívó esettől függetlenül vagy eseten túl már széles 
körben állnak az intézmények a pénzügyi békéltető testület előtti eljárásban, és 
együttműködnek, segítik az eljárásoknak a lefolytatását. 

Hogyha néhány számban szeretném ismertetni, vagy még van egy percem, hogy 
ismertessem átfogóan a Felügyeletnek a működését, azzal is készültem, hogy néhány számmal 
csak az elmúlt néhány évről hadd szóljak és tényleg csak számokban. Az elmúlt három évben 
a Felügyelet több mint 30 ezer kérelmet intézett, kezelt, segítette az ügyfeleket a pénzügyi 
vitáik elrendezésében és tisztázásában. Hadd mondjam el azt, hogy a Felügyelet az elmúlt 
három évben közel 810 millió forint bírságot szabott ki. 

Hogyha összeszámoljuk azokat a visszatérített összegeket, amelyeket a Felügyelet a 
határozatával rendelt el, hogy azokat az intézmények rövid határidővel térítsék vissza, akkor 
ez 1,2 millió forint összegű. 

Ha azt a kérdést szemléljük, hogy hány ügyfél fordult meg az elmúlt három évben a 
Felügyelet ügyfélszolgálatán, akkor 150 ezer fogyasztó, akik segítségért fordultak. Vagy a 
tanácsadói iroda, amelyet említettem, ott 15 ezer fő az, akinek a Felügyelet segítséget és 
támogatást tudott nyújtani. És én abban hiszek, és jó lelkiismerettel mondatom, hogy a 
Felügyelet az ezen tárgyi évben, amelyet a bizottság most vizsgál, de a Felügyelet új vezetése 
által vezetett időszakban is mindent meg kíván tenni az ügyfelek érdekében. És immáron azt 
is elmondhatom, hogy még tavasszal elfogadott egy stratégiát is, ami egészen 2016-ig tűzi ki 
a Felügyelet fejlődési, fejlesztési irányait, illetve a Felügyelet készül a minél inkább 
kockázatalapú felügyelést megvalósító munkának az elvégzésére. 

Bízom abban, hogy az a szakértői gárda, amellyel a Felügyelet rendelkezik, hogy erre 
tud majd a Magyar Nemzeti Bank is támaszkodni. Nagyon köszönöm. 

Bizottsági hozzászólások 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr, az ön által elmondott és rendkívül széles 

spektrumban a jelentést kiegészítő információkat. Megnyitom az éves jelentéshez kapcsolódó 
vitát, aminek célja az, hogy az általános vitára való alkalmasságát el tudjuk dönteni. Csak 
jelzem magunk számára, hogy a vitának vagy a konzultációnak az a része, ami az MNB és a 
PSZÁF összevonása, az a következő napirendnek lesz a fő eleme, ezért nyilvánvaló, az ahhoz 
kapcsolódó gondolatokat nagyrészt ott kell majd mindannyiunk számára elmondani. Ennek 
jegyében javaslom akkor, hogy az általános vitához kapcsolódó véleményünket mondjuk el, 
hogy megkönnyítsem az indítást, az elnök jelzi, hogy maga is ehhez a témához hozzászólna. 
Alelnök urat kérem, hogy adjon szót. 
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(Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át az ülés vezetését.) 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, öné a szó, parancsoljon. 
 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nem először tárgyaljuk a PSZÁF éves 

jelentését, és már egy korábbi jelentés alkalmával meglepőnek tűnő álláspontot alakított ki a 
frakcióm, amelyet most konzekvensen képviselünk, mégpedig ennek az alapját az jelenti, 
hogy a fogyasztóvédelmi fejezetben leírtakat mi elfogadhatónak tartjuk. Az, amit önök az 
éves jelentésben a fogyasztóvédelemhez kapcsolódóan megjelentettek, az magam és a 
frakcióm számára elfogadható. Ebből következően ezt általános vitára alkalmasnak tartjuk. 

Vitathatatlan, hogy pénzügyi fogyasztóvédelemben vállalt feladataiban a PSZÁF 
mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy ma Magyarországon azt mondhassuk, hogy egy 
erősebb, tudatosabb pénzügyi fogyasztóvédelem létezik ezen a területen. És talán ez az 
egyetlenegy olyan elem, és majd a következő napirendnél erről bővebben is tudunk majd 
beszélni, hogy pont emiatt tartjuk azt kockázati tényezőnek, hogy nem a részleges, hanem a 
teljes körű integráció valósult meg a PSZÁF és az MNB esetében.  

Én külön szeretném kiemelni a bizottság elnökeként is, hogy a PSZÁF nagyon 
korrekten vett részt a Fogyasztóvédelmi bizottsági ülés munkájában, ez egy jó értelemben 
szoros szakmai kapcsolat volt, ahol a jelentéseikkel, szakmai információjukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy a bizottságban zajló munka szakmai oldalról is megalapozott legyen, 
természetesen más hasonló információkat is figyelembe véve. 

Van három-négy olyan terület, amit ön is említett, igazgató úr is, amire én is szeretnék 
visszautalni. Egyrészt a hatósági eljárások és vizsgálatok ügye, amiben úgy gondolom, hogy 
fontos feladatot töltött be a PSZÁF. És nemcsak azért mondom, mert 219 millió forintot 
bírságként beszedtek az éves jelentés alapján, hanem azért, mert ezen a területen erősítették 
azt a fegyelmet, amelyet a szolgáltatást nyújtóktól az ügyfél szempontjából elvárunk.  

Fontosnak tartjuk és első pillanatoktól kezdve elismerően nyilatkoztunk a pénzügyi 
békéltető tanácsnak a működéséről. Ezért is tartom ezt is egy olyan területnek, ami az 
összevonást követően fontos, hogy az ebben nyújtott szakmai munka ne sérüljön. 

És azt gondolom, hogy amit ön is mondott, a tájékoztató feladatuk, a kommunikáció és 
az ügyfélszolgálati munka szintén előrelépésnek tekinthető. Én ennyi dolgot tennék még ide, 
nehogy aztán túlzott dicséretbe menjen át a megszólalásom, hogy a jó gyakorlatok ajánlásait 
tovább kell vinni, tehát azok a PSZÁF által megtett ajánlások úgy gondolom, hogy segítenek 
egy-egy ügynek a modellezésében és abban való helyes, jogszerű, törvényszerű eljárásnak a 
végigvitelében. 

Sajnálom, hogy ez egyben ilyen formában az önök hattyúdala is ez az éves jelentés, 
hiszen ha jól gondolom, akkor majd az MNB jelentéséhez kötődően fogunk újra az önök 
beszámolójával, tájékoztatójával találkozni. 

Éppen ezért, ahogy említettem, magam és a frakcióm a fogyasztóvédelmi 
információkra, a fogyasztóvédelmi fejezetben leírtakra támaszkodva ilyen módon az önök 
beszámolóját általános vitára alkalmasnak fogja tartani. 

Köszönöm szépen. 
Alelnök úr, kérem. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak, egyben szót is 

kérek, hogyha ez lehetséges. 
 

(Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy az eredeti menetrendünkből adódóan 

így helyes, hogy felváltva kapnak szót az ellenzéki, kormánypárti oldalon ülő képviselők. 
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Alelnök úré a szó, és csak kérdezem, hogy van-e még olyan a bizottságban, aki kérdéssel 
vagy véleménnyel segítené a téma feldolgozását? (Nincs jelzés.) Majd meglátjuk, akkor 
egyelőre alelnök úrnak adnék szót, tessék parancsolni. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Vendégeink! 
Mivel maga a jelentés is részletes, emellé a jelentés mellé pedig szóban megfelelő 

tájékoztatást kaptunk kifejezetten a fogyasztóvédelmi, a jelentés fogyasztóvédelmi fejezetére, 
ezért én nem szeretném, ráadásul még elnök úr is nagyrészt azt a véleményt mondta el, 
amelyet jómagam is megtettem volna. Történetesen egyet emelek csak ki, ez a PSZÁF és a 
Fogyasztóvédelmi bizottság együttműködése, amely azt gondolom, valóban jó szakmai 
együttműködés volt, ezért én nem szeretném a bizottság idejét húzni, ráadásul részben a 
következő napirend is érinti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, így csak annyit 
szeretnék mondani, hogy mind a fogyasztóvédelemre vonatkozó részt, mind az egész jelentést 
általános vitára alkalmasnak tartják frakcióink.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A lehetőség adott, hogyha 

bárki más még véleményével vagy észrevételével a most kialakuló pezsgő vitát szeretné 
kiegészíteni, azt megteheti. (Nincs jelzés.) Ha nincs ilyen, akkor én úgy éreztem, és igazítson 
ki igazgató úr, ha másként van, hogy olyan típusú megszólítás önök felé nem volt, ami most 
reagáláskényszerrel bírna, de tudom azt, hogy egy jelzést, egy mondatot ön szólna, mielőtt 
döntünk. Erre helyt adok, azt követően az általános vitára való alkalmasságról fog a bizottság 
szavazás útján dönteni. 

Elnök úr, öné a reagálás lehetősége. 

Dr. Kolozsi Sándor (PSZÁF) reagálása 
DR. KOLOZSI SÁNDOR (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Én azt a mondatot szeretném elmondani, hogy a Felügyelet nagyon köszöni az elmúlt 

évek támogatását, ennek a munkának a segítését, mindazt a biztatást és szakmai munkát, amit 
a bizottságban a Felügyelet betölthetett, és hozzájárulhatott ahhoz, hogy az országgyűlés a 
Fogyasztóvédelmi bizottságon keresztül be tudja tölteni azt az ellenőrzési funkcióját, amely a 
küldetése és a feladata. És nagyon köszönjük azt is, hogy például egy adott fogyasztóvédelmi 
ügyünkben az Alkotmányügyi bizottság vonatkozásában is, amely a THM-plafon kérdését 
vizsgálta, és az átlátható árazást, hogy ott is a Felügyelet hozzá tudott járulni ahhoz az 
országgyűlési parlamenti munkához, amelyet az országgyűlés a küldetésének tartott. 

Nagyon köszönöm. 

Szavazás 

ELNÖK: Én köszönöm. Már-már idilli egyetértésben teszem akkor fel a kérdést, hogy 
aki általános vitára alkalmasnak tartja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves 
jelentését 2012-re vonatkozóan, az kérem, hogy ezt most szavazatával erősítse meg. Aki 
általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Ez 14 igen szavazat. 
Aki nem tartja általános vitára? Ilyen nem volt. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodással a döntést meghoztuk. Azt javaslom a bizottság számára, miután jelen 
pillanatban még nem látható, hogy a plenáris ülés napirendjére mikor veszi a jelentés 
megtárgyalását, hogy írásban elkészítjük az állásfoglalásunkat, és annak függvényében, 
hogyha látjuk, hogy hogy van ez beütemezve, ott fogunk szóbeli előadót állítani szükség 
szerint. 

Ezzel a napirendet én lezárom, igazgató úrnak és kollegájának köszönöm szépen a 
napirend keretében adott érdemi együttműködést. 
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Tájékoztató a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete feladatainak a Magyar Nemzeti 
Bank által történő átvételéről és a pénzügyi fogyasztóvédelem területét érintő szervezeti 
változásokról 

És továbblépünk a következő napirendre, amely egy konzultatív tájékoztató napirend, 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete feladatainak a Magyar Nemzeti Bank által történő 
átvételéről és a pénzügyi fogyasztóvédelem területét érintő szervezeti változásokról. Miután a 
bizottság tagjai pontosan tudják, hogy október 1-jével a Felügyelet megszűnik és feladatait a 
Magyar Nemzeti Bank veszi át, e szervezeti változásokat ez a pénzügyi fogyasztóvédelem 
területét érinti, és személyes, emberi, humánus érintettsége is van ezeknek a döntéseknek, 
vagy ezeknek a lépéseknek. Ezért gondoltam, hogy helyénvaló, hogy így néhány héttel az 
említett időpont előtt a bizottság áttekinti és a bizottság egy tájékoztatást kap, hogy hogyan 
zajlik ez a folyamat. Ennek jegyében az én forgatókönyvem szerint a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot Kisgergely Kornél helyettes államtitkár úr képviseli, üdvözlöm önt, 
államtitkár úr. A Magyar Nemzeti Bank képviseletében dr. Balog Ádám alelnök úr van, önt is 
üdvözlöm. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a képviseletében pedig továbbra is 
Kolozsi Sándor igazgató urat és kollegáját üdvözöljük.  

Én azt javaslom, hogy az előterjesztői minőségben helyet foglaló kollegák ebben a 
sorrendben röviden az általuk fontosnak tartott információkat, gondolatokat mondják el. Azt 
követően megnyitjuk a konzultációt. A konzultáció keretében a bizottság tagjainak van 
lehetősége, hogy észrevétellel, kérdéssel segítsék a közös gondolkodást, és a végén ezt 
reagálásokkal zárjuk. Nincs a napirend végén határozathozatali kényszerünk, tehát 
nyilvánvaló, ez egy kötetlen, nyitott konzultáció, ami segíti ennek a helyzetnek, ennek a 
folyamatnak a jobb megismerését. Ha mindenki számára így elfogadható, és mindenki készen 
áll, akkor én azt javaslom, hogy elsőként államtitkár úrnak adjuk meg a szót, aztán a MNB-t 
képviselő alelnök úrnak, és a végén igazgató úrnak, és azt követően kinyitjuk a vitát. Azt 
kérem, hogy természetesen nem időkeretben, de mégis azért a bizottság feszes ritmusát is 
figyelembe véve tegyék meg a felvezető gondolataikat. Államtitkár úr, öné a szó. 

Kisgergely Kornél helyettes államtitkár (NGM) kiegészítője 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Ahogy a felvezetőjében mondta, valóban amennyiben az országgyűlés elfogadja az 

MNB törvényjavaslatot, akkor október 1-jével a PSZÁF megszűnik, a feladatait az MNB 
veszi át. Ezzel megvalósul az, hogy a monetáris politika és a pénzügyi intézményrendszer 
teljes felügyelete egyetlen intézményben összpontosuljon.  

Az a 2008-as válság során mindenki számára világossá vált, hogy a jelenlegi 
intézményrendszer nem alkalmas arra, hogy a pénzügyi stabilitást garantálja. Ennek az orvosi 
lova volt a devizahitelezés problematikája. Ha itt végignézzük azt a folyamatot, ami 2003 és 
2008 között folyt, akkor azt látjuk, hogy a pénzügyi intézményrendszer stabilitásáért felelős 
három szerv, az MNB, a PSZÁF és a kormány egymásra mutogatott, és egyik sem érezte 
magáénak a problémát, és egyik sem gondolta úgy, hogy meg lennének a megfelelő eszközei 
arra, hogy beavatkozzon.  

Az MNB volt az, aki elsőként felhívta a figyelmet a devizahitelezésben rejlő 
kockázatokra, és javaslatokat tett a kormány számára, hogy hogyan lehetne ezt szabályozni. 
Azonban saját hatáskörében ő nem hozott lépéseket, mert úgy gondolta, hogy az ő 
eszközrendszere az nem erre való, és erre neki nincsen mandátuma. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete pedig elsősorban mikroprudenciális 
szabályozásért volt felelős, és ő ebben a feladatkörében nem tudta figyelembe venni azokat a 
makrogazdasági visszacsatolásokat, amiket ez a probléma tömeges elterjedése esetén jelentett.  

A kormány pedig egyszerűen nem volt képes vagy hajlandó arra, hogy megfelelő 
szigorú szabályozást hozzon. Itt az a helyzet áll fenn, ami miatt a monetáris politikát 
függetlenné tették a kormányoktól, vagyis hogy a rövid távú gazdasági érdekek néha 
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ellentétesek a hosszú távú érdekekkel, és rövidtávon a devizahitelezés határozott szigorítása 
komoly gazdasági károkat okozott volna, ami még komolyabb gazdasági kártól esetlegesen 
megóvta volna az országot.  

Ez az integráció egyben a nemzetközi trendekkel is összhangban van, elég csak az 
eurózónára gondolni, ahol jövőre fogja átvenni a Központi Bank az eurózóna mikro- és 
makroprudenciális felügyeletét. 

 Nemcsak annyi történik, hogy a MNB átveszi a PSZÁF feladatait, hanem új 
feladatokat és új eszközöket is kap, ezek az úgynevezett makroprudenciális eszközök, amelyet 
az egységes javaslat negyedik fejezete részletez, vagy itt vannak ezek kifejtve. Ami ugye 
pontosan arra irányul, hogy ne csak egyedileg tudja a bankokat vizsgálni, hanem 
makrogazdasági következtetéseket figyelembe véve is tudjon erélyesen szabályozni, 
amennyiben ez szükséges. 

Ennyit általánosságban, és röviden néhány specifikumot, ami a tisztelt bizottságot 
talán jobban érdekelheti. Azáltal, hogy átveszi a PSZÁF feladatait az MNB, ezentúl az MNB-
nél lesz a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek 
védelme, a pénzügyi intézményrendszerrel szembeni közbizalom erősítése. 

Ez a törvényjavaslat gyakorlatilag egy az egyben átveszi a korábbi felügyeleti 
eljárásokat. Hasonló történik a pénzügyi békéltető testület esetében is. A pénzügyi békéltető 
testület az MNB által működtetett szakmailag független testület, az MNB szervezeti 
rendjében közvetlenül az MNB elnökéhez kell besorolni, a testület irányító elnököt az MNB 
elnöke nevezi ki 6 évre. A PBT-nek a hatásköre kibővül, és most már lényegében lefedi a 
pénzügyi szolgáltatások teljes terjedelmét. 

A korábbival azonos szabályozási tartalommal fennmaradnak a közérdekű 
igényérvényesítés szabályai is, és a jövőben az MNB indíthat pert a fogyasztók polgári jogi 
igényeinek érvényesítése iránt. 

Új feladatot kap, további új feladatot az MNB, ő van megnevezve a törvényben 
szanálási hatóságként. Ez a szanálás egy speciális csődeljárás, aminek a részletes szabályait 
most dolgozzák ki a nemzetközi intézmények, és ez a következő években lesz hatályos majd 
Magyarországon is. Ez a válság másik tanulsága, hogy a bankok feltőkésítését lehetőleg minél 
kevésbé az adófizetőkkel fizettessék meg. ennek érdekében szigorodnak a bankok 
tőkekövetelményei, ez január 1-jével már Magyarországon is hatályos lesz, tehát nagyobb 
tőkeállomány lesz az, ami az első körben a veszteségeket kénytelen elszenvedni. Ezen 
túlmenően a jövőben lesznek olyan forrásai a bankoknak, amik vészhelyzetben tőkévé 
konvertálhatóak, tehát ez lesz a második védelmi vonal. És amennyiben ez nem lenne elég, 
csak akkor lesz lehetőség arra, hogy az állami forrásokat is felhasználjanak a bank 
feltőkésítéséhez, de a két szabályozás szigorúbb tőkekövetelmények és ezek a konvertálható 
források már nagy valószínűséggel a legtöbb bankválság esetében garantálni tudják azt, hogy 
az adófizetők pénzéhez ne kelljen hozzányúlni. 

Ami a szervezeti változásokat illeti, az MNB szervei közé egy új testület is létrejön, ez 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács. Továbbra is fennmarad az a munkamegosztás, hogy a 
Monetáris Tanács az MNB legfőbb döntéshozó szerve, amely biztosítja egyben azt is, hogy az 
egyéb feladatok ne veszélyeztessék az elsődleges célt, azaz az árstabilitás elérését és 
fenntartását. A Pénzügyi Stabilitási Tanács a Monetáris Tanács iránymutatásai alapján fog 
eljárni olyan hatáskörökben, amit az MT számára delegál, ilyenek például az MNB mikro- és 
makroprudenciállal kapcsolatos döntések végrehajtása, irányítása, Monetáris Tanács által 
meghatározott stratégiai keretek között az MNB mikro- és makroprudenciális feladataival 
kapcsolatos döntéshozatal. 

Ahogy említettem, a PSZÁF megszűnik, de annak érdekében, hogy a 
mikroprudenciális felügyelés október 1-jével zökkenőmentesen folytatódjon, az átmeneti 
rendelkezések kimondják, hogy a PSZÁF jogai és kötelezettségei átszállnak az MNB-re, 
valamint azt is, hogy azon munkavállalók kivételével, akik valamilyen összeférhetetlenség alá 
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esnek, a munkavállalói jogviszonyváltás történik, és a korábbi PSZÁF-munkavállalók MNB-
munkavállalók lesznek. 

Összességében véve úgy gondolom, hogy a PSZÁF a fogyasztóvédelmi feladatait 
eddig is magas színvonalon oldotta meg, és az, hogy ez a magas színvonal legalább ezen a 
szinten maradjon, biztosítja azt, hogy tulajdonképpen ugyanezek az emberek egy más 
intézményben fogják ugyanazokat a feladatokat ellátni. Valamivel nagyobb hatáskörrel 
fognak rendelkezni, ami esetleg talán még annak a lehetőségét is biztosítja, hogy még 
magasabb színvonalon tudjon a fogyasztóvédelem megvalósulni immáron az MNB-ben. 

Köszönöm a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm államtitkár úrnak az ismertetőjét. Adom tovább a szót az MNB 

képviseletében Balog alelnök úrnak, kérem, hogy ő is tegye meg a saját észrevételeit. 

Dr. Balog Ádám (MNB) kiegészítője 
DR. BALOG ÁDÁM (Magyar Nemzeti Bank): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Jelenlévők!  
Én is köszöntök mindenkit és úgy gondolom, hogy helyettes államtitkár úr 

összefoglalta azt, hogy mik azok a legfontosabb pontok és miről kell a fogyasztóvédelem 
kapcsán beszélni. Ezért én inkább csak egy összefüggésre hívnám fel az önök figyelmét. 

Először is, ahogy helyettes államtitkár úr is elmondta, a fogyasztóvédelem és az egész 
MNB-PSZÁF összekapcsolásának van egy hatékonysági oka, ahogy az Európai Központi 
Bank is elismerte véleményében, egy ilyen viszonylag kicsi országban érdemes a szabályozó 
hatóságokat, szabályozó erőket minél jobban koncentrálni, hiszen nincs elegendő tudás, 
infrastruktúra, informatika, pénz arra, hogy túlságosan fregmentáltak legyenek ezek a 
hatóságok. Ezt, ahogy helyettes államtitkár úr is elmondta, a devizahitelezés mutatta meg, 
ahol legalább három okból indokolt lett volna a devizahitelezésnek a csapdáját elkerülni. 
Egyrészt egy fogyasztóvédelmi szempont, alapvető makroprudenciális szempontból is gondot 
jelent, hogy a bankok így olyan kitettségeket tettek be a mérlegükbe, ami most külön 
bizonytalanságot okoz a számukra, illetve hát egyéb szabályozási szempontból is magának a 
devizahitelnek a szerkezete sem volt feltétlenül minden esetben megfelelő. Természetesen 
mindenképpen szükséges egy olyan pénzügyi integráció, ahol az állam pénzügyi tudása 
koncentrálódik, és egész a fogyasztóvédelmi szintről a monetáris politikáig egy szervezet látja 
el az egészet. 

Másik dolog, amit szeretnék önök számára kiemelni, az, hogy a fogyasztóvédelem 
értékelésünk szerint európai uniós szinten is egy egyre fontosabb értékké válik, eddig is 
fontos érték volt, de egyre fontosabb értékké válik. Számos olyan kezdeményezést látunk 
európai uniós szinten is, ami azt mutatja, hogy ebbe az irányba erőforrásokat akarnak 
átcsoportosítani, energiákat, illetve szabályozási módosításokat is próbálnak tenni. Tehát 
mindenképpen nekünk is egy olyan csapattal kell fölállnunk ebbe a vitába, ami felöleli 
tényleg az említett spektrumot a fogyasztóvédelemtől kezdve a monetáris politikáig. 

Az, hogy ez a fogyasztóvédelem hogyan fog beintegrálódni a Magyar Nemzeti 
Bankba, azt elsődlegesen a törvény dönti el, ahogy ezt önök is látták és ismerik, ezt követően 
pedig az MNB-nek a sajátos belső szabályai, kiemelném ezek közül a Monetáris Tanács 
ügyrendjét, a Pénzügyi Stabilitási Tanács ügyrendjét, ami most éppen készül, illetve az 
SZMSZ-t. Ami szintén, van már nálunk egy olyan viszonylag kész verzió, amit úgy látjuk, 
hogy tartalmaz minden szükséges elemet, ugyanakkor, amíg természetesen nincsen egy ilyen 
törvény, a Nemzeti Bank nem tud SZMSZ-t módosítani, hiszen ezt nem is szabad és nem is 
lehet. De ahogy a törvényt meghozzák és hatályba lép, abban a pillanatban a Nemzeti Bank 
részéről készen állunk arra, hogy a feladatokat az új szervezeti rendben lássuk el. 

Köszönöm szépen, a többi kérdésekre majd válaszolnék, hogyha engedik. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úrnak is a kiegészítését. Igen, jól érzi, hogy majd 
a kérdések alkalmat teremtenek arra, hogy majd bővebben is az észrevételeiket elmondják. És 
Kolozsi Sándor úrnak a PSZÁF részéről adom meg, jelezvén, hogy ő az előbbiekben már egy 
nagyon hosszú észrevételsort tudott tenni, de ennél a napirendnél is örömmel vesszük a 
megjegyzéseit. Igazgató úr, öné a szó. 

 
DR. KOLOZSI SÁNDOR (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete): Tisztelt Elnök 

Úr! Ehhez a napirendhez részemről tekintettel arra, hogy nem rendelkezem kompetenciával, 
ezért nem kívánok és nem tudok nyilatkozatot tenni. 

 
ELNÖK: Ezt gyorsan elintéztük, köszönöm szépen. Azért lesz olyan kérdés, ahol 

lehet, hogy az ön kompetenciáját felnyitnánk, de ezt majd meglátjuk, hogy hogy sikerül. 
Tisztelt Bizottság! Megnyitom akkor a konzultációt a témához kapcsolódóan, és hogy 

mindjárt meg is alapozzam a beszélgetésnek a jó hangulatát, szeretnék néhány megjegyzést 
tenni, és ehhez kérem az alelnök urat, hogy tegye meg a szóadást.  

 
(A bizottsági ülés vezetését Zsigó Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Öné a szó, elnök úr. 

Bizottsági hozzászólások 
SIMON GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Előterjesztőink! Államtitkár Úr! Alelnök Úr! 
Mindannyian látjuk, hogy ez egy politikai döntés volt, ami az integrációra 

vonatkozóan megszületett. Ez a politikai döntés, amely egyébként nem előzmény nélküli, 
hiszen korábban volt abban a kormánypárti frakciókban szakmai polémia, hogy ez egy teljes 
körű vagy részleges integráció legyen. Ezt az előzőekben egy korábbi napirend tárgyalásánál 
én említettem is, hogy Rogán frakcióvezető úr például hosszú ideig nagyon hatásosan érvelt a 
részleges integráció mellett, végül a politikai döntés úgy született meg, hogy egy teljes körű 
integráció legyen. Jelzem, az EKB bólintott erre, bár megjegyzéseket tett és azt javasolta 
önöknek, hogy inkább halasszák ezt el, merthogy rendkívül rövid az idő ahhoz, hogy ennek az 
integrációnak az összes szervezeti, személyi, jogszabályi, jogtechnikai és egyéb ügyét 
elrendezzék.  

Többen is jelezték azt, ahogy azt a törvény is írja, minden bizonnyal arra gondoltak, 
hogy ahogy a törvény és a zárószavazás előtti 40 oldalas módosító javaslat írja, merthogy az 
önök által szóba hozottaknak a jelentős részét az a 40 oldalas zárószavazás előtti módosító 
rögzíti. Nem az eredeti törvény, hanem Varga miniszter úr által módosító csomag. 
Nyilvánvaló, ez is az előkészítettségnek bizonyos dilemmáit tudja mutatni. 

Ugyancsak látjuk azt, hogy az a sajnálatos helyzet alakult ki, azt hiszem, talán úgy 
mondja a köznyelv, hogy elsőkből lesznek az utolsók, hogy a PSZÁF első elnöke egyben az 
utolsó elnöke is lett, az ő élete mintegy keretbe foglalta PSZÁF tevékenységét. Nyilvánvaló, 
majd a kérdéseink egy része majd arra is irányul, hogy egy új szervezeti formációban hogy 
fog mindazon fogyasztóvédelmi feladat megvalósulni, ami egyébként a PSZÁF-on belül az 
elmúlt évek nyomán azt kell hogy mondjuk, hogy egyre javuló teljesítményt jelentett. 

Van egy elem, és ne haragudjanak, hogy idehozom, csak azért, merthogy ez egy 
kormányzati filozófiai kérdésként is korábban lecsapódott és nagyon hosszú, helyenként 
rosszízű parlamenti polémiák zajlódtak e témakörben, ez a pofátlan végkielégítések ügye. A 
zárószavazás előtti módosító, illetve a frakció és kormány álláspontja ebben jelentős 
mértékben különbözik. Én csak érdeklődnék, hogy az elnököknek, alelnököknek nyújtott 
végkielégítés akkor most a pofátlan végkielégítés kategóriája, vagy egy jogos járandóság, 
merthogy mind a kettő a politikai álláspontok között szerepel, és nyilvánvaló, a parlament 
majd végszavazással dönti el, hogy melyik kategóriába kerül, ezért gondolom azt, hogy az 
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ilyen típusú politikai konfliktusgenerálások előbb-utóbb úgyis visszaütnek minden 
alkalommal, tehát én fölöslegesnek gondoltam, hogy ez így legyen. De nyilvánvaló, ez egy 
kérdés, és én szeretném, hogyha segítenének megfejteni, hogy ez melyik kategóriába 
illeszkedő problémával találkozunk. Semmiképpen sem gondolom, hogy ez az orvelli típusú 
helyzet volna, hogy vannak egyenlők meg még egyenlőbbek. Gondolom, ez egy jogilag és 
szakmailag is megalapozott álláspont lesz, amit majd ebben a kérdésben elfoglalunk. 

Vannak olyan szakmai kérdések, amik pont az önök előtt elhangzott PSZÁF-os 
napirendhez illeszkedően joggal vetődnek fel, és vannak olyan szervezeti, humánus, az ott 
dolgozókat is érintő néhány kérdés, amit szeretnék önöknek megtenni, és inkább kérdésekkel, 
támogató, segítő kérdésekkel formálni a vitában való részvételünket. 

A zárószavazás előtti módosító arra vonatkozik, hogy a gordiuszi csomót most önök 
úgy vágják át, ezt csak a kollegák kedvéért mondom, hátha nem ismerik, hogy nem 
foglalkoznak szervezeti kérdésekkel, egy az egyben átveszi az MNB a PSZÁF dolgozóit, és 
majd később a hatékonyság, a munkaszervezeti és egyéb kérdéseknek megfelelően fogják 
szelektálni a dolgozókat. Mi a garancia arra, hogy ezzel az eltolt, a problémát arrébb helyező 
magatartással nem járnak úgy a PSZÁF dolgozói, hogy most átkerülnek, és mondjuk egy-két-
három hónap múlva pedig a kirúgás jár majd részükre. Hogyha erre valamifajta elképzeléssel 
bírnak, akkor szívesen ezt megismernénk, ugyanígy a szervezeti természetű kérdések ugyanez 
a kategória. 

Fölvetődik az a kérdés, hogy az elmúlt időszakban pontosan a pénzügyi békéltető és 
fogyasztóvédelem területén elért sikerei a PSZÁF-nak hogyan őrizhetők meg. Ebben az 
átmeneti időszakban hogyan hasznosítják azt már az MNB szervezeti keretén belül úgy, hogy 
jelen pillanatban, ezt alelnök úr mondta, hogy a készülő ügyrend és majdan az átalakított 
SZMSZ garantálja, hogy rendben legyen. Még az ügyrend készül, az SZMSZ pedig még el 
sincs készítve, hiszen a törvényt nem hoztuk meg, hogy meg lehessen írni. Hogy garantálják 
az átmeneti időszakban, hogy a fogyasztóvédelem, a pénzügyi fogyasztóvédelem ne sérüljön. 
Merthogy szervezeti keretek korlátozottak erre rendelkezésre, nyilvánvaló, a szándék az 
megvan, ezt nem vitatom, csak ennek a feltételei hogy fognak alakulni. 

Hogy van ez az éves fogyasztóvédelmi ellenőrzési feladatok esetében? Tehát hogy 
ugyanúgy egy az egyben átveszik és lefolytatják, nem ragozom tovább. 

Hogy van a bírságok kérdésköre? A PSZÁF jelentős mértékben sikertörténetként is 
jelezte, hogy hány százmillió forint bírságot szedett be, hogy ennek hogy lesz az új 
rendszerben az elhelyezkedése. Mi történik vele, mi lesz a sorsa ezeknek a bírságoknak? 
Ugyancsak érdekelne, hogy az ügyfél oldaláról hogy alakul az ügyfélkapcsolat. A tanácsadói 
irodák, a PSZÁF által biztosított ügyfélszolgálati lehetőségek a fogyasztók számára egy utat 
jelentettek, hogy a saját problémájukkal megjelenjenek. Hogy lesz ez a továbbiakban? Ebben 
a formában változatlanul maradnak, a táblát cserélik ki, az ügyfélszolgálat költözik el onnét, 
mi lesz a sorsa?  

Ugyancsak ha így gondolkodunk, akkor az egy joggal felvethető kérdés, hogy a 
PSZÁF és a civil szervezetek között egy nagyon intenzív kapcsolat kezdett kialakulni főleg a 
tanácsadás területén vagy az érdekképviseletek, érdekek területén. Hogy lesz a továbbiakban a 
velük való kapcsolat? Van-e arra elképzelés, hogy hogy lesznek a pénzügyi tanácsadói irodák, 
hogy lesz a civil szervezetekkel való kapcsolat tovább formálva? 

A PSZÁF honlapján több olyan nagyon jó program fut, ami kifejezetten segíti a 
választását az ügyfeleknek. Mi lesz a PSZÁF honlapjával és az azon futó programokkal? Mi 
lesz ezeknek a sorsa, ezek a kalkulátorok, a bankszámla választó és az egyéb ilyen 
szolgáltatások? Hova kerülnek ezek, mi lesz ezeknek a sorsa, mi lesz az átmeneti időszakban? 
Hiszen a PSZÁF most megszűnik ilyen formában, beolvad az MNB-be, és én holnap is 
szeretnék, október 2-án is tájékozódni ezekről a kérdéskörökről. 

Nézem még, hogy szervezeti típusú kérdésem van-e. Igen. Többször szóba került a 
devizahitelezésnek az ügye. Két kérdésem is volna e tekintetben. Az egyik, hogy mi lesz 
álláspontja, vagy mi az önök álláspontja, korábban a PSZÁF is foglalkozott ezzel, a 
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devizahiteles szerződéseknél azon szerződések esetén, amelyet a Kúria semmisnek tekintett 
ott, ahol az árfolyamrés nem szerepelt a költségek sorában. Van erre kialakulva valamilyen 
elképzelés, hogy gondolkodnak erről, egyáltalán ezt a kérdéskört hogyan érintik. 

Csak nyugtassanak meg, hogy az összevonásban semmilyen szerepe nem volt a 
Fogyasztóvédelmi bizottságnak. Nem tudnék aludni, hogyha azt mondanák, hogy ez így van, 
merthogy a PSZÁF néhány hónapja itt a fogyasztóvédelmi bizottsági ülésen segített feltárni 
egy kommunikációs anomáliát, hogy áthárítják-e a pénzügyi intézetek, bankok a költségeiket 
az ügyfelekre vagy nem. Egyik oldalon egy folyamatos állítás volt, hogy ez nem történhet 
meg, a másik oldalon a PSZÁF pedig egy nagyon részletes tájékoztatóban bemutatta, hogy 
sajnabajna ez így van. Nyugtassanak meg, hogy ez nem volt az utolsó csepp a pohárban Szász 
Károly esetében.  

És őszintén, és ne értsék félre, de ez tényleg érdekelne, hogy hol volt az a pillanat, 
vagy mi volt az a történet vagy dolog, amikor kegyvesztetté vált Szász Károly? Kapcsolható 
egy döntéshez egy magatartás? Merthogy korábban elsőrendű és primér, és a kormányzati 
pénzügyi politikának a fogyasztóvédelem oldalán egy biztonságot nyújtó szereplő volt, most 
pedig egyszer csak azt látjuk, hogy eltűnik Szász Károly. Nyugtassanak meg, hogy sem a 
fogyasztóvédelmi bizottsági ülésnek, sem valami másnak nincs ehhez köze. Ha meg van, amit 
ténylegesen lehet tudni, esetleg máshol számítanak az ő munkájára, az biztosan segítene 
sokunknak megérteni ezt a helyzetet.  

Tisztelt Bizottság!  
Köszönöm szépen ezt a nagy türelmet, én sok kérdést tettem föl segítendőleg, hogy 

megértsük ezt a helyzetet, és így talán kevesebb minősítést kellett az adott ügyben használni. 
Ennek jegyében én most zárom, alelnök úr. 

 
(A bizottsági ülés vezetését Simon Gábor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vártam, hogy alelnök úr is bejelentkezik, de akkor majd sor fog 

erre is kerülni. Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy további kérdés, a téma megértését, 
feldolgozását segítő megjegyzése van-e a bizottságnak. Ha van ilyen, akkor én kérem önöktől, 
hogy ezt tegyék meg. Először kormánypárti képviselőnek adok szót, utána ellenzékinek. Ha 
nincs ilyen, akkor ezekkel a nagyszerű kérdésekkel fogjuk megfejteni ezt a történetet. 
(Jelzésre:) Igen, Szilágyi képviselő úr. De mielőtt szót adnék, megkérdezem, hogy van-e 
kormánypárti oldalon, most még nincsen, úgy látom. (Nincs jelzés.) Akkor Szilágyi képviselő 
úr, öné a kérdezés és szólás lehetősége. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is vártam, 

hogy kormánypárti oldalon megszólaljanak, és csak azért tettem föl később a kezemet.  
Ismét egy olyan dolognak vagyunk a tanúi egyébként, ami az elmúlt három évben az 

élet minden területén a Fidesz-kormányt jellemzi, ez pedig a hatalomkoncentráció. Itt is egy 
nagyon lényeges hatalomkoncentrációnak vagyunk a tanúi, és ismét ugyanaz a séma, hogy 
olyan vállalható, és egyébként a közvélemény számára pozitív dolgok mögé bújtatunk 
bizonyos hatalomkoncentrációkat, ami ellen elvileg az ember azt mondja, hogy ezek pozitív 
dolgok lehetnének. A probléma csak az, két dolog van ezzel a hatalomkoncentrációval. Az 
egyik az, hogy a szép szavak mögött utána a tettekben már teljesen más tartalom volt. 
Gondolhatunk itt nagyon sok mindenre egyébként, elég, ha csak a trafikmutyit említjük, ahol 
nagyon hangzatos volt a dohányzás visszaszorításának az érdeke, aztán utána tudjuk, hogy ez 
nem erről szólt. Az a félelem, hogy esetleg itt is. 

Azzal egyet lehetne érteni, hogy az államnak, a mindenkori kormánynak a 
gazdaságpolitikájának megvalósításához valóban egy nagyon szoros együttműködésbe, és 
bizonyos ráhatással legyen akár a Magyar Nemzeti Bankra, akár a politikára, arra a 
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bankpolitikára, amivel fejleszteni tudják mondjuk a kis- és középvállalkozásokat, fejleszteni 
tudják az országot és hasonló, ez egyértelmű. Az viszont már kérdéses, hogy vajon ez tényleg 
így fog-e történni és nem-e egy rossz irányba fog az egész elmenni.  

A másik, ami lényeges, és amivel énszerintem a Fidesz-kormány nem foglalkozik, 
vagy nem érti meg, hogy mi a mi aggályunk ezzel kapcsolatban, a hatalomkoncentrációval 
kapcsolatban, az, hogy ők abban gondolkodnak, mint hogyha ebben az országban 
egypártrendszer lenne, és innentől kezdve csak a Fidesz kormányozhat. Ugyanez a 
hatalomkoncentráció visszaüthet, ha olyanok kezébe kerül például ez a hatalom, akik ezt ki 
fogják használni, mint ahogy az elmúlt években is kihasználták. 

Itt többször elhangzott, és most a devizahitelesek kérdésével próbáljuk ezt 
alátámasztani ezt az összevonást, hogy ott is milyen dolgok voltak, és valóban, amit önök 
elmondtak, az így igaz. Sem a Nemzeti Bank, sem a kormány, sem a különböző felügyeleti 
szervek nem léptek fel a devizahitelezés formái ellen, csak az a kérdésem, hogy az azóta eltelt 
három év, mióta itt kormányváltás volt, már lassan négy, hol vannak a felelősök. Egyetlenegy 
embert mondjanak, akit felelősségre vontak ezzel kapcsolatban, de a devizahitelezés nem 
tartozik ide, úgyhogy ezt csak zárójelben jegyeztem meg. 

A másik kérdés az, hogy vajon itt is többször elhangzott, amit a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom soha nem támogatott és soha nem is fog támogatni, hogy ennek 
vajon nem az lesz-e a végcélja, hogy utána majd lassan a Magyar Nemzeti Bankot is 
beolvasztjuk egy úgynevezett európai közös bank irányítása alá, és eljutunk oda, amit nagyon 
sokan vizionálnak, hogy Európát egy kormánynak, egy banknak kellene irányítani. Ezt a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom soha nem fogja támogatni. 

Nekem egyetlenegy kérdésem lenne az összevonással kapcsolatban, ami véleményem 
szerint egy lényeges kérdés. Az elmúlt évben talán az egyik legpozitívabb változás az a 
pénzügyi békéltető testület volt, amely ugye lerövidítette a polgári peres eljárásoknak a 
lehetőségét, sokkal gyorsabban, hogyha megfelelő megegyezésre tudtak jutni a felek, akkor 
megszűnhettek bizonyos vitás kérdések. Ez véleményem szerint maximálisan jól működött 
kisebb hibákkal, de tényleg jól működött. Mennyire kívánják megtartani ezt az intézményt, és 
hogyha meg kívánják tartani, akkor önök szerint mennyire lesz zökkenőmentes ennek a 
működése? Hiszen hogyha most különböző akadályok hárulnak mondjuk a pénzügyi 
békéltető testület működésével kapcsolatban mondjuk akárcsak az átvétel során, akkor pont 
azt a leginkább jó hatását veszti el, hogy itt gyorsan lefolyhatnak az ügyek, hogyha itt is most 
húzódni fognak mondjuk egy-két éven keresztül az ilyen békéltető tárgyalások, akkor 
ugyanott vagyunk, mint hogyha polgári peres eljárásban próbálnának megegyezni a felek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen Szilágyi képviselő úrnak a megszólalását. (Jelzésre:) 

Alelnök úré a szó, és utána úgy látom, nagyjából a vitának ezt a szakaszát zárhatjuk. 
Reagálásokra lesz lehetőség, és majd azt követően lezárjuk a napirendet is. Alelnök úr 
parancsoljon, öné a szó. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném 

megköszönni önnek, önöknek, hogy amellett, hogy a törvényről tárgyalhat az országgyűlés, 
illetve a bizottság, egy külön napirendben erről a konkrét ügyről is tudunk néhány szót 
váltani. Ez azt gondolom, talán mindannyiunk számára hasznos lehet, és az ért egy 
megjegyzést engedjenek meg. 

Valóban érdekes volt elnök úr hozzászólásában többször mondta, hogy ő komolyan 
gondolja, illetve komolyan kérdezni. Én is komolyan mondom, tehát érdekes volt 
végighallgatni. És nyilván ez a Fogyasztóvédelmi bizottság presztízsének jót is tesz, pláne 
hogy a médianyilvánosság előtt tehetjük, hogy a Fogyasztóvédelmi bizottság el tudja azt érni, 
hogy egy trafikon keresztül hamarosan a Magyar Nemzeti Bank az Európai Központi 
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Banknak egy része lesz. Tehát körülbelül ez volt az az ív, amit aztán különböző állomásait 
megtapasztalva komoly vitákba mentünk. 

Én nem szeretnék hosszasan hozzászólni ehhez az ügyhöz. rengeteg kérdést kaptak az 
előterjesztők, amit szerintem majd röviden meg tudnak válaszolni. Egy része szervezeti 
kérdés, komoly szervezeti kérdés, egy része az átalakulást érintő személyi kérdés, amely 
valóban fontos, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél dolgozókkal mi lesz, már 
amennyire tudjuk. Egy része pedig a következő napirend utáni, illetve az országgyűlés 
döntését követő kérdés, hogy a törvény megalkotása után hogyan készül el mondjuk az 
SZMSZ, milyen keretek között tud az SZMSZ elkészülni, ami alapján végrehajtható a döntés. 

Én egyetlen dolgot szeretnék csak kiemelni, és nagyon fontosnak tartom elmondani, a 
mi véleményünk vagy én véleményem szerint a törvény elfogadásával, a módosító javaslatok, 
majd a törvény végleges elfogadásával az a rendszer, amelyet pénzügyi fogyasztóvédelemnek 
nevezünk, mégis csak fogyasztóvédelmi bizottsági ülésen vagyunk, és az elmúlt esztendőkben 
nagyon sokat beszéltünk a pénzügyi fogyasztóvédelem rendszeréről egészen onnan, hogy 
kialakítottuk, hogy működött valóban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megfelelő 
koordinálásával. Hogy a pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszer gyengülhet vagy megerősödhet. 
A mi véleményünk szerint ezzel a lépéssel megerősödhet a pénzügyi fogyasztóvédelem 
rendszere. Azt gondoljuk, hogy az a törvény, amelyet tárgyal és tárgyalt is a bizottság, az nem 
elvesz az egész rendszerből, hanem hozzátesz, ettől a rendszer nem rosszabb lesz, hanem jobb 
lesz, reményeink szerint hatékonyabban működő, hiszen teljesen jogos kritikák 
fogalmazódtak meg. nem a szervezetekről, hanem az el nem végzett munkáról vagy a meg 
nem tett intézkedésekről és nem is csak 2010 óta, hanem hosszabb távon, tehát teljesen jogos 
kritikák. A mi véleményünk szerint ez a rendszer jobban fog működni. Még egyszer mondom, 
nem elvesz valamit a pénzügyi békéltető testülettől, pénzügyi fogyasztóvédelem területéről, 
hanem hozzátehet, é valóban egy hatékonyan gyors reagálással működő rendszer, szervezet 
jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon keresztül, amely azt gondolom, ugyanolyan jó partnere 
lehet a Fogyasztóvédelmi bizottságnak az elkövetkező időszakban is, mint amilyen jó 
partnere, az előbbi napirendnél ezt megbeszéltük, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
külön volt. 

Úgyhogy azt remélem, hogy ugyan néhány olyan kérdés is elhangzott, amire most 
szerintem nem lehet válaszolni, merthogy nem születtek meg még a megfelelő döntések, én 
azt remélem, hogyha legközelebb a Fogyasztóvédelmi bizottság erről a területről, mondjuk 
eddig amikor a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét hívta, majd a Magyar Nemzeti 
Bankot fogja partnernek hívni akár előterjesztőként, akár konzultációra, akkor ugyanolyan jó 
partnere lesz a Magyar Nemzeti Bank, mint ahogy a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete volt a bizottságnak. És a lényeg ez, illetve az, hogy azok a fogyasztók, akik a 
pénzügyi rendszerrel kapcsolatba kerülnek, azok valóban megkapják-e ugyanazt az egyébként 
– ebben is egyetértek – évről évre folyamatosan javuló szolgáltatást, pénzügyi szolgáltatást, 
amelyet az elmúlt esztendőben működtek. Ezek az igazi kérdések, és én azt remélem, hogy a 
megszületendő törvény ezt a folyamatot segíteni, sőt erősíteni tudja az elkövetkezendő 
időszakban. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm alelnök úrnak a hozzászólását, megjegyzéseit. Önöké a szó. Ha 

gondolják, akkor ugyanolyan menetben fogunk haladni, államtitkár úr, alelnök úr. Igazgató 
úrra rábízom, hogy mond-e valamit, de tudomásul vettem az első körben a megjegyzéseit, ez 
most már az önök döntése. Államtitkár úr, öné a szó, tessék parancsolni. 

Reagálások az elhangzottakra 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
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Ezek valóban nagyon jó kérdések. A kormány részéről a törvénnyel kapcsolatban, 
illetve a törvény mögötti célokkal kapcsolatban tudok nyilatkozni. Az, hogy az MNB majd a 
belső szervezeteit és ezt hogyan szeretné kialakítani, arról majd alelnök úr tud dönteni.  

Elsőként arról beszélt, hogy itt politikai döntés született és összeolvadás nem 
előzmények nélküli. Valóban már évek óta folyik a gondolkodás arról, hogy ezt a lépést meg 
kell tenni. Még nemzetközi intézmények is javasolták ezt számunkra, és eddig ugyanakkor 
nem volt ennek meg a politikai szándék emögött. A kormány már régóta kinyilvánított 
szándéka ez az összeolvadás. Ez korábban az európai intézmények határozott ellenállása miatt 
erre nem tudott sor kerülni, csak Simor elnök úr mandátumának a lejárta után volt erre 
lehetőség. 

Itt valóban voltak olyan elképzelések, hogy teljes legyen az integráció vagy ne legyen 
teljes. Úgy gondolom, úgy éreztük, hogy maga ez a fogyasztóvédelem egyedül talán egy 
külön szervezetet fenntartani nem gazdaságos, és ezért ennek az MNB-be történő integrációja 
indokolt. 

Említette, hogy EKB és mások is arra kérték, hogy ezt az összeolvadást későbbi 
időpontra tegyük, de úgy gondolom, hogy az átmeneti rendelkezések pont azt a célt 
szolgálják, hogy az összeolvadás mégis viszonylag rövid határidőn belül is meg tudjon 
valósulni, és azért az, hogy a pénzügyi felügyelet folytonossága fennmaradjon, ezt nem 
veszélyezteti. 

A 40 oldalas módosító indítvány elsősorban az EKB-nak az észrevételeire reflektál. 
Például számon kéri rajtunk azt, hogy az MNB továbbra is megőrizze a pénzügyi 
függetlenségét. Úgy gondoltuk, hogy korábban a PSZÁF-nak a bevételei bőven elégségesek 
voltak arra, hogy a kiadásait finanszírozzák, ez az MNB-ben is így lesz, ők erre törvényi 
garanciákat kértek. Tehát elsősorban ilyen típusú módosításokról van szó. 

A személyes kérdésekre én hosszan nem szeretnék válaszolni, ugyanakkor azt 
gondolom, hogy magam részéről Szász Károly urat nagyon tisztelem és őt nem hasonlítanám 
össze misztikus BKV középvezetőkkel, akik a 100 milliós végkielégítésekkel tűntek el. itt 
azért azt gondolom, egy minőségileg más történetről van szó. 

Devizahitelezés kapcsán itt, amit a Kúria döntése, azt természetesen tiszteletben 
tartjuk, és úgy gondolom, hogy a bankok is tiszteletben fogják tartani, legalább is már 
érkeztek ilyen jelzések. 

Szilágyi képviselő úr felvetéseire, hogy üdvözlendő, hogy a kormánynak ráhatása 
legyen a Magyar Nemzeti Bankra, ez a törvény teljes mértékben ezzel ellentétes. Tehát itt a 
Magyar Nemzeti Bank függetlenségét továbbra is fenn kívánja tartani, ezt egy fontos értéknek 
tartjuk, és pont azért lett például makroprudenciális felügyelet a régi bankhoz telepítve. Itt úgy 
gondolom, hogy évtizedekre határozzuk meg a Felügyelet intézményrendszerét, és ezt szem 
előtt kell tartani. 

Három éve a kormányváltás óta folynak vizsgálatok, hogy a devizahitelezésért kik a 
felelősek. Volt egy külön bizottság is, ami ezt vizsgálta, és ott megállapította, voltak fajsúlyos 
megállapításai, de ugyanakkor ezek a mulasztások nem olyan típusúak, amiért büntetőjogi 
eljárás kezdeményezhető. 

Utalta a bankunió kérdésére. Ez egy olyan téma, ami még az eurózónában, az Európai 
Unióban is egy folyamatos kidolgozás alatt áll. Itt a kormány továbbra is vár fontos 
részleteknek a kiderülésére, többek között arra, hogy ez a bankszanálási mechanizmus és 
egységes bankszanálási mechanizmus hogyan és miként fog majd a bankunión belül 
megvalósulni, és ezután fogjuk itt az érveket és ellenérveket mérlegelni, hogy megéri-e az 
országnak hosszú távon csatlakozni vagy sem. Természetesen csak abban az esetben jöhet 
szóba a csatlakozás, ha ez a gazdaság számára hosszú távon megéri. 

A pénzügyi békéltető testületet mi is sikeres intézménynek tartjuk, és ezért a törvény 
garantálja azt, hogy ez a továbbiakban is fennmarad. 
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Végezetül én is szeretném megköszönni a kormány nevében ezt a lehetőséget, hogy 
kifejthettük az elképzeléseinket és választ tudtunk adni az önök kérdéseire reményeink 
szerint. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Alelnök úr, öné a lehetőség, hogy további még 

nyitott kérdésekre választ adjon. Tessék parancsolni. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen. Azokra térnék ki 

elsősorban, amire helyettes államtitkár úr nem reagált. Első kérdése elnök úrnak volt, ez a 
munkaerő átvétele és utána mit fogunk velük tenni, mi fog velük történni.  

Először is szeretném leszögezni, hogy minden szabályzat, SZMSZ, ügyrend, stb 
maximálisan készen áll. Amire  az előbb utaltam, az az, hogy amíg nincsen törvény, ezeket 
nem tudjuk bemutatni, hiszen nincs rá semmilyen jogi megalapozásunk. A Nemzeti Bank 
részéről készen állunk arra, hogy mihelyst hatályossá válik a törvény, akkor megtegyük a 
szükséges jogi lépéseket, tehát nagyon komolyan és nagyon sokat dolgoztunk rajta. 

Mi is úgy gondoljuk, és akár a fogyasztóvédelmet ki is emelhetem, hogy rendkívül 
fontos az, hogy a folyamatok haladjanak, ne álljanak meg egy pillanatra se, amik éves szinten 
ki lettek tűzve a szervezetnek, azok folyjanak tovább. Nem szeretnénk a fióknak dolgozni, és 
azt se kérjük, hogy a PSZÁF dolgozói ilyet tegyenek, mindent szeretnénk ugyanúgy folytatni, 
ahogy volt. Úgy gondoljuk, a törvény erre lehetőséget teremt. 

Az, hogy a szervezet hogyan fog kinézni, és ennek milyen esetleges hatásai lesznek, 
úgy gondolom, nagyon korai még megtárgyalni, pláne a fogyasztóvédelem tekintetében 
szerintem ez viszonylag világos a feladatok megosztása, leosztása, a szervezetnek a működési 
felépítése. Lényeges változásokat egyelőre nem tervezünk, elkezdünk együtt dolgozni, 
meglátjuk, hogy mi az együttműködésnek a tanulsága és merre tudunk tovább haladni. 

Azt mi egészen komolyan gondoljuk, hogy lényeges hatékonyságot tudunk növelni az 
integrációval, hiszen semmi sem csak fogyasztóvédelmi vagy csak makroprudenciális kérdés 
szinte, minden mindennel összefügg. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az új 
szervezetben a régi és új MNB-s munkatársak, régi és új főosztályok stb, stb azok hatékonyan 
tudjanak egymással dolgozni. Ezen belül persze kell egy pár új jogi eszköz is, ez nem annyira 
fogyasztóvédelmi, inkább makroprudenciális eszközrendszer, azokat fel kell állítanunk és 
meg kell tanulnunk használni. 

A bírságos kérdést nem egészen értettem, de nem tervezzük a bírságolás abbahagyását. 
Természetesen, ha eseteket találunk, akkor (Elnök: Egyszerűen hova teszik, milyen 
felhasználási terveik vannak vele, erre vonatkozott a kérdés.) Értem, köszönöm szépen a 
kiegészítést. A bírságokkal kapcsolatban azt a filozófiát követjük, hogy nem lehet a szervezet 
működési költségeinek a forrása maga a bírság. Most nem a felügyeleti díjról beszélek, hanem 
maga a bírság kategóriájáról, ezért egyetértünk azzal az NGM kezdeményezéssel, vagy hát 
törvényi kezdeményezéssel, hogy a bírságokra külön kategóriát, a felhasználási területén 
inkább pénzügyi fogyasztóvédelem, ilyen jellegű szervezetekkel való együttműködés 
esetleges költségei, általában a tudásbővítés, pénzügyi kultúra terjesztése, stb, és hogyha 
esetleg ennél több lenne, akkor pedig az MNB eredménytartalékát emeli, tehát nem fordítható 
a közvetlen költségeinkre. 

Ügyfélkapcsolatot emelte még ki elnök úr. Maximálisan egyetértek, a legfontosabb az, 
hogy a fogyasztók érezzék, hogy bármikor van kihez fordulniuk. Itt úgy gondoljuk, hogy 
folytatjuk azt a munkát, ami eddig is folyt és szeretnénk ezt erősíteni. Szeretnénk, ha a 
fogyasztók minél jobban meg tudnák érteni, hogy mikor hova érdemes fordulni. Úgy látjuk 
például, hogy a pénzügyi békéltető testületnek itt még lehetne további szerepe, akár még 
erősebben lehetne egyből hozzájuk fordulni. Az az álláspontunk, hogy még nem mindig oda 
mennek a megfelelő ügyek, de majd meglátjuk, hogy lehet-e ezen javítani. 
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A civil szervezetekkel való kapcsolat természetesen megmarad, valamint a honlap 
tekintetében is teljesen egyetértek, a hirtelen változások fogyasztói szempontból nehezen 
követhetőek, ezért megfelelő sebességgel fogjuk az informatikai infrastruktúrát átalakítani.  

Szilágyi képviselő úrnak volt még egy pár kérdése, amire talán még nem született 
válasz. Itt szeretném megerősíteni helyettes államtitkár urat. Az, hogy a bankunióba mi mikor 
tudunk belépni, ahhoz először kell egy bankunió, ami már elkészült. Itt én jelentős 
kérdőjeleket látok, hogy hogyan fog ez felállni. Úgy gondoljuk, hogy az országnak először is 
pénzügyileg, gazdaságilag stabilizálódnia kell, képeseknek kell lennünk egy EU-átlagot elérni 
mindenféle gazdasági, szociális mutatóban, mielőtt bármiféle integrációba mi bele merhetünk 
menni, mielőtt elegendően erősek vagyunk ahhoz, hogy ebben részt vegyünk. Első körben 
úgy gondoljuk, hogy ez a koncentráció, ez az MNB-nek a feladatokkal való kibővítése 
elegendő. 

A PBTO működésével egyetértek.  
És végül, alelnök úr, egyetértek a pénzügyi fogyasztóvédelemnek javulnia kell az 

integráció által, ez egy abszolút mérőeszköze annak, hogy jól sikerült-e ezt a lépést 
megtennünk és ezt a feladatot megoldanunk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én köszönöm. Kérdezem, hogy igazgató úr kíván-e reagálni? (Jelzésre:) 

Tessék parancsolni. 
 
DR. KOLOZSI SÁNDOR (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete): Nagyon 

köszönöm. Azt szeretném mondani, hogy a Felügyelet tiszteletben tartja a jogalkotónak a 
döntését, és mindent meg fog azért tenni, hogy az MNB részére a jogszabályban előírtak 
szerint és afelett is átadja azokat az ügyeket és folyamatokat, amelyeket a Felügyelet most 
folytat, hogy ebből az átállásból, integrációból az ügyfeleknek, ha lehet, semmilyen 
kellemetlensége ne legyen, és minden határidőben, precízen, szakszerűen történjen. 

Nagyon köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, igazgató úr. Ez egy nagyon fontos bejelentése volt önnek, hogy 

ilyen értelemben nemcsak a befogadó, hanem az integrációban a beolvadó oldalon is van 
ebben egy ilyen típusú szándék. Mindenképpen megnyugtató. 

Aktuális még, Szilágyi úr? Mert akkor egy gyors megjegyzésre még Szilágyi 
képviselő úrnak megadom a lehetőséget, azt követően a konzultációt így le fogjuk zárni. 
Tessék parancsolni. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyors leszek. 

Beszéltem itt törvényekről, kommunikációról, kommunikációval ellentétes célokról és a 
valóságról, és tényleg valóban elfelejtettem, hogy a Magyar Nemzeti Banknak új elnöke van, 
és itt is látszik, hogy még a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésére is be lehet hozni a humort, 
hiszen Matolcsy György kormányhoz való függetlenségéről beszélni az a vicc kategória. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Én úgy látom az urak szemében, hogy most nem akarnak 

erre reagálni. Magam azt jelezném, bármennyire is esetleg bárki bármit gondol, de azért ez 
egy szakmailag korrekt konzultáció volt, ezt önöknek is köszönöm, meg azt gondolom, hogy 
bizonyos játékszabályokat a bizottságban dolgozó képviselők is betartottak. Azt javaslom 
magunk számára, hogy miután a döntés többé-kevésbé nagy biztonsággal megjósolhatom, 
hogy megtörténik, ezért nézzük meg, hogy azt követően hogy alakult az összeolvadás 2014-
ben, az akkori ülésszakot figyelembe véve visszatérünk rá, és megnézzük, hogy hogyan 
valósultak meg ezek a folyamatok. Én örömmel invitálom önöket majdan egy 2014, óvatos 
vagyok, alkalmas időpontjára. Meglátjuk, hogy mi fér még bele az akkori ülésszakba, most 
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pedig köszönöm szépen mindegyiküknek az érdemi együttműködést és hogy komolyan vették 
a bizottsági ülésnek ezen szándékát. Ezzel ezt a napirendet lezártuk. Megköszönöm az 
előadóinknak a részvételt és a bizottság tagjainak is a szakmai polémiában való 
megnyilvánulást. Ezzel zártuk a második napirendünket.  

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint 
egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12018.szám) (A Gazdasági és 
informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 

Az urakat elengedjük, kivétel az, aki marad, államtitkár úr, a harmadik napirendre, 
ahol is az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat T/12018. számú előterjesztéshez 
kapcsolódóan a Gazdasági és informatikai bizottságnak a módosító javaslatait fogjuk 
megvitatni. Előttünk a T/12018/5. számú ajánlási terv van, szeptember 11-i dátummal. Ennek 
az ajánlási tervnek 4 pontjáról fog a bizottság állást foglalni.  

Először meg fogom kérdezni államtitkár úr véleményét, majd azt követően a bizottság 
szavazás útján fog dönteni az adott pontokban. Ha készen állunk, akkor így mehetünk is. 

Az első pont, amiről a bizottságnak állást kell foglalni, ez az ajánlásterv 1-es pontja, a 
Gazdasági bizottság az első paragrafust kívánja módosítani. Államtitkár úr, kormány- vagy 
tárcaálláspontot képvisel? (Kisgergely Kornél: Kormányálláspontot.) Kormányálláspontot. 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány ezt támogatja. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. 

(Szavazás.) Ez 13. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Az 3. A döntést meghoztuk. Megyünk 
tovább a második ajánlási pont, szintén a Gazdasági bizottság módosító javaslata, ahogy azt 
az elején említettem, a 42. §-ra vonatkozóan. Államtitkár úr? 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 13. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

3. A döntést meghoztuk. 
Most előrelapozunk a 12-es. 12-es ajánlási pontban a Gazdasági bizottság a 146. §-ra 

vonatkozóan tesz javaslatot. Kormány álláspontja?  
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 

az 3, (Szavazás.) és 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. Köszönöm szépen. 
És végül az utolsó, amiben ma a bizottságnak állást kell foglalni, ez az ajánlások közül 

a 15. ajánlási pont, ahol a Gazdasági bizottság a 156. §-t kívánja módosítani. Kormány 
álláspontja? 

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány támogatja? Aki támogatja? (Szavazás.) 12. Aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 3. (Szavazás.) 1 tartózkodással a döntést meghoztuk. 
Tisztelt Bizottság!  
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Úgy vélem, hogy a szükséges döntéseket a napirend keretében meghoztuk. Ha valaki 
mégis úgy érzi, hogy az ajánlási tervből kellene még valamiről dönteni, az kérem, jelezze. 
(Nincs jelzés.) Ilyen nincs, akkor államtitkár úr, köszönjük, hogy immáron második 
napirendnél nyújtott feledhetetlen támogatást. A napirend feldolgozásában jó munkát 
kívánunk önnek, és lezártuk a harmadik napirendet. 

A bizottság 2013. évi őszi ülésszakra vonatkozó munkatervének megvitatása 
Negyedik napirendben egy viszonylag könnyűnek tűnő, és remélem, a végén ez így is 

marad, feladatot végeznénk el. minden ülésszak elején elfogadjuk a munkatervünket, az 
előzetes javaslatok a parlament, a kormány törvényalkotási programja és a frakciók 
véleménye alapján. A körbeküldött munkatervhez a Fidesz-KDNP Fogyasztóvédelmi 
Munkacsoportja két észrevételt tett. Én itt a javaslattevő szándékát is figyelembe vettem, és 
ennek jegyében, ahol a bizottság feladatkörébe tartozó képviselői önálló indítványok 
megvitatásánál a munkavállalók szabad vasárnapjának a biztosításához szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása van, természetszerűleg veszem, 
hogy akkor fogja a bizottság napirendre tűzni, ha a Ház is napirendre tűzi. Ez a 
kötelezettségünk megvan, kijelölt bizottság vagyunk, akkor fogjuk tárgyalni, ha a Ház 
tárgyalni fogja. 

Másik ilyen észrevétel pedig a fogyasztók széles körét érintő témakörök 
megvitatásánál az egyes napi fogyasztási cikkek csomagolási egységeinek a 
megváltoztatásával kapcsolatos, a fogyasztók tájékoztatását érintő kérdések áttekintésére 
vonatkozott. Ezt civil szakmai szervezetek javaslatai alapján tettük meg. tudomásul vettem azt 
a jelzést, hogy a többségi frakció úgy gondolja, hogy jogalkotói beavatkozáshoz még nem 
kellően indokolt ez a helyzet. Azt javaslom, hogy a témát alapvetően ne lökjük ki  a témáink 
közül, tovább gördítjük a 2014-es ülésszakra, és ebben egy előzetes konzultációt le fogunk 
folytatni. Alapvetően én itt a problémára való figyelemfelhívás oldaláról közelítettem meg. ez 
az a klasszikus eset, amikor a 100-as papírzsebkendőben csak 90 darab van, de egyébként úgy 
van felírva, hogy 100-as, félreértés ne essék, de csak 90 darab papírzsebkendő van benne. Ez 
is egy eszköze annak a fogyasztók megtévesztésére alkalmas szituáció. De azért, hogy ne 
akadjon meg a munkatervünk elfogadása, tudomásul veszem az ebbéli szakmai javaslatot. 
Nem elhagytuk a napirendet, hanem áttettük 2014-es ülésszakunk elejére. 

Van-e más érdemi észrevétel? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, akkor azt gondolom, 
nincs akadálya annak, hogy a javaslatot elfogadjuk, aki a munkatervünkkel egyetért és így egy 
szervezett keretben tudjuk az ez éves munkánkat megkezdeni, az kérem, hogy most 
szavazatával erősítse meg. (Szavazás.) Köszönöm a bizottság döntését, egyhangúlag 
elfogadtuk, így nincs akadálya annak, hogy egy érdemi végiggondolás nyomán végezzük az 
ülésszakban a munkánkat. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! 
Ezzel a mai ülésünkre tervezett feladatokat elvégeztük. Szeretném előzetesen 

tájékoztatni a bizottságot, hogy most úgy tűnik, hogy szeptember 23-án 10 órakor fogunk 
találkozni újra. Ezt csak akkor változtatjuk, hogyha bármilyen rendkívüli törvényalkotási 
feladat kerülne a bizottság elé. Jó munkát kívánok mindenkinek a plenáris ülésen. 

Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 38 perc) 
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