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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2250. szám)
(Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

2. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló
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(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1941. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Volner János (Jobbik) megérkezéséig Schön Péternek (Jobbik)
B. Nagy László (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) megérkezéséig Dióssi Csabának (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) távozása után dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Burány Sándor (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP) megérkezéséig dr. Baja Ferencnek (MSZP)
Schön Péter (Jobbik) távozása után Volner Jánosnak (Jobbik)
Scheiring Gábor (LMP) dr. Józsa Istvánnak (LMP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Selmeczi Gabriella országgyűlési képviselő, előterjesztő (Fidesz)
Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Király Júlia alelnök (Magyar Nemzeti Bank)
Bencsik János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket, a parlamenti
évad első gazdasági bizottsági ülését elkezdenénk, először természetesen a napirend
megalkotásával.

A napirendi javaslat tekintetében három napirendi pontból, illetve az egyebekből álló
javaslatot küldtem ki a bizottság tagjainak, ezt továbbra is fenntartanám ebben a formában.
Szeretném jelezni az ülés megkezdése, illetve a szavazások előtt, hogy lenne egy-két apróság,
amit természetesen be kell jelentenem. Egyik oldalról azt, hogy Szatmáry alelnök úr
időközben előlépett a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdasági ügyekért felelős
államtitkárává. Ennek megfelelően a bizottsági ülésen már nem vehet részt, viszont a
parlament ma fogja megválasztani az utódját, így a kormánypárti képviselők az előírt
18 helyett értelemszerűen 17-en vannak jelen a helyettesítésekkel együtt a mai bizottsági
ülésen, tehát a kormánypárti oldal elvileg eggyel kevesebb fővel képviselteti magát, tekintettel
arra, hogy meg kell várni, amíg a parlament a ma délutáni szavazást lebonyolítja.

A másik oldalról azt is szeretném leszögezni, hogy időközben a bizottsági
tisztségviselők soraiban is változás következett be, úgyhogy Volner János alelnök urat, aki a
Jobbik képviseletében lépett a bizottság alelnöki székébe, tisztelettel üdvözlöm ebben az új
minőségében is a bizottság ülésén. Nagyjából ennyi az, amit technikai változásként be kellett
jelentenem.

Hozzá is látnánk a napirend megalkotásához. A napirend tekintetében fönntartom az
eredetileg kiküldött napirendi javaslatomat. Ennek megfelelően az első napirendi pont a
nyugdíjreformmal és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-
vétele és általános vitája, Selmeczi Gabriella képviselő asszony önálló indítványáról van szó.
A második a kormány indítványa a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat, ahol az általános vitát folytatnánk le, első helyen kijelölt
bizottságként. A harmadik az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása, szintén első helyen kijelölt
bizottságként, és végül a negyedik az egyebek, amennyiben egyáltalán ilyen lesz.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az első kérdésem az lenne, hogy valakinek a napirenddel
kapcsolatban van-e kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
kérdezem, ki támogatja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen, hozzá is látnánk a munkához.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról szóló T/2250. számú
törvényjavaslat (Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

Az első napirendi pont tehát Selmeczi Gabriella képviselő asszony önálló indítványa.
Kérem a képviselő asszonyt, foglaljon helyet az előadói asztalnál, és egyben, ha megengedi,
át is adnám önnek a szót. Parancsoljon!

Dr. Selmeczi Gabriella előerjesztő (Fidesz) szóbeli kiegészítése

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Január 31-én lezárult az a folyamat, amelynek végén a magán-
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nyugdíjpénztártagok dönthettek arról, hogy maradnak-e magán-nyugdíjpénztártagok, vagy
pedig visszatérnek a biztonságot nyújtó állami nyugdíjrendszerbe.

Nagy számokat mondok: 3 millió állampolgár döntött úgy, hogy a biztonságot nyújtó
állami nyugdíjrendszert választja. Ennek következtében az ő befizetéseik, az ő vagyonuk
átadásra kerül egy állami alapkezelőbe. Miután itt közpénzekről van szó, miután mi
megígértük ezeknek az állampolgároknak, a magán-nyugdíjpénztártagoknak, hogy át fogjuk
világítani, át fogjuk vizsgálni, hogy az ő vagyonuk valójában mennyit ér, és hogy hogyan
gazdálkodtak vele, ezért gondoltunk arra, és az a döntés született, hogy a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalnak felhatalmazást, jogosítványt, sőt feladatot adunk, hogy ezt a magán-
nyugdíjpénztártagi vagyont, ami visszajön az állami rendszerbe, átvilágítsák.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak nagyon fontos feladatai lennének tehát a
jövőben. Egyfelől magát az átadás-átvétel folyamatát fogja vizsgálni. Erre azért van szükség,
hogy amikor a vagyonelemek jönnek át, akkor egyfelől vizsgálja azt, hogy érvényesülnek-e a
magán-nyugdíjpénztártagok jogai, illetve vizsgálják-e, hogy mennyi az annyi, hogy tényleg
akkora vagyonról van-e szó, mint amiről itt beszélünk.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak lenne egy másik nagyon fontos feladata is:
visszamenőleg is vizsgálná a magánnyugdíjpénztárak gazdálkodását, méghozzá két területen.
Az egyik terület az lenne, hogyan eszközölték a befektetéseket, milyen befektetési döntéseket
hoztak a magánnyugdíjpénztárak, vagyis hogy a jó gazda gondosságával gazdálkodtak-e a
magánnyugdíjpénztárak.

A másik ilyen fontos terület, amit tehát visszamenőleg ellenőrizne a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, az a működési költségek kérdése lenne. Képviselőtársaim tudják,
emlékszünk a jogszabályok szövegére, hogy a magánnyugdíjpénztárak levonhattak egy
maximált összeget, százalékot a befizetésekből. Ez a tagok pénze volt, de ez nem azt jelenti,
hogy ezeket maximálisan el lehetett volna költeni bármilyen jogcímen, hanem ez azt jelenti,
hogy ez volt egy maximális lehetőség, hogy ebből működési költségekre költsenek. Itt például
– csak hogy példát is felhozzak a képviselőtársaim előtt – nagyon sok magán-
nyugdíjpénztártag érdeklődött nálam is, hogy megtudhatják-e, hogy amikor a
magánnyugdíjpénztárak reklámoztak október vége, november folyamán súlyos pénzekért,
egyes számítások szerint több száz millió forintért, akkor vajon ezt miből, milyen
költségekből, milyen befizetésekből végezték. A sort nem szeretném folytatni, hiszen a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak lenne majd ez a feladata tehát, hogy a működési
költségeket is átvilágítsa és ellenőrizze.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az, hogy a magán-nyugdíjpénztártagi vagyont, az átadott
vagyont ellenőrizzük, átvilágítsuk és elszámoltassuk a magánnyugdíjpénztárakat az
állampolgárok felé, ez közérdek. Megígértük, minden állampolgár várja, ezért kérem önöket,
hogy azt a törvénymódosítást, amely ezt lehetővé tenné, támogassák.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egyszer: tárgysorozatba-vétel és általános vita.
Kérem a bizottság tagjai közül a jelentkezőket. (Jelzésre.) Józsa István alelnök úrnak adnám
meg először a szót. Parancsoljon!

Hozzászólások

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarnám újranyitni
a magánnyugdíjpénztárak államosításáról szóló vitát, pusztán a KEHI-nek adandó új
hatásköröket szeretném kérdezni, hogy az előterjesztés, illetve a felhatalmazás alapján a
KEHI vizsgálhatja-e, hogy az átjelentkezés során biztosítva voltak-e az egyenlő feltételek
mindenki részére. Tehát magyarul ugyanolyan helyzetben volt-e az, aki a kormánybiztos
asszony szerint az állami pénztárt választotta – mert megítélésem szerint neki nem kellett
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csinálnia semmit. Tehát az ön állítása, hogy 3 millióan választották, ezt mire alapozza, hogy
döntött-e vagy csak egyszerűen nem csinált semmit. Mert aki mondjuk nem értesült ezekről,
az automatikusan megfosztódott a magán-nyugdíjpénztári befizetésétől. Tehát ezeket az
egyenlő feltételeket vizsgálhatja-e a KEHI, hogy minden egyes biztosított esetében ez
megtörtént-e. Illetve amit elmondott, azokkal kapcsolatban egyetértek, hogy ezeket mind
vizsgálni kell a KEHI-nek, bár a kérdés fölmerül, hogy ez mennyiben közpénz, illetve
mennyiben magánpénz. Mert amikor összegyűjtötték, akkor magánpénz volt, akkor pedig a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is végezhetné ezt az ellenőrzést. Tehát ez is
kérdésem, hogy miért nem a PSZÁF végzi ezt a munkát.

De ha már most az előterjesztés a KEHI-re vonatkozik, akkor a későbbi felhasználást
áll-e módjában a KEHI-nek vizsgálni, hogy mire fordítódik ez a véleményünk szerint
magánszemélyek által összegyűjtött vagyon, amit most az állam kíván „garantálni” . Tehát mi
lesz ez a garantált felhasználás?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt további bizottsági tagoknak megadnám a szót,
még vissza kell szoknom az ülésvezetésbe, ez látszik, mert a kormány képviselőjét
elfelejtettem megkérdezni. Úgyhogy ezt pótolnám is, Jeney Orsolya államtitkár asszonynak
adnám meg a szót. Parancsoljon!

JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány támogatja törvényjavaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Hegedűs képviselő úrnak adnám meg a szót.
Parancsoljon!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik) Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban sarkalatos kérdés,
amit Józsa István képviselőtársam érintett, hogy ezek a pénzek, amelyek most visszakerültek
az állami rendszerbe, magánpénznek vagy közpénznek tekinthetők-e. Mi már a szabad
nyugdíjpénztár-választásról szóló törvény vitájában is elmondtuk, hogy mivel itt olyan
pénzekről volt szó, amelyeket jogszabály alapján maga az állam szedett be, és ugyanannyi
került ezekhez a pénztárakhoz, mint amivel kevesebb került a felosztó-kirovó rendszerbe,
azért, hogy ezáltal kötelező állami feladatot lássanak el, ezt minden tekintetben közpénznek
tekintettük akkor is, és közpénznek tekintjük most is. Annak ellenére, hogy ezek pro forma,
illetve ténylegesen is magánpénztárak kezelésében voltak. De a pénz eredete közpénz, ha az
eredetét nézzük, és a felhasználásának a módja is az volt. Ez egyfajta outsourcing volt, ha úgy
tetszik, amelynek a hatásfoka rendkívül rossz volt, és ezért is üdvözöltük ennek a rendszernek
a megszüntetését.

Tehát e tekintetben az, hogy a KEHI-nek van-e legitimitása, van-e jogosultsága ezeket
az átkerült pénzeket vizsgálni, ezt mindenképpen indokoltnak tartjuk, és üdvözöljük ezt a
lépést. Véget kell már vetni ennek a szemfényvesztő kommunikációnak, amit a szocialisták
folytattak a magánpénztárak védelmében, hogy itt minthogyha valamiféle megtakarításokért
aggódtak volna. Valós megtakarítások a nyugdíjrendszer harmadik pillérében keletkeznek,
ami változatlan formában működik továbbra is, azok magánforrások, azok többletforrásként
jönnek be a rendszerbe.

Ami a második pillérben, a kötelező magánnyugdíjpénztáraknál volt, azok nem
megtakarítások voltak, hanem átirányított közpénzek, és mivel közpénzekről van szó, így a
KEHI vizsgálatát indokoltnak, jogosnak és szükségesnek tartjuk.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai
részéről? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Kérdezem a képviselő asszonyt, kíván-e
reagálni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre.) Parancsoljon!

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Természetesen szeretnék a felvetett
kérdésekre válaszolni. Alelnök úr számára: az egyik ilyen kérdés volt, hogy a későbbi
felhasználást ellenőrzi-e vagy ellenőrizheti-e a KEHI. Igen, a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal állami pénzeket, az állami pénzek felhasználását vizsgálja.

Volt egy olyan kérdése is alelnök úrnak, hogy miért nem a PSZÁF vizsgálja ezt a
vagyont, és miért a KEHI. Természetesen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is
vizsgálja a magánnyugdíjpénztárak működését, azonban a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
ennél még többet tehet. Engedje meg, hogy példát mondjak. Például a PSZÁF nem köteles
visszamenőleg ellenőrizni a vagyon gazdálkodását. Ha a munkatervébe felveszi, akkor
vizsgálja, ha úgy gondolja, hogy nem, akkor nem vizsgálja, tehát nem köteles. Egyébként a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nem is utasítható, tehát ő maga határozza meg az
ellenőrzési tervében, hogy mit kíván a jövőben vizsgálni.

Engedje meg, hogy hadd mondjak még egy másik pontot. A PSZÁF például nem
ellenőrzi azt a vagyonátadás-átvétel kapcsán, hogy mennyi az annyi. A Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal viszont ezt megvizsgálhatja, és ez egy rendkívül fontos pont, főleg –
mondom –, a magán-nyugdíjpénztártagok felé az elszámolást, hogy tudják, mennyi az annyi.

Az első kérdése jellemzően politikai kérdés volt. Képviselő úr, az a helyzet, mi éppen
most fordítottuk a gyereket a fejéről a talpára. Azért ne felejtsük el, hogy az az 1997-ben az
MSZP-kormány alatt meghozott törvény kötelezővé tette a pályakezdők számára, hogy
befizetéseik egy részét magánnyugdíjpénztárakba utaltassák. Sőt mi több, később, hogyha
valaki akár önként átlépett ilyen magán-nyugdíjpénztári rendszerbe, akkor egy rövid időpont
kivételével nem tette lehetővé a döntést, nem dönthettek volna úgy az emberek, hogy
köszönjük szépen, ebből mi nem kérünk, szeretnénk visszatérni az állami rendszerbe. Sőt mi
több, emlékezzenek arra is, amikor törvény erejénél fogva a befizetések egy részét tőzsdére,
kockázatos tőzsdére vitették a magánnyugdíjpénztárakkal. Akkor sem dönthettek a magán-
nyugdíjpénztártagok úgy, hogy ezt szeretnék vagy nem szeretnék.

Tehát nagyon szépen kérek minden képviselőt, hogy ne ássa alá a bizalmat az állami
nyugdíjrendszerben, például ilyen kifordított kommunikációval, mintha most nem dönthettek
volna. Képviselő úr, azt, hogy volt, aki nem tudott erről az egészről és nem volt képben,
vissza kell utasítsam, mert hosszú heteken-hónapokon keresztül minden médiumban erről
beszéltünk. Ne felejtse el azt se, képviselő úr, hogy a nyugdíjbiztosító intézet minden magán-
nyugdíjpénztártagnak személyre szóló levelet küldött ki, pontról pontra leírva, hogy milyen
lehetőségeik vannak. Tehát teljes körűen tájékoztatva lettek az állampolgárok, főként a
magán-nyugdíjpénztártagok arról, hogy most dönthetnek, és az, hogy valaki nem nyilatkozik,
az is egy döntés, hiszen el lett neki mondva, hogy úgy is dönthet, hogy visszatér az állami
nyugdíjrendszerbe, és akkor nem kell nyilatkoznia.

Tehát engedje meg, hogy ezt az elég furcsa politikai felvetést visszautasítsam, és
remélem, hogy az egyéb kérdéseire pedig teljes választ kapott.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István jelez.) Józsa István alelnök úr még
egyszer szót kért tőlem, de az az igazság, hogy a vita lezárásnak a szakaszában ezt nem
szoktuk megtenni. Azért kértem, hogy… (Dr. Józsa István közbeszólása.) Azért kértem, hogy
mindenki mondja el az észrevételét, és utána megadom a reakció lehetőségét a képviselő
asszonynak. Azt gondolom, azt már elég régóta megszoktuk itt a bizottsági ülésen, hogy
végső soron az utolsó szó mindig az előterjesztőé. Meg lehet próbálni természetesen újból és
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újból magunkhoz ragadni az utolsó szót, de nincs értelme, mert minden alkalommal meg
fogom adni az előterjesztőnek utoljára a szót. Mert ez a bizottsági viták lefolytatásának a
természete, immáron sok-sok éve, azt gondolom, nemcsak az elmúlt egy esztendőben.

Azért természetesen megkaphatja Józsa István alelnök úr a szót, ne érje az a vád a
bizottság vezetését, hogy bárkibe is belefojtanánk a szót, de utána ugyanúgy meg fogom adni
a szót a képviselő asszonynak. Parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Helyesen értelmezi,
ugyanis mielőtt lezárná a napirendi pontot az előterjesztői válaszadást követően, az elnök meg
szokta kérdezni, hogy mindenkit kielégített-e a válasz. Ennél a körnél tartunk most, ebben
jeleztem, hogy nem teljes körűen elégített ki a válasz. Volt egy része a kérdésemnek, ami az
egyenlő feltételekre vonatkozott, és teljesen egyetértek az elnök úrral, hogy én várom, hogy
erre utána az előterjesztő válaszoljon. Tehát a vita menetét pontosan ismerem, és nagyon
örülök, hogy az elnök úr is a Házszabálynak megfelelően vezeti az ülést.

Tehát az esélyegyenlőségre vonatkozott a kérdésem egy része, hogy akiről
kormánybiztos asszony azt állítja, hogy egyenlő eséllyel dönthetett az állami nyugdíj
választása mellett, annak a mérlegelésében, pontosabban a magánnyugdíjpénztárt választók
mérlegelésében azonosnak ítéli-e azt az esélyt, hogy az egyiktől elvonják a későbbiekben az
állami nyugdíj lehetőségét, a másiktól meg nem vonják el.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony, parancsoljon!

DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Alelnök úr kérdése arra vonatkozott, hogy a
KEHI ezt a kérdést vizsgálhatja-e. A KEHI-nek nem feladatköre esélyegyenlőségi kérdéseket
vizsgálni, a KEHI a forintoknak, az állampolgárok forintjainak és a közpénz forintjainak fog
utánamenni, és ezeket fogja ellenőrizni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs több kérdés, ennek megfelelően
eljutottunk a döntésig. Itt tárgysorozatba-vételről és általános vitára való alkalmasságról
döntünk. Ez elvileg két külön szavazást igényelne, bár elvileg egyben is megoldhatnánk.

Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy egyben szavazzunk a tárgysorozatba-vételről
és az általános vitára való alkalmasságról? Van-e, aki esetleg külön kíván állást foglalni a két
kérdésben? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor együttes szavazásra kerül sor.

Határozathozatal

Tehát kérem a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételét, illetve egyúttal támogatja az általános vitára való alkalmasságát, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal a törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételét és általános vitára való alkalmasságát támogatta. Ki voksolt nemmel?
(Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ilyen nem volt, tehát a bizottság
21 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében támogatta a törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételét, illetve általános vitára való alkalmasságát.

Köszönöm szépen a képviselő asszonynak és helyettes államtitkár asszonynak a
jelenlétet.

Előadót kell állítanunk, gondolom, itt többségi és kisebbségi előadó kiválasztására
egyaránt sort keríthetünk. Kérdezem, van-e kisebbségi előadóra javaslat. (Dr. Józsa István: A
kisebbségit vállalom.) Józsa István alelnök úr vállalja a kisebbségi előadó szerepét.
Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül valaki vállalkozik-e a többségi előadó szerepkörére.
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(Jelzésre.) Koszorús László képviselő úr, illetve remélhetőleg holnaptól már alelnök úr, ha a
frakció javaslatát támogatni fogja a mai napon a parlament.

Köszönöm szépen.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló
T/2158. számú törvényjavaslat (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Áttérünk a következő napirendi pontra, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. Tisztelettel kérem Cséfalvay Zoltán államtitkár
urat, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Jelen van Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank
alelnöke is, kérem az alelnök asszonyt is, hogy foglaljon helyet, tekintettel arra, hogy Simor
András elnök úr írásban is jelezte, hogy az alelnök asszony fogja képviselni a Magyar
Nemzeti Bank álláspontját a törvényjavaslat ügyében.

A törvényjavaslatot mindannyian kézhez kaptuk, az államtitkár urat szeretném
megkérdezni, hogy egyébként szóban ki kívánja-e egészíteni a törvényjavaslathoz fűzött
indokolást. (Jelzésre.) Úgy látom, hogy igen, akkor parancsoljon, öné a szó.

A kormány álláspontjának ismertetése - Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (NGM)

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Csak nagyon röviden, mert úgy gondolom, a részletek mindenki előtt ismertek.
Azért annyi kiegészítésem hadd legyen, hogy a mostani módosítás nem egy átfogó jellegű; a
törvénynek egy meghatározott részét érinti, a monetáris tanácsnak az MNB elnökén és
alelnökein kívüli tagjainak megbízásáról szól. A sürgősségét az indokolja, hogy a jelenlegi
tagok megbízatása 2011. február 28-án lejár, ennek következtében az új szabályozásról
mihamarabb dönteni kell.

Szeretném leszögezni elöljáróban, hogy a kormány az MNB döntéshozó testületeinek,
elnökének függetlenségét a legteljesebb mértékben tiszteletben tartja, és semmilyen nemű
közvetlen vagy közvetett hatalomgyakorlásra nem kerülhet sor az MNB-t illetően. Éppen
ezért a javaslat úgy fogalmaz – és ez a kormány álláspontja –, hogy az Országgyűlés joga és
kötelessége az MNB feletti felelősség viselése, illetve ebben az esetben a monetáris tanács
tagjainak, nevezetesen azon tagjainak, akik nem az elnök és nem az MNB alelnökei, a jelölése
és megválasztása. Pontosabban az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának
javaslatára az Országgyűlés válassza meg és mentse fel őket.

Szeretnék utalni arra is, hogy ez nagyon erős közeledés az uniós gyakorlat felé. Itt
nyilvánvalóan azokat az országokat célszerű figyelembe venni, amelyek nem rendelkeznek az
euróval. Ha megnézzük ezeket az országokat, akkor láthatjuk hogy azon uniós országokban,
amelyek nem rendelkeznek euróval, a parlament a monetáris politikai irányító testület
tagjainak kiválasztásában nagyon jelentős szerepet játszik. Csak néhány országot sorolnék fel:
Bulgária, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia és Svédország is ezek közé tartozik.

A törvénymódosítás előtt a gazdasági miniszter kikérte az Európai Központi Bank
véleményét, és ezúton is szeretnénk tájékoztatni a bizottságot, hogy a bank véleményében
rögzítette a jegybank függetlenségének fontosságát, ugyanakkor nem emelt érdemi kifogást a
jegybanktörvény szándékolt módosítása ellen. Olyan kritikai észrevétel nem jelentkezett, ami
a törvényjavaslat átdolgozását kérte volna.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy
Simor András elnök úrnak a február 11-én kelt levelét a bizottsági titkárság ma reggel kapta
kézhez. Gondoskodtam róla, hogy itt kiosztásra kerüljön minden egyes bizottsági tagnak,
tehát esetleg közben van mód annak az áttanulmányozására. Mivel az elnök úr kérte, hogy az
alelnök asszony elmondhassa itt a jegybank álláspontját a törvényjavaslattal kapcsolatban, azt



- 12 -

gondolom, ez természetesen természetes, úgyhogy először az alelnök asszonyé a szó, mielőtt
a bizottság tagjainak adnék szót.

Az MNB álláspontjának ismertetése - Király Júlia alelnök (MNB)

KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Önök ismét a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi
törvény megváltoztatására készülnek. Úgy gondolom, föl kell tenni azt a kérdést, hogy vajon
ez a törvényváltozás hozzásegít-e bennünket a törvény szellemének jobb érvényesüléséhez,
közös céljaink, a stabil gazdaságpolitika és a stabil gazdasági környezet eléréséhez. A
válaszunk egyértelmű nem, és ezt a nemet szeretném a következő percekben önöknek
alátámasztani.

Országunk, gazdaságunk jelenleg sérülékeny. Ennek a sérülékenységnek, az ország
negatív megítélésének az egyik alapvető oka az ország, az állam magas adósságállománya, és
ettől nem függetlenül a magas külső adósságállomány. Az adósság súlyos teher. A hitelt
vissza kell fizetni! De tudjuk, hogy nem mindegy, mekkora az a kamatteher, amely
folyamatosan terhel bennünket. Minél inkább el van valaki adósodva, annál magasabb
kamatterhet kell fizetnie, hiszen annál kockázatosabbnak tűnik a hitelnyújtó szemében. Így
például Magyarországon Csehországgal vagy Lengyelországgal ellentétben, ahol az
államadósság körülbelül a fele a jövedelemhez, a GDP-hez viszonyítva, mint
Magyarországon, így közel egy százalékkal alacsonyabb kamatterhet kell fizetni. Az
adósságállomány nagysága azonban nem mindegy.

Belgium, Olaszország, ahol az államadósság magasabb, mint hazánkban, mégis
másfél-két százalékponttal alacsonyabb a kamatteher, mert ezeket az országokat, amelyek a
fenntartható, stabil növekedési pályán vannak, illetve e felé közelítenek, kevésbé
kockázatosnak tekintik hazánknál. A kiszámítható gazdaságpolitika alacsonyabb kockázatot
jelent, alacsonyabb finanszírozási költséget, és ezt megérzi az ország és megérzi az egyén, az
eladósodott állampolgár is, ezért ez közös célunk, úgy gondolom.

Közös célunk a stabil gazdasági környezet elérése, amihez a jegybank az árstabilitás
elérésével tud hozzájárulni. Az árstabilitás nem öncél. Ez biztosítja, hogy a gazdasági aktorok
biztonságosan, felelősen tudják meghozni döntéseiket. A cél elérésének a záloga viszont a
monetáris politika kiszámíthatósága, a jegybank hitelessége, aminek előfeltétele a jegybank
függetlensége. Ezt tükrözi az Unió alapokmánya is. Ne felejtsük el azonban, hogy a jegybank,
a monetáris politika, a monetáris tanács nem a gazdaságtól független, hanem a politikai
ciklusoktól, a politikai befolyástól. Azért, hogy az ország, a gazdaság érdekében hosszabb
távra tekintve tudja biztosítani az árstabilitást. A jegybank mindenkor együttműködik a
kormánnyal, ezen elsőrendű célja veszélyeztetése nélkül.

A monetáris politika azonban akkor tudja hatékonyan szolgálni a stabilitást, ha az
intézményi háttere is stabil. Ezért nem tartjuk célszerűnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló
törvény szokásos gyakori változtatását, amivel sajnos európai elsők vagyunk.
Meggyőződésem, hogy egy stabil intézményi környezetben működő független jegybank tudja
leginkább elősegíteni a monetáris politika hitelességét, hozzájárulni gazdaságunk stabil,
fenntartható növekedéséhez, ennek a pályának az eléréséhez.

A monetáris tanács külső tagjainak jelen törvénymódosításban megfogalmazott
kiválasztási eljárása semmivel sem visz közelebb a fentebb megfogalmazott célokhoz és
elvekhez. Számos eljárási rend létezik Európában – ebben egyetértünk az államtitkár úrral –,
nincs közöttük a fentebbi elvek szempontjából magasabb vagy alacsonyabb rendű. Akkor
miért van szükség a változtatásra?

Kérem, tegyék fel maguknak a kérdést, és csak akkor támogassák a módosítást, ha
megnyugtató választ tudnak erre a kérdésre adni. Ettől függ ugyanis az, hogy a gazdaság
szereplői hogyan fogják a gazdasági bizottság, a parlament döntését fogadni, hogyan fogják
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értelmezni ezt a módosítást. Az elemzők, a befektetők, a külső értékelők – belföldiek és
külföldiek egyaránt – azt fogják vizsgálni, hogy ez a módosítás hogyan hat az MNB
függetlenségére, ezen keresztül a monetáris politika hitelességére. A törvénymódosítás
tervezetét megismerve egyelőre elbizonytalanodtak. Úgy értékelik, hogy az újabb módosítás
célja a politika primátusának biztosítása a gazdaság felett, a jegybanki függetlenség
csorbítása.

Ezt támasztja alá az Európai Központi Bank magyar kormány kérésére elkészített
véleménye is, melyben határozottan kritizálja, hogy a múltban is gyakorta változott a
monetáris tanács tagjaira vonatkozó kinevezési eljárás, a jelenlegi javaslat károsan érinti az
MNB szervezeti és irányítási stabilitását. Megjegyzik, hogy mindez az alig pár hónapja
elfogadott további törvénymódosításokkal, illetve az MNB kamatdöntéseivel szemben
megfogalmazott kormányzati kritikával együtt súlyos aggályokat vet fel. Biztos vagyok
abban, hogy az árstabilitás elérése, a stabil jegybanki intézményi környezet sokat segíthet a
hozamok mérséklődésében, az államadósság terheinek enyhítésében. Ez a közös célunk.

A magyar gazdaságpolitika, egyúttal a monetáris politika hitelességét erősíti, ha a
politikai erők világossá teszik a jegybanki függetlenség, az árstabilitás, a jegybank intézményi
stabilitása melletti elkötelezettségüket. Ez az a tradíció, az a hagyomány, amit a megújulás
során is meg kell őriznünk.

Kérem önöket, merjenek bátrak lenni. Merjenek szakítani az elődeik rossz
hagyományaival! Merjék a jó hagyományt megőrizni, merjenek a stabil intézményi környezet
mellett voksolni, azaz vessék el ezt a törvénymódosítási javaslatot! Azonban ne mondjanak le
a jó hagyományról, a megválasztott jelöltek bizottsági meghallgatásának jogáról, ahol ők
bizonyítani tudják a törvény, az alkotmány szellemében való cselekvésre való
elkötelezettségüket. Ne felejtsék el, hogy megújulás nincs stabilitás nélkül!

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Dr. Józsa István közbeszólása.)

ELNÖK: Alelnök urat arra kérem, hogy ha lehet, kevésbé a bizottsági ülést zavaró
módon ösztönözze a munkatársait vagy képviselő kollégáit arra, hogy megjelenjenek a
bizottsági ülésen, ami egyébként kötelességük lenne. Ha jól látom, akkor egyelőre…
(Dr. Józsa István közbeszólása.) Egyelőre a jelentkezők közül Rozgonyi Ernő képviselő urat
láttam elsőnek jelezni, akkor neki adnám meg a szót, aztán Baja Ferenc képviselő úr
jelentkezett. Van-e még más? (Jelzésre.) Dióssi Csaba képviselő úr. Egyelőre ebben a
sorrendben, aztán majd értelemszerűen mások is szólhatnak.

Parancsoljon, képviselő úr.

Hozzászólások

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Azt előre kijelenthetem,
hogy támogatjuk ezt a jogszabály-módosítást, és szükségesnek is tartjuk, és egyben kevésnek
is tartjuk. Hozzáteszem, nem akartam belemenni itt részletekbe, de miután a Nemzeti Bank
képviselője tulajdonképpen messze túlmenően beszélt a Nemzeti Bank különböző
feladatairól, azon túlmenően, mint amit az érintett törvénymódosítás érint, kénytelen vagyok
egy kicsit ebbe belemélyedni.

A Nemzeti Bank állandóan a függetlenségéről beszél, és ez a függetlenség egy
egészen furcsa dolog. Az elmúlt 20 év azt bizonyítja, ha valaki végignézi a folyamatokat,
hogy a Nemzeti Bank valóban független. Valóban független mindentől, ami magyar és
nemzeti, mondhatnám úgy is, hogy magyar nemzeti érdek. Ha végignézzük, hogy mi történt
az elmúlt 20 év alatt, akkor azt is látjuk, hogy a Nemzeti Bank soha, még véletlenül sem tett
eleget annak a feladatnak, amit a törvény számára előír. De ugyanakkor azzal takarózik.

Hadd tegyem azt is hozzá, hogy érdekes módon állandóan arról van szó, hogy nincs
pénz, ezt már az Antall-kormány idején elkezdték, ezért indult el úgy a privatizáció, ahogyan
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elindult, és ha nincs pénz, azaz pénzszűke van, akkor hogyan lehet az, hogy a Nemzeti Bank
restrikciós pénzpolitikát folytat. Ezek abszurd dolgok, és 20 éve ez történik, kérem szépen.
Vagy ha mégis olyan probléma merülne fel netalántán, hogy valóban van többletpénz ebben a
gazdaságban, például a külföldiek beáramlása során, akkor meg azt kell mondanom, hogy a
Nemzeti Bank rosszul látja el a feladatát. Hiszen a Nemzeti Banknak a pénzkibocsátást, a
hitelpénz kibocsátását is kézben kellene tudnia tartani.

Hozzáteszem még azt is, hogy abszurdum mindig az inflációra hivatkozni, ami
tulajdonképpen nem is klasszikus infláció, hiszen legtöbbször Magyarországon, ami az
árstabilitást fölfelé löki, az nem valódi infláció, nem abból következik be, hogy valamilyen
oknál fogva többletpénz van a gazdaságban, hanem általában költségoldali infláció.
Költségoldali inflációt – kérem tisztelettel – nem lehet monetáris eszközökkel szabályozni, azt
csak a kormányzat tudja szabályozni, különböző szabályozási előírások révén. Monetáris
eszközökkel csak monetáris okokból bekövetkezett inflációt lehet kezelni.

Tehát ezek abszurd dolgok, ha ezen végigmegyünk, és végiggondoljuk, hogy miről is
van itt szó, úgyhogy egész egyszerűen, amikor a Nemzeti Bank a függetlenségéről beszél,
akkor érdekes módon arra a függetlenségére nem kényes, hogy szemrebbenés nélkül
végrehajtja azt, amit tőle idegen szervezetek kérnek. Ez az egyik.

A másik, kérem szépen, hogy amíg itt forint a fizetőeszköz, addig tudomásul kell
venni, hogy a Magyar Nemzeti Bank a magyar jegybank, és ennek megfelelően jegybanki
kötelezettségei vannak. A Deutsche Bundesbank egészen addig, ameddig az eurót nem
vezették be, olyan törvény alapján működött, amelyik törvény kimondta, hogy a Bundesbank
köteles a monetáris politikája révén együttműködni a kormányzat gazdaságpolitikájával; és
nálunk egyelőre a forint a fizetőeszköz.

Nem akarom tovább ragozni a dolgot, erről ennyit. Még egyszer mondom: a Jobbik
támogatja ezt a módosítást.

ELNÖK: Baja Ferenc képviselő úr következik. Parancsoljon!

DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, nem meglepően ki kell
jelentenem, hogy a Szocialista Párt egyáltalán nem támogatja ezt a törvényjavaslatot. Föl
szeretném hívni a bizottság figyelmét arra, hogy az a folyamat, amelyben a kormányzó párt a
koalíciós partnerével lényegében a magyar társadalom független intézményeit pártpolitikai
célú – de leplezetten pártpolitikai célú – elfoglalását a parlamenti színházon keresztül, de
lényegét tekintve a személyi kiválasztásban pártpolitikai célok alá rendeli, az a nemzetközi
terekben is ma már egyértelmű visszatetszést kelt. Kockázatos vállalkozás ez minden
tekintetben. Kockázatos vállalkozás azért, mert a hatalomnak – a gazdaságpolitikai
hatalomnak is egyébként, és minden típusú hatalomnak – megvannak a maga cselekvési
korlátai. Hihetetlen mértékű felelősség terheli az önök vállát az elkövetkezendő időszakban,
mert nincsenek ma már független intézményi korlátok.

Ez a törvényjavaslat része annak a folyamatnak, amely egyrészt az Állami
Számvevőszékkel, másrészt a Költségvetési Tanáccsal, harmadrészt most a Magyar Nemzeti
Bankkal történik, és az Alkotmánybíróságot még az asztalra sem tettem. Nevezetesen arról
van szó, hogy ha valakinek alternatív véleménye van a magyar társadalmi vagy
gazdaságpolitikai kérdésekben, akkor az alternatívát állító intézmény személyi vagy
szervezeti ellehetetlenítése megtörténik. Azért problémás ez, mert a Magyar Nemzeti Bank –
lévén Magyarország az Európai Unió tagja – nemcsak hazai, hanem nemzetközi tekintélyével
is kiállt eddig a magyar társadalom és a magyar gazdaság pénzpolitikai folyamatai mellett. Ez
a világon sehol nem vitamentes egyébként, sem Amerikában, sem Európában, sem egyik
országban sem. Kulturált demokráciában hozzá vannak szokva ahhoz, hogy igen, a kormány
és az aktuális bank mindig egyfajta közös együttműködés, és nem diktátumok alapján alakítja
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ki az ország gazdaságpolitikáját, ez teremti meg az adott ország gazdaságpolitikai tekintélyét,
az adott fizetőeszköz stabilitását. A vitamentesség nem stabilitást jelent, a vitamentesség nem
jelenti azt, hogy ha valami vitamentes, attól még annak az árfolyama is megmarad, erre
szeretném felhívni a figyelmet.

Minden politikai erő kiállhat a forint mellett, ettől a forint nem fog erősödni –
hozzáteszem. Ez nem a mi kompetenciánk. Ez ennél szélesebb körben ítélődik meg, és ezen
szélesebb körben nem a politikai indulatok fogják meghatározni azt, hogy a magyar
állampolgárok például a devizahitelesekhez kötődően majd milyen költségeket lesznek
kénytelenek elkönyvelni. Hangoskodhatunk, de ennek az árát a magyar adófizetők fogják
megfizetni. Éppen ezért én is azt gondolom, hogy indokolt lenne eltekinteni ettől a
változtatástól. Azt gondolom, azt látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelen állapotában,
jelen működési szerkezetében nem ellenfele sem a magyar kormánynak, sem a magyar
társadalomnak. Azt gondolom, hogy kulturált párbeszéd keretei között a szakmai vitákat ez a
két intézmény meg tudná oldani, és hozzájárulna egyébként a magyar forint és a magyar
gazdaság stabilitásához.

A törvényjavaslat tehát kockázatos, kockáztatja a magyar gazdaságpolitika jó hírét,
kockáztatja a forint stabilitását és kockáztatja azt, hogy az Európai Unió elnöksége idején
Magyarország egy bizonytalan gazdaságpolitikai ország képét vetíti előre, tele vitával, belső
konfliktussal. Különösen fontos itt azt is látni, hogy a törvényjavaslat mellett egyáltalán nem
arról beszélünk, hogy azok a bizonyos szakmai kompetenciák előtérbe kerülnének.
Nyilvánvaló, hogy a legkisebb társadalmi kontrollt szeretnék ezen a területen is
megvalósítani. Teljesen elfogadhatatlan, hogy a jelöltek bizottsági meghallgatása kimarad, a
társadalmi és szakmai mentalitás nem erősödik meg, és ezáltal a jegybanki szakmai
függetlenség nem képes ebben az időszakban pozitív módon hozzájárulni a magyar kormány
gazdaságpolitikájának gazdasági, társadalmi és nemzetközi elfogadásához.

Szeretnénk tehát azt javasolni, hogy tekintsen el a kormány és a parlament ettől a
változtatástól, fogadja el a mai meglévő gyakorlatot, és ezzel erősítse meg a magyar
gazdaságpolitika hazai és nemzetközi konszenzuális elfogadottságát.

ELNÖK: Dióssi képviselő úr a soron következő. Parancsoljon!

DIÓSSI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon komoly szimpátiával
figyeltem az alelnök asszony szavait, amivel felhívta a figyelmet az államadósság
növekedésének a veszélyeire. Azt gondolom, ebben teljes mértékben egyetért a frakciónkkal.
Mi ezt annyira komolyan vesszük, hogy még az alkotmányban is szeretnénk rögzíteni azt,
hogy bizonyos szint fölé nem mehet az államadósság.

Valami hiba azért mégis csúszhatott a rendszerbe, hiszen 2002-ben, amikor az MSZP
átvette a kormányzást, 53 százalék volt az államadósságunk, jelenleg 80 százalék fölött van,
és nem emlékszem, hogy azokat a nagyon komoly, megfontolásra érdemes szavakat,
amelyeket az alelnök asszony nekünk most elmondott, rendszeresen elmondták volna abban
az időszakban, maikor 53 százalékról 80 százalék fölé került az államadósság. Hogyha esetleg
meg tetszene mondani, mit tettek ez ügyben, hogy ez ne következzen be.

Nagyon sajnálatos az is, és bizony a kamatok tekintetében kamatnövelő hatása van
annak, hogy az együttműködés a Nemzeti Bank és a kormányzat között nem zökkenőmentes.
Talán ha ezekben a kérdésekben is – mind a Nemzeti Bank vezetőségének a 2 millió forintos
bérezése, mind a mostani javaslatban is – jobb együttműködés lett volna, talán az is az ország
érdekét jobban szolgálta volna.

A képviselőtársaktól azt kérem, hogy ezt a javaslatot fogadjuk el, köszönöm szépen.

ELNÖK: Volner János alelnök úr, parancsoljon!
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VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Hallgatva a Nemzeti Bank
képviselőjének szavait, azért azt gondolom, némileg értetlenkednie kell mindenkinek, aki a
közelmúlt eseményeit ismeri, és vissza tud tekinteni ezen túlmenően pár évvel. Király Júlia
megfogalmazta, hogy a jegybanknak fontos az árstabilitás, fontos az, hogy ne fizessen
Magyarország jelentős felárat a hitel felvételekor, amellyel befoltozza a költségvetés hiányát.
Éppen ezért tartom ezt rendkívül furcsának, mert a közelmúltban annak lehettünk tanúi, hogy
a Magyar Nemzeti Bank – és nem fogok kertelni – a magyar kormány munkáját elgáncsolva,
az ország gazdasági érdekeivel szembemenve két ízben is megemelte a jegybanki kamatot, és
önmaga járult hozzá ahhoz, hogy a magyar államháztartás finanszírozási terhei a jövőben
megnövekedjenek.

Tehát akkor, amikor azt látjuk, hogy a Nemzeti Bank nem működik együtt a
kormánnyal, valamilyen nemzetközi pénzhatalom szolgálatában áll, úgy gondolja, hogy csak
az Európai Központi Banknak tartozik talán számadással, és a kormány munkáját
akadályozza, gáncsolja, terheit növeli, akkor bizony fel kell hogy vessük azt a kérdést, miért
kell annyira függetlennek megőrizni a magyar jegybankot. Miért nem képes együttműködni a
jegybank a mindenkori kormánnyal, miért nem támogatja annak gazdaságpolitikai céljait?

Én ezért tehát határozottan amellett vagyok, hogy ez a törvényjavaslat némi
változtatással menjen át. A változtatást elsősorban abban látnám testet öltőnek ideális esetben,
hogy a kormányzati ciklusokhoz igazodjon a monetáris tanács tagjainak kinevezési ideje, és
lehetőség szerint mindig olyan jegybankja legyen az országnak, amelynek a vezetése nem
abban érdekelt, hogy elgáncsolja a kormányt, és növelje annak terheit.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Józsa István alelnök úr következik. Parancsoljon! (Dr. Józsa István: Úgy
szokás, hogy kormánypárti és ellenzéki.) Én a jelentkezők sorrendjében szoktam szót adni, és
ez a levezető elnök joga. Punktum. (Dr. Józsa István: Sajnos előbb jelentkezett Kupcsok úr.)
De én nem így láttam. (Derültség.)

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Igyekeztem udvarias lenni, de úgy látszik, az elnök
szava dönt, mint a bíróságon is. Azt hiszem, nagyon helyes az ilyen határozott ülésvezetés,
mint ahogy nagyon helyes a határozott kormányzati munka is. Viszont, ha ennek egy
totalitárius megjelenését tapasztaljuk, mint itt a jegybanktörvény esetén, az már nem biztos,
hogy helyes. Tehát itt már demokráciafilozófiai kérdések, kontrollkérdések, társadalmi,
szakmai együttműködési kérdések merülnek fel, és lassan el kell gondolkodni azon, hogy a
kétharmados többség, amely kezd átmenni kétharmados diktatúrába, meddig csinálhatja ezt
következmények nélkül.

Ugyanis következmények azért vannak. A piac nem egyértelműen pozitívan reagál
ezekre a lépésekre. Noha biztos vagyok benne, hogy itt a megválasztott képviselők
elkötelezett politikai harcosok, de ebben a bizottságban azért komoly szakmai viták szoktak
történni. Az elmúlt időszakban, az elmúlt 8-9 évben ezt tapasztaltam, amióta képviselő
vagyok, és hogyha az elmúlt 10 hónap gazdasági, gazdaságpolitikai mérlegét megvonják,
akkor azért kicsit tárgyilagosabbnak kellene lenni, nem biztos, hogy ez az eluralás a siker
irányába mutató lépés lesz.

Tehát az a korábbi egyeztetési mechanizmus, hogy a monetáris tanács tagjainak
kiválasztása parlamenti meghallgatás alapján, kölcsönös egyeztetés és véleménykikérés
alapján történjen, jobban szolgálta az összehangolt szakmai munkát és a transzparenciát, a
nyilvánosságot, mint ez a most előttünk fekvő előterjesztés. Biztos vagyok benne, hogy az
eredményességét a kétharmados oldal ezt jobbnak tartja, de az élet nem biztos, hogy ezt fogja
igazolni. Tehát ha meg akarja magát őrizni a kormányzati gazdaságpolitika, hogy ilyen
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féldilettáns hazárdőr irány helyett szakmailag kiérlelt irányt vegyen a gazdaság, és a
kockázatokat mérsékelje, akkor a pluralitást a monetáris tanács esetében is érdemes
fenntartani.

Nem mondom azt, hogy ennek a lehetőségét az előterjesztés kizárja. Ismerünk
felvilágosult abszolutizmust, amikor felvilágosult megközelítésben több vélemény
képviselőjét beválogatják egy-egy ilyen tanácsadó, sőt döntéshozó testületbe, de jobb az,
hogyha a személyi kiválasztás során ennek törvényi garanciái vannak, mint eddig volt, és
legalább a nyilvánosság biztosított, azaz az Országgyűlés bizottságai részéről történő
meghallgatás. Tehát erre vonatkozóan mi mindenképpen módosítót fogunk benyújtani, és az
egész átalakítást olyan iránynak tartjuk, ami a magyar gazdaság kockázatait nem csökkenti,
hanem növeli.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kupcsok képviselő úrnak adom meg a szót. Van-e még
esetleg más jelentkezőt, mert egyelőre mást nem láttam. Jelzem a tisztelt bizottságnak, hogy
én is szeretnék majd szólni. (Jelzésre.) László képviselő úr is jelentkezett.

Kupcsok képviselő úr, parancsolj!

KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, abban
megegyezhetünk, akik komolyan gondolkodunk itt az asztal körül, hogy politikai indulatokra
és diktatúrára utaló jelek ebben az előterjesztésben nincsenek. Úgy gondolom, hogy az ezzel
kapcsolatos megjegyzést egyébként vissza kell utasítanom minden jóérzésű és felelősen
gondolkodó képviselőtársam nevében.

Figyeltem az MNB alelnökének érvelését, amit úgy gondolom, hogy értettem, de
messze nem értek egyet vele, és még kevésbé osztom az aggodalmát. Nagyon jó lett volna, ha
ez az aggodalom – ahogy Dióssi képviselőtársam is említette – az ország felelős
pénzügypolitikájának alakításában az elmúlt években és hónapokban markánsan, amikor
kellett volna, megjelent volna, de akkor nem jelent meg.

Az EU-normáknak ez az előterjesztés megfelel. Nem lehet baj az, hogy az
Országgyűlés szerepe erősödik a szabályozásban oly módon, hogy a monetáris tanács
tagjainak kiválasztásánál a szakmai, gyakorlati, elméleti felkészültség és a tapasztalat
mindenféleképpen ügydöntő jelentőségű, illetőleg meghatározó szempont kell hogy legyen.
Magának a változtatásnak a mértéke sem jelentős, és ha végignézzük azt a nemzetközi
kitekintést az eurózónához nem csatlakozott EU-tagállamokat illetően – Románia,
Svédország, Lengyelország és még lehetne folytatni hosszasan a sort –, ahol hasonló vagy
ugyanilyen megoldást választottak, akkor azt kell mondanom, hogy ez nem példa nélküli.

Tehát mindenkit arra kérnék, hogy felelősségteljesen gondolja végig a hozzászólását,
és inkább maradjunk a tárgynál, mint a politikai irodalom mélységeibe bocsátkozzunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. László Tamás képviselő úr, parancsoljon!

LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Baja Ferenc képviselő úr három súlyos
dologgal riogat bennünket. Az egyik az, hogy ezen módosítás elfogadása esetén kisebb lesz a
társadalmi kontroll, csökken a demokrácia, és a szakmai kompetenciák is alacsonyabb
szintűek lesznek. Ezt Józsa István képviselő úr megfejelte különböző, ennél sokkal súlyosabb
képletekkel.

A helyzet ezzel szemben a következő. Azt gondolom, ennek a bizottságnak az a neve,
hogy Gazdasági és informatikai bizottság, a magyar parlament bizottsága, tehát a
gazdaságpolitika letéteményese ez a bizottság. Tehát ha azt gondoljuk erről, hogy így
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mindhárom olyan dolog, amiről Baja Ferenc beszél, alacsonyabb szintű lesz, akkor
tévedésben van. Ráadásul azt gondolom, hogy ha az Országgyűlés dönt ezekben a
kérdésekben, akkor nem csökkenő demokráciáról, hanem szélesedő demokráciáról beszélünk,
és a szakmai kompetencia a gazdasági bizottság által biztosított.

Köszönöm.

ELNÖK: Hegedűs Tamás képviselő urat láttam még jelentkezni. Parancsoljon!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik) Köszönöm a szót, elnök úr. Nem fogom megismételni
Rozgonyi Ernő és Volner János képviselőtársaim érveit, csupán kiegészíteni és összefoglalni.

Tehát az, hogy itt bármiféle veszély fenyegetné a jegybank függetlenségét, ha ezen azt
értjük, hogy nagyobb összhangba kerül a választott politikai hatalommal, akkor ezt mi csak
üdvözölni tudjuk. Nonszensznek tartjuk ezt az érvelést – és itt szeretném a Jobbik álláspontját
ebben hangsúlyossá tenni –, mi kifejezetten rossznak tartjuk a jegybanki függetlenséget ebben
az értelemben, ahogyan azt ma használják.

Miért kellene függetlennek lennie a Nemzeti Banknak a magyar nemzet választott
képviseletétől és annak kormányzatától? Hát olyan kérdésekben dönt a jegybank, amelyek
meghatározó részeit alkotják a gazdaságpolitikának. Egyszerűen nonszensz, hogy kiragadunk
egy-egy elemet a gazdaságpolitikából – jelen esetben az alapkamat meghatározását és az
infláció elleni küzdelmet –, és azt mondjuk, hogy ez mindenek fölött áll, és ha kell, akkor a
kormánnyal szembemenve is ezeket úgymond védelmezzük – hát megjegyzem, úgy-ahogy.

Az elmúlt 20 év gazdaságpolitikájának az egyik legsúlyosabb tévedésének tartom azt a
kamatpolitikát, amit a Nemzeti Bank 20 éven keresztül folytatott, ami folyamatos
forráskivonást eredményezett a magyar gazdaságból. Most esély nyílik arra, hogy egy olyan
korrekció történjen ebben, ami összhangba kerül a kormányzati gazdaságpolitikával, mert
nincs annál rosszabb, mint amikor egy szekeret a lovak kétfelé húznak. Olyan nincs, hogy van
egy gazdaságpolitikai főirány, és egy azzal szembemenő nemzeti banki gyakorlat.
Pontosabban ilyen van, sajnos. Ennek isszuk a levét immár többedszerre is a 20 év alatt.

Tehát az alelnök asszonynak azt az állítását, hogy minden rendben van a kormány és a
Nemzeti Bank együttműködése tekintetében, legfeljebb csak udvarias lehet hallgatni, hiszen
éppen az elmúlt hónapok történései is azt mutatják, hogy itt súlyos konfliktusokról és súlyos
felfogásbeli különbségekről van szó. Ezt az összhangot mindenképpen meg kell teremteni, és
a mi felfogásunk szerint a jegybanki politikának és a jegybank feladatainak szerves egységet
kell alkotnia a kormányzati gazdaságpolitikával. Ezért fogjuk támogatni ezt az előterjesztést.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, én is szólnék néhány szót a vita vége
felé, ami persze nem zárja ki azt, hogy esetleg más is megteszi ezt még. Kicsit valamennyire a
Fidesz-képviselőcsoport nevében is szeretném ezt tenni nyilvánvalóan.

Kétfelé osztanám a mondandómat. Egyik oldalról van egy része, amiben kifejezetten
az itt elhangzott politikai véleményekkel szeretnék részben egyetérteni, részben vitázni, első

helyen természetesen az MSZP képviselőcsoportja által elmondottakkal kapcsolatban.
Kezdjük azzal, hogy ma egy sajátos helyzet van. Egyszerre jár le négy monetáris tanácsi tag
megbízatása, ami a monetáris tanács többségét jelenti. Tisztelettel szeretném emlékeztetni az
MSZP képviselőit, hogy ez nem lenne így, ha annak idején Gyurcsány Ferenc kérésére önök
nem nyúlnak bele ebbe a rendszerbe. Abban az esetben ugyanis soha nem fordult volna elő

olyan szituáció, hogy egyszerre jár le a monetáris tanács tagjai többségének a mandátuma.
Akkor most nézzenek vissza, hogy ezt miért tették meg önök annak idején, tisztelt

képviselőtársaim! És azokat az érveket, amelyeket most hangoztatnak, miért nem találták
annak idején annyira megfontolandónak, hogy ezen a gyakorlaton ne változtassanak?
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Nézzenek szembe a saját gyakorlatukkal! Tehát kezdjük talán ezzel, némi önkritika e téren
nem ártana, tisztelt MSZP-s képviselőtársaim, mert akkor nem tartanánk ennél a szituációnál.
Hiszen ma itt csak azért lehet arról beszélni, hogy ez a kérdés érdekes vagy nem érdekes, mert
a monetáris tanács tagjai többségének a mandátuma jár le. Ez tehát az első, amit szeretnék
hozzáfűzni.

A másik oldalról, ami pedig a nyilvánosságot illeti, azt gondolom, ez a most elénk
került javaslat gyakorlatilag erősíti a monetáris tanács tagjainak kinevezésénél a nyilvánosság
erejét és szerepét. Hiszen az eddigi gyakorlat alapján jelölt a kormányfő meg jelölt a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, ezzel kapcsolatban olyan sokat vitázni az Országgyűlésnek – a
szélesebb értelemben vett nyilvánosságnak – nem nagyon volt módja. Azt gondolom, ez
viszont pontosan változtat az eddigi helyzeten, hiszen itt az történik, hogy az Országgyűlés
egyik bizottsága, nevezetesen a mienk, a gazdasági bizottság teszi meg a jelölést, amelyik –
úgy mellékesen megjegyzem – már önmagában is egy nyilvános fórum. A jelenlegi módosítás
is mutatja, és nyilvánvaló, hogy majd a tagok jelölésénél is le fogjuk folytatni az ezzel
kapcsolatos vitát, úgyszintén a nyilvánosság színe előtt fogjuk lefolytatni. Ráadásul ezt
követően az Országgyűlés hozza meg a döntést, amely meg még inkább erősíti a nyilvánosság
szerepét, tisztelt képviselőtársaim. Tehát ha valamikor erősödik a társadalmi kontroll e téren,
akkor azt gondolom, ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával erősödik a társadalmi
kontroll a monetáris tanács tagjainak a kinevezése területén.

Szeretnék még a Jobbik képviselőivel is vitatkozni. Vannak dolgok, amelyekben
egyetértek az általuk elmondottakkal, de azzal határozottan nem értek egyet, hogy a
jegybanknál nem kellene a függetlenségre törekedni. Azt gondolom, igenis kell. Tehát a
jegybanki függetlenség a monetáris politika függetlensége, az a gazdaságpolitikai
stabilitásnak egy nagyon fontos kritériuma. Nem értek egyet azzal, hogy egyszerre kell lejárni
a monetáris tanács tagjai vagy bármilyen MNB-tisztségviselő mandátumának a kormány
mandátumával. Szerintem egyáltalán nem baj, hogyha ezek között folyamatosan van egyfajta
különbség, ez pontosan azt biztosítja, hogy egyébként legyen egy olyan gazdaságpolitikai
mix, amely többféle érdeket, többféle érvet, többféle szempontot vesz figyelembe. Azt
gondolom, elsősorban ez az, amit maga az EKB is a levelében kihangsúlyoz akkor, amikor a
törvényjavaslat módosítását vizsgálja, és azzal kapcsolatban a saját álláspontját elmondja.
Tehát azt gondolom, erre ebben a formában szükség van.

Itt most egy pillanatra szeretnék kitérni arra is, amit Király Júlia elmondott. Tisztelem
az alelnök asszonyt, hiszen annak idején még tanárom is volt az egyetemen, de most van az
általa elmondottakban néhány dolog, amivel vitázni szeretnék. Azt gondolom, hogy – és ez
most külön van – ha van nekünk vitánk a jegybankkal, az talán kevésbé a kamatpolitikán van.
Lehet azon is vitatkozni, hogy minden döntés mindig szerencsés-e vagy sem, a monetáris
tanács tagjainak ott természetesen sok szempontot kell követniük akkor, amikor
kamatpolitikai döntéseket hoznak. Nem hiszem, hogy a monetáris tanács új tagjaitól nekünk
azt kell elvárni, hogy kamatpolitikai irányban most hirtelen fordítsanak egy hatalmasat. Szó
sincs erről. Olyan apróságokban viszont igen erősen tudnánk vitázni – és sajnálom, hogy erre
nem nagyon nyílt eddig fórum, és lehet, hogy ez rajtunk is múlott –, mint például a
jelzáloglevelek jegybanki finanszírozásának a megszüntetése, e tekintetben alapvetően nem
értettem a jegybank döntését. Nemcsak hogy nem értettem vele egyet, de nem is értettem,
hogy erre mi szükség volt abban a helyzetben, amiben ma mondjuk éppenséggel a magyar
bankrendszer van, és legjobb tudomásom szerint azért ezt a gyakorlatot olyan sok jegybank
Európában egyébiránt nem követte.

Ezek a lépések nem konzisztensek, tehát ilyenekben tudnék vitatkozni természetesen a
Magyar Nemzeti Bankkal, de itt most elsősorban arra a véleményre térnék ki, amit ön itt
elmondott. Azzal a véleménnyel, hogy a gazdaságpolitika hitelessége nagyon nagy szereppel
és fontossággal bír, azzal egyetértek, meg azzal is, hogy természetesen nem mindegy, milyen
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kamaton lehet finanszírozni a magyar adósságállományt, de itt azért szembe kell nézni néhány
dologgal. Egyik oldalról szembe kell nézni azzal, hogy mi örültünk volna annak, hogyha
tudtunk volna folytatni egyfajta kontinuus gazdaságpolitikát 2010 után, de erre több ok miatt
nem volt lehetőségünk. Egyrészt azért, mert ami 8 év alatt történt, azzal alapvetően nem
értettünk egyet, többek között az adósságállomány drasztikus növekedésével.

Másrészt nem tudtuk folytatni ezt a gazdaságpolitikát, mert 2010-ben nem olyan
költségvetést örököltünk, ami folytatható lett volna. Tehát ha annak a számai tarthatók lettek
volna, akkor nyilvánvalóan más lenne a helyzet, de azóta mindannyian nagyon jól tudjuk,
hogy nem véletlenül volt szükség drasztikus intézkedésekre azért, hogy egész egyszerűen a
2010. évi költségvetés hiányát tartani lehessen.

A harmadik, amiben van közöttünk némi vita – vagy nem vita, szerintem ez a
szempont nem hangzik el –, természetesen nagyon jól hangzik, hogy Bajnai és Oszkó urak
regnálása idején a gazdaságpolitika tekintetében előállt egy olyan helyzet, hogy esetleg
másként nézték a kamatfelárat, mint mostanság, de csendben tegyük hozzá: abban az
időszakban nem mentünk ki gyakorlatilag a pénzpiacokra. Tehát a magyar gazdaság, a
magyar adósságállomány bonyolítása az IMF részéről meg az Európai Unió részéről zajlott,
rászorultunk egy mentőövre, gyakorlatilag pici tételek kivételével nem kellett kimenni a
nemzetközi pénzpiacokra, míg 2010-től kezdve pontosan az zajlik, hogy megpróbáljuk
helyreállítani a gazdaságpolitika függetlenségét, Magyarország pénzügyi önállóságát. Ki kell
mennünk a pénzpiacokra, és ilyenkor nyilvánvalóan azt nézik, hogy ha nincs ott az IMF,
akkor természetesen önállóan is meg kell állnia a lábán a történetnek. Ebből az következik,
hogy természetesen kritikusabbak ebből a szempontból, mintha ott van az IMF. De azt, hogy
az IMF-fel való együttműködésnek milyen ára van, tessék megnézni Romániában.

Azt gondolom, egy gazdaságpolitika esetében nemcsak a hitelesség az egyetlen
kérdés, hanem az is, hogy annak milyen társadalmi ára van, és az a társadalmi ár
megfizethető-e. Nem véletlenül hoztunk 2010-ben másféle döntéseket, mint amilyeneket
mondjuk éppen abban az időszakban Románia hozott meg. Azt gondolom, a magyar
gazdaságpolitika döntései ebből a szempontból jobbak voltak, és természetesen hogy arra kell
törekedni, hogy hosszú távon vagy középtávon ez a kamatfelár csökkenjen. De azt gondolom,
ehhez nagyon sok mindent meg kell tenni. Nemcsak azt kell bizonyítanunk, ami olyan
természetes, hogy meg tudjuk oldani 2010-ben a… Bajnai és Oszkó uraktól csak annyit vártak
el, hogy 2010 júniusáig ne omoljon össze az ország, ez volt az egyetlen, amit a nemzetközi
pénzpiacok úgymond elvártak az akkori kormányzattól. Tőlünk nemcsak azt várják el, hogy
2010-ben meg 2011-ben tudjuk biztosítani az ország költségvetésének a finanszírozhatóságát,
hanem azt is, hogy az egész ciklusra vonatkozóan állítsunk fel egy olyan pénzügyi modellt,
olyan pénzügyi pályát, amelyik finanszírozható.

Azt gondolom, ebben az ügyben bizony az örökség feldolgozásával nagyon sok
mindent meg kell tennie egyébként a mostani kormányzatnak meg a parlamentnek. Be kell
vezetni olyan intézményi korlátokat, amelyekről itt Dióssi képviselő úr is beszélt, amit az
alkotmányban is szeretnénk megtenni, amelyek bizalomerősítő lépések, például
Lengyelországba működnek, és nem véletlenül nem szabadult el a lengyel adósságállomány
az utóbbi néhány esztendőben, holott akár meg is történhetett volna ez a szituáció. Azt
gondolom, ha ezek meglesznek, és ezek együttesen működnek, akkor középtávon javítható ez
a mérleg. De nem lehet csak ezt a mérleget nézni kivétel nélkül, azt gondolom, ennél sokkal
több szempontot kell képviselnie egyébként a gazdaságpolitikának.

De most visszatérve magára a törvényjavaslatra, csak egyetlen valamire szeretnék
kitérni, az EKB véleményére, ami írásban is itt van előttünk. Most éppen a Magyar Nemzeti
Bank jóvoltából, de egyébként természetesen azt gondolom, hogy ezt többen ismerjük. Ebben
a véleményben azért a monetáris tanács tagjairól szóló különös észrevételeknél – ez a 4. oldal
ebben az ominózus levélben – az EKB maga is kihangsúlyozza, hogy észrevételei kizárólag
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arra szorítkoznak, hogy ez mennyire összeegyeztethető az NKB döntéshozó szerveinek
tagjaira vonatkozó személyi függetlenség követelményével. Azt gondolom, ebből a
szempontból semmilyen érdemi változás nem következik be, a monetáris tanács tagjainak
ugyanazon kritériumok elveinek kell megfelelni, itt legfeljebb a kiválasztás folyamata
változik meg. A kiválasztás folyamatánál viszont a nyilvánosság szerepe erősödik, ami
véleményem szerint lehetővé teszi, hogy ezeket a szempontokat egyébként külön még
mérlegelni is lehessen, mindenki alkalmasságára vonatkozóan.

Éppen ezért bátran javaslom azt, hogy nyugodtan támogassák az Országgyűlés
gazdasági bizottságának a tagjai, de később akár a parlament képviselői is ezt a
törvénymódosítást. Mert azt gondolom, hogy az eddigiekkel ellentétben, éppen ellenkezőleg,
bizonyos értelemben felerősíti azt a folyamatot, amely egy társadalmi kontrollhoz vezet a
monetáris tanács tagjainak a kiválasztásánál, és itt éppen a nyilvánosság szerepe fog
felerősödni az eddigi gyakorlattal ellentétben, amire lehet, hogy éppenséggel most, ebben az
időszakban nagyobb szükségünk is van.

Úgyhogy ennek a fényében kérnék mindenkit, aki tudja – lehet, hogy más-más
szempontok alapján – a törvényjavaslatot támogassa a parlamentben. Azt pedig, hogy hogyan
fogjuk kialakítani a jelölés gyakorlatát, azt gondolom, ezt majd a bizottság vezetésével, illetve
a frakciók képviselőivel a törvényjavaslat elfogadását követően meg fogom beszélni. Hiszen
nyilvánvaló, hogy erre ki kell alakítani a saját magunk belső ügyrendjét és lebonyolítási
folyamatát, de azt gondolom, ebben hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a nyilvánosságnak
legyen lehetősége és szerepe akkor, amikor a monetáris tanács tagjainak a jelöléséről, illetve a
parlament általi megválasztásáról beszélünk.

Köszönöm szépen, és kérdezem, van-e még esetleg más vélemény. (Jelzésre.) Úgy
látom, hogy Baja és Kovács képviselő urak kértek szót, ebben a sorrendben meg is adnám.
Parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy disszonanciát vélek
fölfedezni az önök álláspontjában. Mégpedig azt, hogy ha a nyilvánosság erősödését vélik
kiolvasni ebből a javaslatból, akkor különösen érthetetlen, hogy miért nem rögzíti a
szabályozás ugyanúgy, mint korábban, hogy a jelölést megelőzően a bizottság meghallgatja a
jelölteket. Ez egyszerűen érthetetlen, hogy ha önök erre helyezik a hangsúlyt, hogy itt nő a
nyilvánosság szerepe ebben a kérdésben, akkor miért nem kell és lehet kötelezően
meghallgatni a jelölteket úgy, ahogy a korábbiakban ez történt.

Úgy tűnik egyébként számomra, hogy ez valamiféle általános gyakorlattá kezd válni a
kormánypárti padsorokban, mert éppen most jövök az egészségügyi bizottság üléséről, ahol is
az új kamarai törvényről tárgyalt a bizottság, és miután volt egy kezdeményezés, hogy az ott
ülő kamarai vezetőket is hallgassa meg a bizottság néhány perc erejéig a törvény kapcsán, a
kormánypárti többség ezt a javaslatot ott is leszavazta. Tehát nem adott lehetőséget azoknak,
akikről egyébként szól a törvény, hogy kifejthessék az álláspontjukat a javaslattal
kapcsolatban.

Tehát hogyha ezt valóban komolyan gondolják, akkor úgy gondolom, hogy ennek
semmilyen akadálya nem lenne szabad hogy legyen, hogy itt a bizottságban megismerhessék
a bizottság tagjai a jelölést megelőzően a jelölteket, és ők kifejthessék a bizottság előtt
álláspontjukat a monetáris politikát illetően.

ELNÖK: Képviselő úr, azt gondolom, hogy erre minden lehetőségünk meglesz a
jelölési eljárás folyamán, hiszen ez a bizottság jelöl. Nyilvánvaló módon mindenki kifejtheti a
véleményét a tagokról, és a tagok is kifejthetik a saját álláspontjukat akkor, amikor róluk van
szó. Tehát ezt a felvetést – hogy is mondjam – kicsit szőrözésnek érzem ebben az értelemben.

Baja képviselő úr, parancsoljon!
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DR. BAJA FERENC (MSZP): László Tamás képviselőtársamnak is és elnök úrnak is
mondanám, hogy persze, ha lenne arra egyetlen precedens a parlament megalakulása óta,
amikor is bárki a Fidesz-KDNP koalíción túlmenően érdemben beleszólhatott volna a
szakmailag kimunkált döntésekbe, akkor is azt mondanám, hogy illett volna az eljárásrendet a
törvénnyel együtt beterjeszteni.

Mi történik itt ugyanis? Az történik, hogy pontosan a jegybank függetlensége és
szakmaisága miatt az eddigi gyakorlat szerint egy közös döntési kényszer volt a
miniszterelnök és a jegybank elnöke között. Itt az történik, hogy ezt a jogát a jegybanknak,
amely egyébként konszenzuális szakmai alapokon nyugodott, a többségi koalíció fogja magát,
és elvonja. Hogy egyszerű és mindenki számára érthető legyen, és a demokráciafogalmakat is
egy picit precízebben kezdjük alkalmazni, ez olyan, mintha most úgy döntene a koalíció, hogy
innentől kezdve az iskolai igazgatókra vonatkozóan fölösleges a tantestületek véleményezési
joga. Valamennyien tudjuk, hogy az a helyzet, hogy a tantestületeknek beleszólási joguk van
abba, hogy kit is válasszanak a testületek vagy a fenntartók vezetőnek. Hozzáteszem, itt sem
arról van szó, hogy közös döntés lenne, de legalább van egy beleszólási lehetőség.

Lényegét tekintve azt mondani, hogy így a dolog nyilvánossága erősödik, az olyan,
mintha azt mondanánk, hogy fölösleges megkérdezni a pedagógusokat, mert egyébként
sokkal nagyobb nyilvánossága van egy testületi közgyűlésnek. Ez nincs így. Egyáltalán nincs
így. A nyilvánosságra és a demokráciára való hivatkozás összekeverése a klasszikus
demokráciaelméletek szerint teljesen hibás demokráciafelfogás. Van szerepe a
nyilvánosságnak, ez természetes, de nem helyettesíti azt, amikor szakmai kompetenciák
együttműködéséről beszélgetünk. Nem helyettesíti az Alkotmánybíróság negligálását és az
alkotmányozás szakmaiságát az, hogy megkérdezzük a magyar állampolgárokat 12 pontban.
Értjük természetesen, hogy vannak ennek prezentábilis jelentőségei, vagy van a politikai
megerősítésnek jelentősége, de ezt ne keverjük össze a demokráciával, mint ahogy nem
fogják összekeverni sehol sem.

Megnyugtathatjuk magunkat arról itt Magyarországon egyébként, hogy ez egy nagyon
helyes döntés, Magyarországon is persze a médiát, de a jelentős gazdasági szereplőket sem
Magyarországon, sem a nemzetközi térben nem fogjuk ezzel megnyugtatni. Ezt mindenki úgy
fogja értelmezni, ahogyan ez van is valójában, nevezetesen, hogy a Nemzeti Bankot mint
független intézményt a kormány igyekszik elfoglalni. Semmilyen garanciát nem látunk arra
vonatkozóan sem egyébként, a bizottság jelenlegi ügyrendjében sem, hogy az a folyamat,
amelyben a jegybanktanács tagjait majd kiválasztjuk, eltérne attól, ami eddig is gyakorlat,
nevezetesen, hogy a többség eldönti, hogy ez ki legyen. Immáron nemcsak a politikai
partnerekkel, hanem a jegybank elnökével sem kell konzultálnia.

Ez a javaslat erről szól, ezt értjük, de erre azt mondani, hogy ez a demokrácia
kiteljesítése, engedje meg, elnök úr, hogy ezt vitassam.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e még esetleg más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ha
megengedik, zárásként átadnám a szót értelemszerűen. Először talán alelnök asszonynak,
hogy az államtitkár úr az általa elmondottakra is válaszolni tudjon. Már ha alelnök asszony
egyáltalán szót kíván kérni a vitában.

KIRÁLY JÚLIA alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan
kérdés nem hangzott el, amelyre reagálnom kellene, a Nemzeti Bank álláspontját pedig
ismertettem.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor államtitkár úr, parancsoljon!

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönöm a szót. Mindenekelőtt egy technikai megjegyzés: előbb elhangzott az Európai
Központi Bank véleménye. December 13-a óta az Európai Központi Bank honlapján
olvasható, tehát nyilvános, hozzáférhető, elérhető.

Ha szabad egy megjegyzést a legelején, mert mintha kis keveredést éreznék arról,
hogy monetáris politika és fiskális politika. Tehát egy világos munkamegosztás és világos
szerepmegosztás van. A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikáért felelős, a kormány
pedig mindig a fiskális politikáért felelős. Itt nagyon sokszor elhangzott egyébként az adósság
felhalmozódása, hát az az elmúlt évek fiskális politikájának eredménye. Olyan volt a fiskális
politika, olyan volt a gazdaságpolitika, a hibát ez esetben ott kell keresni. Az elmúlt 8 év
fiskális politikája vezetett oda, hogy ilyen magas az adósság állománya. Két számot szoktam
mindig idézni, azt most is elmondanám: 2002-ben GDP-arányosan az adósság 52 százalékon
állt, 2010-ben a GDP 78 százaléka az adósság.

Ez a fiskális politika következménye, és nem véletlen ez a szerepmegosztás, és nem
véletlen, hogy függetlenséget kell garantálni, és függetlennek kell lenni a monetáris politika
alkotóinak, hiszen ne jöhessen létre az a helyzet egyébként, hogy az állam bátran eladósodik,
majd utána elinflálja ezt az adósságot, vagy egyszerűen pénznyomással próbálja megoldani a
helyzetet. Ezért van így világszerte, és ezért van így Európa-szerte is, hogy a jegybank, amely
a monetáris politikáért felelős – ahogy említettem, hogy most az adósság hogyan alakul, az
teljesen más felelősségi körbe tartozik –, hogy ne lehessen ezzel az eszközzel élni, hiszen az
infláció elengedése, nagyon jól tudjuk, mindannyiunk számára, ez esetben 10 millió magyar
állampolgár számára jelent nagy hátrányokat. Nem beszélve arról, hogy az inflációt szokták
említeni a szegények adójának is, tehát bizonyos társadalmi rétegeket még erősebben érint.

Elhangzott itt jó néhány olyan kijelentés is, amivel nem értek egyet. Az a kijelentés,
amely az alelnök úrtól elhangzott, hogy a Nemzeti Bank a nemzetközi pénzhatalom
szolgálatában áll, érthetetlen, és szerintem vissza is utasítandó ez a kijelentés. Elhangzott jó
néhány kijelentés, mint a felvilágosult abszolutizmus, a parlamenti színház, ezt pedig – nem
lévén képviselő – azért nem értem, hogy a képviselő urak és hölgyek miért így gondolkodnak
a parlamentről.

De a legfontosabb változás, amit ez a törvénymódosítás hoz, az éppen a jegybank
függetlenségének megerősítése. Itt szó van a nyilvánosságról is, de a függetlenség erősödik
meg. Hiszen a jelenlegi rend szerint a miniszterelnök delegál, ez megszűnik. Arról beszélünk,
hogy a kormánynak ne legyen közvetlen befolyása a monetáris politikára. A kormányfőnek ez
esetben nincs delegálási joga, erről szól a változás. A másik esetben az alapszabály szerint a
Nemzeti Bank elnöke jelöl, de véleményezési, egyetértési joga van a miniszterelnöknek. Itt
egy nagyon lényeges változás, éppen elmozdulás van a függetlenség irányában, a kormánynak
nincs a kijelölésre direkt ráhatása. Kinek van? Az Országgyűlésnek. És ha már a
demokráciáról szó volt, ennél demokratikusabb dolgot nem nagyon tudok elképzelni, mint
hogy az Országgyűlésnek legyen választási joga.

Ha szabad idéznem a törvényt, itt nagyon sokszor előkerült, hogy meghallgatni a
jelölteket. A törvény gyakorlatilag ennyit mond az 1. § c) pontjában: „ további legfeljebb
4 tag, akiket 6 évre az Országgyűlés választ. ”  Utána a 11. pontban azt mondja: a
(4) bekezdés c) pontja szerinti tagok kinevezésére, illetve felmentésére az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága teszi meg a javaslatot az Országgyűlés számára. Hogy
mi módon teszi meg, ez a bizottság kompetenciája, a törvény arról nem kell rendelkezik, hogy
meg kell hallgatni vagy nem kell meghallgatni, úgy gondolom, a bizottság feladata, és majd a
bizottság eldönti, hogy milyen módon célszerű ezt megtenni.
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Elhangzott itt, és részben az EKB véleményében is szerepel, hogy túl gyakori a
törvény változása. Ez való igaz. Ennek persze részben az is az oka, hogy túl gyakran érkezett
igény pontosan az MNB-törvénnyel kapcsolatban – részben a konvergenciajelentésekhez
kapcsolódóan, részben még az EKB-tól magától is –, amelyek további pontosításokat
igényeltek ebben a törvényben. Tehát csak hozzátenném zárójelben, a Nemzeti Bankot érintő

törvény gyakori változtatása nem mindig tőlünk vagy a kormánytól jött, hanem nagyon
gyakran éppen az európai uniós normákhoz való igazodás miatt volt ezekre szükség.
Kétségtelenül nem helyes, hogyha nagyon gyakran kell változtatni a törvényen, semelyik
törvénynek nem jó, és különösen nem hasznos olyan törvénynek, amelyik a gazdasági
stabilitásban is nagy szerepet játszik.

Ennyit gondoltam röviden záróként, és arra kérem a bizottságot, hogy támogassa azt a
javaslatot, amelyik – ahogy említettem – most teszi igazán függetlenné a jegybankot, most
tesz olyan lépéseket, amelyek a kormány közvetlen ellenőrzési vagy közvetlen befolyásolási
lehetőségeit megszünteti.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a szavazásra kerül sor, az általános vitára való
alkalmasságról dönt a bizottság, el is rendelem a szavazást.

Határozathozatal

Aki a bizottság tagjai közül a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi törvény
módosításáról szóló T/2158. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazat. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 5 nem szavazat. Tehát 21 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében a bizottság a
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.

Itt többségi és kisebbségi előadót kell állítanunk. A többségi előadó szerepét szívesen
vállalom a magam részéről. Van-e esetleg kisebbségi előadó a bizottság tagjai közül?
(Dr. Józsa István: Baja Ferenc.) Baja Ferenc képviselő úr, parancsoljon!

DR. BAJA FERENC (MSZP): Vállalom.

ELNÖK: Rendben, ezzel is meglennénk, ezzel teljesítettük ezt a feladatunkat.
Köszönöm szépen az alelnök asszonynak, az államtitkár úrnak a jelenlétet.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/1941. számú törvényjavaslat
(Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló T/1941. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatása.
Örömmel üdvözlöm Bencsik János államtitkár urat, és kérem, hogy munkatársaival együtt
foglaljon helyet az asztalnál, és hozzá is kezdenénk az ezzel kapcsolatos kérdések
megvitatásához. Ha jól láttam, az összefüggések figyelembevételével közel 60 ajánlási
pontról kell döntenünk.

Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, szeretném jelezni, hogy az iromány-nyilvántartó
adatai szerint határidő után érkezett néhány módosító indítvány – ezeket az ajánlás elején is
láthatják – Gyutai Csaba képviselő úrtól, valamint Aradszki András és Seszták Miklós
képviselő uraktól. Ezekről nyilvánvalóan nem tudunk döntést hozni, tekintettel arra, hogy a
parlament annak idején négyötödös többséggel hozta meg a Házszabálytól való eltérés során
azt a döntését, hogy a január 31-ei időpont jogvesztő határidőnek számít a módosító
javaslatok benyújtása tekintetében. Így ezeket értelemszerűen az ajánlásból ki is emeltük, az
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ezzel kapcsolatos döntést nem fogjuk meghozni. Az összes többi ajánlási pontról fog most
tárgyalni a bizottság.

Az 1. ajánlási pont Tóbiás József és Szabó Imre képviselők módosító indítványa,
összefüggésben rengeteg másikkal, ezt láthatják az ajánlásban. Tisztelettel kérdezem a
kormány álláspontját. Bencsik államtitkár úr, parancsoljon!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok!
A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen szavazat, ennek
megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatja.

A 2. ajánlási pont Bencsik János módosító indítványa. Kérdezem a kormány
álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 11. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr módosító indítványa. A bizottság
egyhangúlag támogatta. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 12. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 14. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr módosító indítványa. A bizottság
egyhangúlag támogatta. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 20. ajánlási pont Szekeres Imre, Simon Gábor és Józsa István képviselő urak
módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.
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BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 23. ajánlási pont – összefüggéseivel együtt, ebből rengeteg van, nem olvasom fel –
Bencsik képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 24. ajánlási pont Lázár János képviselő úr módosító indítványa, összefüggésben a
34. és 38. ajánlási pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kérdések, észrevételek rovatban itt szeretném előre jelezni, hogy a Fidesz
képviselőcsoportja foglalkozott ezzel a módosító indítvánnyal az előző héten tartott
frakcióülésén, és azt a döntést hoztuk, hogy a módosító indítvány, illetve az általa felvetett
témák tekintetében kinyitjuk a vitát. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk az ezzel kapcsolatos
álláspontokat részletesen megismerni az Energiahivataltól, értelemszerűen a társadalmi
szereplőktől, és ennek fényében kívánunk a későbbiekben dönteni a módosító indítványról. Ez
azt jelenti, hogy itt a bizottsági ülésen támogatni fogjuk ugyan ezt a módosító indítványt, de
ez messze nem jelenti azt, hogy változatlan formában támogatnánk majd a parlamenti vita
végső szakaszában. Ennek megfelelően kérem, hogy az itteni álláspontunkat így kezeljék,
amikor döntést fogunk hozni a módosító indítvánnyal kapcsolatban.

(Jelzésre.) Úgy látom, Kovács képviselő úr szeretne kérdezni, parancsoljon, öné a szó.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném kérni elnök urat, hogy amennyiben ezeket az
adatokat, például hogy hány millió tonna ilyen jellegű terméket érint ez a módosító indítvány,
és milyen következményei vannak, a bizottság nem kormánypárti tagjai is megismerhessék,
amelyek az Energiahivataltól, illetve másoktól, például erdőgazdaságoktól, illetve azok
érdekképviseleteitől beszerez a bizottság. Emlékeztetném elnök urat, hogy évekkel ezelőtt az
energiatörvény módosítása kapcsán ez a vita egyszer már lezajlott a parlamentben, és
nyilvánvalóan jelentős érdekek ütköznek egymással, még akkor is, hogyha ez eddig nem
kapott hangsúlyt, de itt tulajdonképpen erről van szó. Szeretnénk mi is megismerni ezeket az
adatokat, amennyiben nincs ennek akadálya.

ELNÖK: Semminek nincs akadálya, a bizottságnak van energetikai albizottsága,
bármikor szívesen összehívom, hogyha az ellenzéki képviselőtársaim indokoltnak látják. Erre
nyilvánvalóan akár a módosító indítványokról történő döntéshozatal előtt sort keríthetünk,
ennek semmilyen akadálya nincs.

Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor – ugye, a
kormány nem támogatta a módosító indítványt – kérem a képviselőtársaimat, hogy aki
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támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság
többsége támogatta a módosító indítványt.

Áttérünk a következő, a 25. ajánlási pontra, Bencsik képviselő úr módosító
indítványára, szintén jó néhány összefüggéssel. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 29. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság 21 igen
szavazattal támogatta.

A 30. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr módosító indítványa,
összefüggéseivel. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 31. ajánlási pontban Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselők
nyújtottak be módosító indítványt. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki nem
támogatja a bizottság tagjai közül? (Szavazás.) 17 nem szavazat. Tehát 7 igen szavazattal,
17 nem szavazat ellenében a bizottság egyharmada sem támogatta.

A 33. ajánlási pontban Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor módosító javaslata
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 36. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.
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BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen szavazattal a
bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 37. ajánlási pontban Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselő urak
módosító indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 38. ajánlási pontban – összefüggésben a 40., 65. és 103. pontokkal – Koszorús
László képviselő úr módosító indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 39. ajánlási pont Bencsik képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a kormány
álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 41. ajánlási pont Simon Gábor, Szekeres Imre és Józsa István képviselő urak
módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 42. ajánlási pont Bencsik János képviselő úr módosító indítványa, négy másikkal
összefüggésben. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 44. ajánlási pont következik, Simon Gábor, Szekeres Imre és Józsa István képviselő

urak módosító indítványa az összefüggéseivel. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 45. ajánlási pontban Simon Gábor, Józsa István és Szekeres Imre képviselő urak
javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 46. ajánlási pont Bencsik János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 48. ajánlási pontban Bencsik János képviselő úr javaslata következik. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 23 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 49. ajánlási pont szintén Bencsik János képviselő úr módosító indítványa.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

Az 52. ajánlási pont Józsa István, Simon Gábor és Szekeres Imre képviselő urak
módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.
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BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

Az 55. ajánlási pont Bencsik János képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 68. ajánlási pont – összefüggésben a 71. ponttal – Balczó Zoltán képviselő úr
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 72. pont összefüggéseivel együtt Bencsik János képviselő úr javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 74. ajánlási pont Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselő urak
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 81. ajánlási pont Bencsik János képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 86. ajánlási pont Dióssi Csaba képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a bizottság
egyharmada sem támogatja.

A 87. ajánlási pontban Polics József képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 90. ajánlási pontban – összefüggésekkel – Bencsik János képviselő úr javaslata
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 92. ajánlási pont szintén Bencsik János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 93. ajánlási pontban Bencsik János képviselő úr javaslata következik. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 95. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.
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BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 96. ajánlási pont ugyancsak Bencsik János képviselő úr javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 97. ajánlási pontban Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselők
javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 99. ajánlási pontban Bencsik képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 101. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 102. pontban Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselő urak módosító
indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 104. pontban szintén Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselő urak
módosító indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 105. ajánlási pontban ugyancsak Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor
képviselő urak módosító indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 106. pont is Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselő urak javaslata.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 107. pont Bencsik János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A 118. ajánlási pontban Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselő urak
javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 125. ajánlási pont Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor képviselő urak
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.
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BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 128. ajánlási pont Bencsik János képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 130. ajánlási pontban Józsa István, Szekeres Imre és Simon Gábor javaslata
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen szavazattal a
bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 136. ajánlási pontban Józsa István, Simon Gábor és Szekeres Imre javaslata
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen szavazattal a
bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 151. pontban Bencsik János javaslata következik, összefüggésekkel. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 155. ajánlási pont szintén Bencsik képviselő úr javaslata, összefüggéseivel.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 156. pontban szintén Bencsik képviselő úr javaslata következik, összefüggésekkel.
Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 166. ajánlási pontban Józsa István, Simon Gábor és Szekeres Imre képviselő urak
javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 167. ajánlási pontban Józsa István, Simon Gábor és Szekeres Imre képviselő urak
javaslata következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 5 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 168. ajánlási pont Jávor Benedek képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány
álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen szavazattal a
bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 170. ajánlási pontban Bencsik János képviselő úr javaslata következik. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 172. ajánlási pont következik, melyben Bencsik János képviselő úr módosító
indítványa szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját.
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BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen szavazattal a
bizottság támogatta.

A 180. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr javaslata következik. Kérdezem a
kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 9 igen szavazattal a
bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

Ezzel az ajánlás végére értünk, viszont vannak még bizottsági módosító javaslatokra
irányuló indítványok. Ha jól tudom, kézhez kapták a bizottság tagjai, és értelemszerűen a
kormány képviselői is. Több részre bontanám a bizottsági módosító javaslatokat, először
vegyük elő a vékonyabbakat, amiben összesen 9 pontban terjesztjük elő a törvény
módosítását. Gondolom, ez megvan a kormány képviselőinek is. Kérdezem, hogy az ezzel
kapcsolatos bizottsági módosító indítványt támogatja-e a kormány.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nincs
kormányálláspont.

ELNÖK: Tárcaálláspont van?

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárcaálláspont:
igen, támogatjuk.

ELNÖK: A tárca álláspontja szerint tehát a tárca támogatja. Kérdezem a bizottság
tagjait, van-e kérdés vagy észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 21 igen
szavazattal a módosító indítvány benyújtását támogatta.

A következő a vékonyabb verziók közül, az első, amit szeretnék vitára bocsátani, a
47. és a 64. § módosítását foglalja magában. A kormány álláspontját kérdezem.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspont
nincs, a tárca álláspontja: igen, támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító indítvány benyújtását.
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

A következő a 79. §-ban javasol módosítást. Kérdezem itt is a kormány képviselőjét.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspont
nincs, a tárca támogatja.
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta.

A következő a törvényjavaslat 123. § (17) bekezdése, valamint egy (6) bekezdéssel
való kiegészítése tekintetében jelentene módosítást.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspont
nincs, a tárca támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta.

A következő a 175. § módosítására irányul. Kérdezem a kormány képviselőjét.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspont
nincs, a tárca ebben a formában nem támogatja, kapcsolódó módosító indítvány benyújtása
szükséges, úgy támogatható.

ELNÖK: Ez olyan szakaszt nyit meg, ami most nincs megnyitva? Ettől függ, hogy
benyújtjuk-e a bizottsági módosító javaslatot, hiszen ellenkező esetben kapcsolódó benyújtása
lehetséges. (A bizottság munkatársával konzultál.) Javasolom, hogy halasszuk holnapra az
ezzel kapcsolatos döntést, addig megvizsgáljuk… (Dr. Józsa István közbeszólása.) Holnap is
lesz, tekintettel arra, hogy döntenünk kell a kapcsolódó módosító javaslatokról. Úgyhogy
áttesszük a döntést a legközelebbi alkalomra, tehát ezt most egyelőre levenném.

A következő a 189. § (1) bekezdése tekintetében javasol módosítást.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Erre is ugyanaz
vonatkozik, mint az előzőre, kormányálláspont nincs, a tárca elviekben támogatja, ebben a
formában viszont nem, kapcsolódó benyújtására van szükség.

ELNÖK: Akkor szerintem átdolgozásra ezt is egyelőre levesszük.
A következő a törvényjavaslat 212. § (3) bekezdésében jelentene módosítást.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspont
nincs, a tárca támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag támogatta.

A következő módosító indítvány a 6. §-nál jelentene módosítást, illetve
értelemszerűen a 7. §-nál is. De ez több részből is áll, mert a későbbiekben is van a 14. és a
18. §. Kérdezem a kormány álláspontját.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kormányálláspont
nincs, a tárca támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem,
hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Köszönöm szépen, ezzel ez a bizottsági módosító is benyújtásra kerül. Van-e
valakinek tudomása olyan módosító indítványról, amiről kellett volna, de nem döntöttünk?
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(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen az államtitkár úrnak és a
munkatársainak a jelenlétet, ennek a napirendi pontnak a tárgyalását befejeztük.

Egyebek

Az egyebek tekintetében van-e bárkinek bármilyen észrevétele? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor jelezném, hogy az MNB-törvény, illetve a Selmeczi Gabriella-féle
módosító indítvány szerdai tárgyalása miatt kell visszatérnünk bizottsági ülésre holnap, de
akkor valószínűleg már be fogom hozni – amennyiben elkészül – a kapcsolódó módosító
javaslatok tekintetében a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatását is a bizottsági ülésre.
Tehát jelezném államtitkár úrnak és a munkatársainak is, hogy erre valószínűleg vissza
fogunk térni, feltehetőleg holnap reggel 9 óra magasságában. De a délután folyamán
intézkedem majd a bizottsági ülés összehívásáról.

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 1 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


