
GIB-5/2011.
(GIB-44/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának
2011. március 21-én, hétfőn, 10 óra 11 perckor

az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába 5

Dr. Cinkotai János bemutatkozása 7

Dr. Kocziszky György bemutatkozása 8

Kérdések 8

Válaszadás 11

Vélemények, észrevételek 14

Határozathozatal 20



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába
(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 49. §-a alapján)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Vantara Gyula (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)
Scheiring Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Kupcsok Lajosnak (Fidesz
Herman István (Fidesz) Sági Istvánnak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Román István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) megérkezéséig dr. Józsa Istvánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Cinkotai János Béla monetáristanács-tagjelölt
Dr. Kocziszky György monetáristanács-tagjelölt
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság képviselőit, valamint értelemszerűen a monetáris
tanácsba jelölt – legalábbis általam jelölt – Cinkotai János és Kocziszky György urakat.

Lassan hozzá is kezdenénk a bizottsági üléshez. A bizottsági ülés napirendi tervezetét
mindannyian kézhez kapták. Egy napirendi pontot javasoltam mára a jól bevált egyebek
mellett, ez pedig tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába.

Elsőként természetesen azt a kérdést kell feltennem, hogy a meghívóval, tehát a
napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről. (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a napirend elfogadását, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag támogatta,
köszönöm szépen.

Tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába

Ha megengedik, bele is vágnánk a napirend megtárgyalásába. A napirend keretében a
monetáris tanács négy külsős pozíciójára két embert már jelölt a gazdasági bizottság
körülbelül két héttel ezelőtt, és én most további két személy jelölésére szeretnék javaslatot
tenni. Mindketten itt vannak a mai napon a bizottság üléstermében, köszöntöm önöket.

Szeretném indokolni ezt a jelölést ebben a formában. Azt gondolom, Cinkotai János
jelölését talán még indokolni sem kellene, hiszen Cinkotai úr azok közé tartozik, akiknek a
neve mindenki előtt, aki tanult közgazdaságtant, és kicsit alaposabban utánaolvasott az utóbbi
évtizedekben az inflációkutatásnak, a magyarországi infláció természetrajzának,
természetének, az Cinkotai úr nevét nem tudta kikerülni. Személyében az elmúlt évtizedekre
visszanyúlóan az inflációkutatás talán egyik legnagyobb magyarországi szaktekintélyéről van
szó, tekintettel arra, hogy az infláció mindig komoly kihívás, főleg a jegybank számára,
hiszen a jegybanktörvényben rögzített legfontosabb cél éppen a forint értékállandóságának a
biztosítása, és azzal szemben az egyik legkeményebb kihívás éppen az infláció maga. Azt
gondolom, ezek után teljesen természetes, hogyha a javaslatom arra irányul, hogy a monetáris
tanács egyik tagja Cinkotai János legyen mint a magyar inflációkutatás egyik legnagyobb
szaktekintélye.

Egyben szeretném azt is elmondani, hogy Cinkotai úr kormányok mellett is, de
gyakorlatilag a jegybank összes elnöke mellett az utóbbi két évtizedben valamilyen formában
betöltött ilyen típusú tanácsadói tevékenységet, így azt gondolom, személyében is ismerik őt,
és ő is ismeri őket, és ráadásul ennek megfelelően a jegybank működéséről, döntéshozatali
mechanizmusáról rendelkezik a kellő tapasztalattal. Így azt gondolom, a jelölése a monetáris
tanácsba indokolt.

A másik oldalról Kocziszky György urat azért szeretném jelölni a monetáris tanácsba,
mert – szeretném önöknek elmondani – a világ legtöbb komoly jegybankja mellett működő
jegybanktanácsok, monetáris tanácsok szinte mindegyikében fellelhető olyan szakember, aki
nemcsak kizárólag az elméleti pénzügyek oldaláról rendelkezik ismerettel és tudással. Van
ilyen ember a Bundesbank, van a FED tanácsában is. Van, ahol vállalatvezető, és van, ahol
éppenséggel az alkalmazott gazdaságtudományokban jártas, komoly szakember tölti be ezt a
pozíciót. De mindegyik komoly monetáris tanácsban igényt formálnak arra, hogy legyen
ember, aki nemcsak az elméleti pénzügyek oldaláról tud egy döntéshez hozzászólni, tudja
annak az előnyeit vagy éppenséggel a hátrányait megvilágítani. Azt gondolom, ez
Magyarországon is indokolt, és Kocziszky úr életútja, tapasztalata lehetővé teszi, hogy ilyen
szempontból a monetáris tanácsban be tudjon tölteni egy nagyon fontos funkciót.
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A másik oldalról azt is szeretném önöknek elmondani, hogy a jelölését azért is
indokoltnak tartom, mert Magyarországon most már az utóbbi két évtizedben kialakult az a
gyakorlat, hogy több olyan kitűnő egyetem van Budapesten és vidéken egyaránt, ahol
nagyszerű gazdaságpolitikai műhelyek működnek. Kitűnő szaktekintélyeket neveltek fel,
illetve kitűnő szaktekintélyek nevelődtek fel, érdekes módon azonban legtöbbször
Magyarországon a komoly döntéshozatalban – de a vélemények kikérése során is – szinte
csak budapesti műhelyekből kérnek föl embereket. Én ugyan pont a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi tanszékén nevelkedtem, de ettől még az
hozzátartozik, hogy azt gondolom, meg kell becsülni azokat a nagyon komoly, nem
Budapesten működő műhelyeket is, amelyeknek a szakismeretére, szaktudására szükség lenne
a budapesti döntéshozatal során. Éppen ezért külön örülök annak, hogy Kocziszky úr a
Miskolci Egyetem ezen gazdaságpolitikai műhelyének egyik meghatározó alakja és vezetője,
és személyében – ha úgy dönt a bizottság és azt követően úgy dönt a parlament – onnan is
bekerülhet egy ember a monetáris tanácsba. Tehát ezzel szeretném indokolni a jelölésemet.

Azt még külön szeretném hozzátenni önöknek, hogy úgy gondolom, ha ezt a döntést a
mai napon a bizottság, illetve a parlament meghozza, akkor egy olyan monetáris tanács áll fel,
amelynek a tagjai szinte minden irányból kellő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. Csak
emlékeztetném önöket a legutóbbi döntésünkre, ahol Mager Andrea és Gerhardt Ferenc
személyében két olyan embert jelöltünk, akik nemcsak a jegybank belső működéséről, hanem
a kereskedelmi banki világról és a banküzemtan irányából is komoly szakmai ismeretekkel és
tudással rendelkeznek. Most egy elméleti szakembert jelölünk az infláció oldaláról, aki
azonban szerintem az egyik legfontosabb előrejelzésekkel rendelkező, az infláció területének
nagyszerű ismerője Magyarországon, a másik irányból pedig az alkalmazott
gazdaságtudományok irányában egy szintén komoly tekintélynek örvendő embert. Így –
gondolom – össze tud állni egy olyan monetáris tanács, amelyik valóban megalapozott és
átgondolt döntéseket tud hozni a következő esztendőkben a monetáris politikáról
Magyarországon. Ennek megfelelően melegen támogatom mindkettőjük jelölését, és kérem a
bizottságot is, hogy ezt a jelölést támogassa.

Én is olvastam sajtót a hétvégén, ennek megfelelően tisztában vagyok azzal, hogy
milyen ellenzéki kritikákra számíthatunk akár a jelölés módjával kapcsolatban is. Egyetlen
apróságra szeretnék kitérni, hogy erre a későbbiekben ne kelljen. Két héttel ezelőtt, amikor az
első két tagra tettem javaslatot, akkor kényesen ügyeltem arra, hogy minden információt és
ismeretet előbb a bizottság tagjaihoz juttassak el – életrajzot, egyebeket is beleértve –, és
alighogy a bizottság titkárságáról elküldték ezeket az életrajzokat, öt perccel később csörgött
nálam a Népszabadság újságírójának a telefonja, aki rögtön kérdéseket tett fel nekem. Ebből
azt gondoltam, hogy a bizottság tagjai nem feltétlenül az életrajzok tanulmányozására
fordították az első perceket, így megengedtem magamnak most azt a luxust, hogy elsőként –
néhány perccel az életrajzok kiküldése előtt – a Magyar Távirati Irodát tájékoztassam a
jelölésekről. Azt gondolom, ez önmagában nem tragédia, de ezt külön szerettem volna
elmondani önöknek, mielőtt az ezzel kapcsolatos kritikák elhangzanának. Azt is mondhatnám
ebből a szempontból, hogy ha így nézzük, akkor 1:1. Tehát a legutóbb a bizottság tagjainak
egy jelentős része tudott előbb a sajtóhoz fordulni, most pedig ezt a bizottság elnökeként, de
kizárólag az MTI irányában én magam tettem meg. Ezt szerettem volna előtte nyilvánvalóvá
és egyértelművé tenni mindannyiuknak.

Köszönöm szépen, és most belekezdünk a meghallgatásba. A meghallgatás
szempontjából mindenképpen szeretnék két dolgot elmondani. Először is maga a
meghallgatás rendje. Először természetesen Cinkotai és Kocziszky uraknak fogok szót adni.
Arra szeretném kérni őket, hogy röviden, de nyugodtan szóljanak arról, amit fontosnak
tartanak, akár az életútról, akár a tanácsi jelöléssel kapcsolatban. Azt külön szeretném
megköszönni, hogy elvállalták a jelöltséget – legalábbis itt a bizottság előtt, aztán persze a
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bizottság jelöl a parlament irányában. Ezt követően a bizottság meghallgatás menetrendje az,
hogy először a kérdések körére és a válaszokra adok lehetőséget, aztán azt követően az
észrevételek vagy vélemények körére – ha gondolják, akkor is válaszolhatnak –, ezt követően
pedig a bizottság dönteni fog a jelölésekről.

Még egy valamit szeretnék elmondani, ezt a bizottság tagjai tudják, a sajtó kedvéért
ismétlem el minden alkalommal. A Házszabály értelmében a jelölés a bizottságban – annak a
mérlegelése – személyi alkalmasság szempontjából történik. Ez azt jelenti, hogy az itt jelen
lévő két jelöltnek a programjukkal, a monetáris tanácsban várható döntéseikkel kapcsolatban
semmilyen kérdésre nem kell válaszolni. Ez ugyanis a Házszabály értelmében nem tárgya a
bizottsági meghallgatásnak, ráadásul azt gondolom, a függetlenségüknek is bizonyos
értelemben egyfajta sérelme lenne, de ha akarnak, válaszolhatnak természetesen ilyen
kérdésekre. Én se fogom leállítani azt a bizottsági tagot, aki ilyen kérdést tesz fel, de ne
sérelmezze, ha esetleg nem kap rá választ, mert a Házszabály értelmében már maga a kérdés
sem házszabályszerű.

Elsőként Cinkotai János úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

Dr. Cinkotai János bemutatkozása

DR. CINKOTAI JÁNOS monetáristanács-tagjelölt: Tisztelt Bizottság! Engedjék meg,
hogy egy személyes természetű mondattal kezdjem, ami persze összefügg az inflációval: a mi
családunk mindig nagyon szegény volt, egész életünket nagy nélkülözések között éltük le.
Amikor aztán elkezdtem foglalkozni az inflációval, akkor tapasztaltam, hogy az infláció
mindig a kisemberek rovására osztja újra a jövedelmeket, a nagy jövedelemtulajdonosoknak
mindig megvannak a kivédési technikáik, tehát az infláció őket kevésbé érinti. Ezért amikor
módom és lehetőségem volt rá, mindig igen nagy erőbedobással küzdöttem az infláció ellen.

Így volt ez akkor is, amikor 1990-ben Antall József felkért, segítsek abban, hogy az
akkor nagyon magas, 35 százalékos inflációt ne engedjük három számjegyűre elszabadulni,
mert ennek a veszélye akkor valóban fennállt. Nagyon nagy küzdelmet folytattunk azért, hogy
erre ne kerüljön sor. A rendszerváltás után az első tíz évben az éves átlagos növekedési ütem
bár moderált, kezelhető, mégis magas, 23 százalékos volt. Inflációs szempontból én abszolút
elkötelezett vagyok, és a monetáris tanácsban is ezt az álláspontot fogom majd képviselni.
Természetesen nagy körültekintéssel, hiszen nem minden eseményre kell azonnal és
radikálisan reagálni, vannak átmeneti jelenségek, amelyek nem tartósan vannak benne a
rendszerben, és vannak olyan külső sokkok, amelyek – mondjuk – egész Európán
végigsöpörnek, s amelyek ellen egy olyan kis nyitott ország, mint Magyarország egyedül nem
tud védekezni. Ilyen szempontból tehát vannak korlátok, de ez nem jelenti azt, hogy a
monetáris tanács feladatai megszűnnének, illetve hogy ne lenne rá szükség. Természetesen
szükség van rá.

Végeztem egy számítást arra vonatkozóan, hogy 2002 és 2010 között az inflációt
meghaladó áremelkedések milyen mértékben követték az összfogyasztói árszintet.
Döbbenetes adatok jöttek ki. Például a rendszerváltást követően egészen 2010-ig a fogyasztói
árszint átlagos növekedése tizenháromszoros volt, ezen belül – fogódzkodjanak meg! –
negyvenszeres a földgázé, harmincszoros a villamos energiáé, százhuszonkétszeres a vízdíjé
és – nem vicc – több mint kétszázszoros a csatornadíjaké. Nem nehéz megállapítani, hogy
ezek egy része egészen biztosan nem volt indokolt. Ez alatt az időszak alatt az infláció feletti
áremelkedések összfogyasztói árszintet érintő hatása mintegy 10 százalék volt. Ugyanez idő

alatt a gazdaságpolitika következtében megbomlott egyensúly helyreállítása érdekében a
fogyasztói árakat érintő pénzügyi intézkedések másik 10 százalékkal növelték az
összfogyasztói árszintet, míg a termelői árakon keresztül másik 5 százalékkal. Így ez alatt az
idő alatt összesen 25 százalékkal nőtt a fogyasztói árszínvonal. Az összes növekedés 50
százalék volt. Ha a maradékból nyolcadik gyököt vonunk nyolc évre, akkor évi 2,8 százalékos
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növekedési ütem adódik, míg a maastrichti konvergenciakritérium ez idő alatt mindössze 2,6
százalékot írt volna elő. Tehát egy másfajta gazdaságpolitika esetén az inflációs kritérium
minden erőlködés nélkül teljesíthető lett volna.

Amennyiben most egy másféle gazdaságpolitikára kerül sor, akkor úgy érzem, hogy az
inflációs célkövető monetáris politikára nehezedő nyomás mérséklődni fog. Aki engem ismer,
az tudja, hogy elég szuverén egyéniség vagyok, és biztos, hogy a döntéseimet is ennek
megfelelően függetlenül, a lelkiismeretem által diktált módon szabadon fogom meghozni. Az
előbb említett példa alapján pedig bizakodva tekintek afelé, hogy a kitűzött inflációs cél –
amit a kormány nem kíván megváltoztatni – elérhető lesz.

Röviden ennyit kívántam elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Cinkotai úr. Most pedig Kocziszky György úrnak adom
meg a szót. Parancsoljon!

Dr. Kocziszky György bemutatkozása

DR. KOCZISZKY GYÖRGY monetáristanács-tagjelölt: Tisztelt Bizottság! Abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy a felvezetőből és a kiküldött életrajzból is kiderült, a
pályámat 1972-től, a diploma megszerzése óta kisebb-nagyobb megszakításokkal a Miskolci
Egyetemen tölthettem. Kezdetben mikrogazdasági kutatásokkal foglalkoztam – akkortájt még
úgy nevezték, hogy ipargazdaságtan –, szimulációs modellezéssel, a vállalati rugalmasság
kérdéseivel, az alkalmazkodóképesség kérdésével. A kilencvenes évek elejétől
makrogazdasági, mezogazdasági kérdésekkel, a közgazdaság-tudomány nehezen
megválaszolható, a hallgatóság számára nem mindenkor könnyen érthető fejlődés- és
növekedéselméleti kérdésekkel, ennek a modellezési kérdéseivel foglalkoztam, a legutóbbi
időben pedig a konvergencia kérdésével, a konvergencia és a reálkonvergencia
összefüggéseivel, az abszolút és relatív konvergencia tételeivel. A kilencvenes évek elejétől
az egyetemen ilyen jellegű kurzusokat és képzést tartunk, az Európai Unió monetáris
politikájával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk több-kevesebb sikerrel. Ezt a kötelező

szerénységen túl az is mondatja velem, hogy az Európai Unión belül a monetáris kérdések
területén, az infláció kérdésében, az egységes euró megítélésében bizonyos repedésvonalak
tünedeztek fel az elmúlt időszakban.

Monetáris tanácsi tagságom esetén különös figyelmet fordítanék a magyar monetáris
politika kiszámíthatóságára, előre jelezhetőségére. Bár a szakirodalom sem teljesen egységes
ebben a kérdésben, de én úgy gondolom, hogy a monetáris politikai kérdések, a gazdasági
növekedés és a fenntarthatóság között létezik egy laza korrelációs kapcsolat. Ezeket a
kérdéseket szeretném előtérbe helyezni. Az elmúlt negyvenéves egyetemi pályafutásom talán
bizonyíték lehet arra, hogy mindig önálló gondolkodóként tevékenykedtem, szakmai
tisztesség vezérelt, és megválasztásom esetén is ezt az elvet szeretném követni. Köszönöm a
megtiszteltetést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ahogy előre jeleztem, először egy
kérdéskörre kerül sor, majd azt követően fogok a vélemények, észrevételek elmondására szót
adni a bizottság tagjainak. Ki szeretne kérdést feltenni a jelölteknek? Józsa István alelnök úr!

Kérdések

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Cinkotai úrtól kérdezném nagy
tisztelettel, és a kérdésem a múltra vonatkozik – mondjuk a közelmúltra –, nem a jövőre, hogy
inflációkutatással behatóan foglalkozott, és említette, hogy reménnyel tölti el ez a másik
gazdaságpolitika, aminek nem fejtette ki, hogy milyen lényegét látja. Ennek egy eleméről, a
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különadók hatásáról szeretném a véleményét kérni, hogy ön szerint az inflációs nyomást
növeli-e a különadók bevezetése vagy nem, milyen korrelációt lát közötte.

A másik a személyi életútra vonatkozik. Nagy tisztelettel veszem és olvastam az
önéletrajzában is, hogy mindig önálló, független tanácsadó volt. Viszont döntési szituációban,
amikor önálló döntéseket kellett hozni – mert itt a tanácsban azért majd szavazni kell –, ilyen
helyzetbe mikor került, és hogyan látja, kellően fel van-e vértezve arra, hogy a sarkára tudjon
állni a politikai nyomás közepette is.

Örömmel olvastam a professzor úr beszámolójában, hogy nyitott az EU monetáris
politikájának elemzése, egyáltalán a konvergenciakritériumok vizsgálata iránt, és elkötelezett
a magyar monetáris politika kiszámíthatósága mellett. Ugyanakkor kérdezném, hogy mint
önálló gondolkodó, lát-e olyan elemet az elmúlt – nem is mondom, hogy egy év, az elmúlt –
három év gazdaságpolitikájában, ami mindenképpen figyelmet, nem akarom úgy mondani,
hogy korrekciót igényel, vagy – kicsit szakmailag fogalmazva – olyan szenzitív pont,
érzékenységi pont, amire a monetáris tanácsnak külön is figyelnie kell. Tehát az elmúlt
időszakra vonatkozóan a konvergenciakritériumok területén lát-e ilyen szenzitív pontot?

A többi lényegébe akár zsurnaliszta kérdezgetés is lehetne, hogy milyen
összefüggésben szerepel az ön önéletrajza Varga Mihály államtitkár úr honlapján, aki
mondjuk nem egy független politikus, illetve a Fidesz alelnöke, Pelczné Gáll Ildikó esetében
konzultált-e a jelölés elfogadásáról, milyen munkakapcsolatot ápol a Fidesz alelnökével a
függetlenség jegyében

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Scheiring Gábor képviselő úr, parancsoljon!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Mindkét jelölthöz egy közös kérdést
tennék fel. Cinkotai úr is arról beszélt a bemutatkozójában, hogy a kormány részéről egy
lehetséges másfajta gazdaságpolitika majd csökkenti az inflációs célkövető politikára
nehezedő nyomást a monetáris politikán belül. Ebből arra következtetek, hogy talán a
jegybank egyéb feladatai is előtérbe kerülhetnek, hogyha ez a megfogalmazás helyes, és a
jegybank feladatai között a pénzügyi stabilitás igen előkelő helyen szerepel, hogyha nem is
kiemelt cél. Illetve Kocziszky úr is utalt arra, hogy a monetáris politika és a stabilitás, illetve a
növekedés kapcsolatát fontosnak tartja, és szeretné előtérbe helyezni.

Meggyőződésem szerint a pénzügyi stabilitás az egyik legfontosabb összetevője lehet
a gazdaság fejlődésének is. Az elmúlt néhány ében az a pénzügyi stabilitási kockázat, amit a
devizahitelek elburjánzása jelentett, azt gondolom, ma már a közbeszédnek elég egyértelműen
része, és legalábbis vita folyik arról, hogy ebben a különböző szereplőknek – történetesen a
jegybanknak – mi volt a szerepe, hogy mit tehetett volna, milyen eszközei voltak, és milyen
eszközei nem voltak a jegybanknak a tekintetben, hogy ezt a durva pénzügyi stabilitási
kockázatot, amit a devizahitelek jelentenek, legalábbis korlátozzák. A múltkor azt a választ
kaptam Bártfai-Mager Andreától, hogy semmiféle eszközzel nem rendelkezik a jegybank.
Szeretnék csak egy apró mondatot idézni a jegybanktörvény 9. § (1) bekezdéséből: a Magyar
Nemzeti Bank rendeletben előírhatja, hogy a pénzügyi intézmények és a befektetési
vállalkozások idegen forrásaik meghatározott arányában tartalékot helyezzenek el az MNB-
nél. Azt gondolom, ez egy lehetséges eszköz lenne arra, hogy a devizahiteleket korlátozzuk,
ezt a jegybank nem kívánta használni.

Úgyhogy kérdezném önöktől – úgy látom, mindketten legalábbis az ortodoxiától
valamifajta eltérésre nyitottak –, hogy ezt a kérdést hogyan kezelnék a monetáris tanács
tagjaként. Tehát mit tennének a pénzügyi stabilitás fokozása, a devizahitelek jelentette
kockázat kezelése érdekében?

Várom megtisztelő válaszukat.
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ELNÖK: Köszönöm. Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Cinkotai János úrtól
szeretném kérdezni, hogy nyilvánvalóan teljesen véletlenül a statisztikai elemzés 2002-ben
kezdődik. Hogyha ez a statisztikai elemzés mondjuk 1998-tól kezdődött volna, arra az
időszakra vonatkozóan, amikor Járai Zsigmond volt a pénzügyminiszter egy ideig, aztán
Varga Mihály, és ez volt az az időszak – emlékeink szerint –, amikor a kormány tervezett
egyfajta inflációt, és teljesen váratlanul ez az infláció mindig lényegesen meghaladta az előre
becsült inflációs időszakot. Ha ön ezt az időszakot is beszámította volna abba az időszakba,
amit itt fölemlegetett, akkor ugyanezek a számok hogyan alakultak volna? Én azért kíváncsi
lennék rá. Mi a véleménye például az ilyenfajta gazdaságpolitikáról meg pénzügypolitikáról,
ami '98-2002 között zajlott, amikor a kormány tudatosan alábecsülte az inflációt, majd
mindent megtett, hogy ezt lényegesen meghaladja. Ezáltal növekedtek nyilvánvalóan a
költségvetés bevételei, és ezáltal jutott olyan szabad pénzeszközökhöz a kormány – ismerve a
kétéves költségvetés mechanizmusát –, amivel aztán szabadon garázdálkodhatott. Milyen
adatok jöttek volna ki, hogyha ezt figyelembe veszi?

Kocziszky úrtól szeretném kérdezni, hogy megállja-e a helyét az a sajtóban megjelent
információ, hogy az ön javaslatára választották Járai Zsigmondot az egyetem díszdoktorává.

ELNÖK: Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha megengedik, akkor
azért még én is feltennék kettőt, megköszönve a szakmai kérdéseket, külön örülök neki, hogy
az 1973-80-as olajválságra nem sikerült kitérni egyébként a bizottsági kérdések során.
(Derültség, közbeszólások.)

Ami pedig az én két kérdésemet illeti, ott csak annyit szeretnék kérdezni, hogy egyik
oldalról a legjobb tudomásom szerint Cinkotai úr az egyik legjobb előrejelzője az inflációnak
ma Magyarországon, elméleti szakemberként. Ezt nagyon sokan tudják és így is vallják, de ő

minden alkalommal el szokta mondani, hogy az inflációs előrejelzésben mindig az számít,
hogy az év elején éppenséggel milyen hatások vannak, ami látszik a költségvetési politikából,
az elfogadott költségvetésből, a várható külföldi hatásokból. Ha jól tudom ezzel kapcsolatban,
hogy viszont kormányzati intézkedések év közben módosíthatják ezt a hatást, és itt külön
szeretném tisztelettel föltenni neki azt a kérdést, hogy a rezsiköltségekkel kapcsolatos
következetes kormányzati politikának – mármint a rezsiköltségek árai leszorításának vagy
legalábbis kordában tartásának – tulajdonít-e az infláció szempontjából különös jelentőséget.
Mert, ha jól értettem azokat a számokat, amiket elmondott, ennek akár lehet különös
jelentősége is.

A másik, amire szeretnék kitérni, az már inkább részben kérdés, részben észrevétel, és
Scheiring Gábor képviselő úr felvetésére vonatkozik. Tudomásom szerint ez az ominózus
idézett passzus a jegybanktörvényből a tartalékolásra vonatkozik – és ugye, tartalék mindig
van a bankban –, jelenleg ez gyakorlatilag kétszerese annak a mértéknek, ami 2008 elején
vagy 2007 végén volt. Nyilvánvaló, hogy ha akkor lett volna annyi, mint amennyi most van,
akkor kevesebb devizahitel lenne a gazdaságban, ezt azért csendben tegyük hozzá, tehát itt
kicsit későn intézkedett ebből a szempontból a jegybank. A kérdésem itt kifejezetten arra
irányul, hogy a kormánynak azt a törekvését a monetáris tanács jövendő tagjaiként
értékelhetőnek vagy fontosnak tartják-e a monetáris politika szempontjából, ami részben a
devizahitelezés visszaszorítására, részben pedig az államadósság jelentős leszorítására
irányul. Ez értelemszerűen mindkettőjükhöz intézett kérdés.

Amennyiben nincs további kérdés, akkor szeretném is átadni a jelölteknek a szót.
Legyen ugyanaz a sorrend, vagy fordított sorrendben? (Nincs jelzés.) Legyen akkor fordított
sorrendben, először Kocziszky úrnak szeretném átadni a szót. Parancsoljon!
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Válaszadás

DR. KOCZISZKY GYÖRGY monetáristanács-tagjelölt: Alelnök úr kérdéseire nagyon
gyorsan tudok válaszolni. Még ma este meg fogom nézni Varga Mihály képviselő úr
honlapját. Eddig még nem néztem meg és nem is tudom, hogy milyen összefüggésben vagyok
jelen ezen a honlapon. Remélem, nem túl negatív összefüggésben.

A primus inter pares elvén: Pelczné dr. Gáll Ildikó a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karának intézetigazgatója, egyetemi docens, s pillanatnyilag én vagyok a
dékán. Ilyen szakmai kapcsolatban állunk egymással. A jelölésemről nem beszéltem vele.

A konvergenciával kapcsolatos kérdésre szívesebben válaszolok, mert sokkal
izgalmasabbnak tartom. Az Európai Unióban volt egy kegyelmi pillanat, amely kegyelmi
pillanat megjelent a maastrichti kritériumokban. Azóta gazdaságpolitikai kérdések sokasága
vetődött fel, hogy ez a konvergencia milyen szinten tartható, milyen előnyökkel és
hátrányokkal jár. Bár én konvergenciaelmélettel foglalkozom, mégsem fetisizálnám
önmagában a konvergencia kérdését, mert bizonyos gazdaságpolitikai mozgásteret
mindenképpen adott és ad. Az elmúlt évek görög, spanyol, portugál példája pont azt támasztja
alá, hogy a politika időnként az Európai Központi Bankkal kapcsolatos elvárásokat is át tudja
lépni.

Scheiring Gábor képviselő úrnak mondom: nem hiszem, hogy ortodox szempontokat
képviselnék, egyszerűen azért sem, mert a gazdaságtudományok, így a közgazdaság-
tudomány is – divatos szóval élve – paradigmaváltás előtt áll. A paradigmaváltás egyik
sarkalatos kérdése: még mindig elhisszük-e a racionális gondolkodással kapcsolatos 250 éves
tételt. Az elmúlt évek hitelezési gyakorlata, ingatlanbuboréka – de sok más buborékot is
említhetnék – pont azt igazolja, hogy messze nem racionális gondolkodású sem az
állampolgár, sem az a bankszféra, amelyik ezt a hitelezési gyakorlatot követte. Én sokkal
inkább úgy gondolom, hogy paradigmaváltásra van szükség, és a paradigmaváltásba furcsa
módon beletartozik az, hogy tisztességes kormányzás, nem pedig racionális irányítás.

Majdnem pontosak Kovács Tibor képviselő úr információi. Járai Zsigmond úr a
Miskolci Egyetem szenátusától kapott díszdoktori címet, s ennek a díszdoktori címnek az
adományozása az én dékánságom ideje alatt, négy vagy öt évvel ezelőtt következett be.

Elnök úr felvetette az államadósság kérdését. Én azokkal a közgazdászokkal értek
egyet, akik úgy gondolják, hogy az államadósság bizonyos értelemben egy szükséges rossz,
de nem biztos, hogy fetisizálni kellene ezt a kérdést. Pontosan tudjuk, hogy Japán
államadóssága a GDP 200 százaléka. Lehet, hogy nem jó pillanatban mondom ezt a példát, de
ezt saját forrásból tudja finanszírozni. Ez óriási különbség a magyar államadósság 80
százalékos GDP-arányos kérdéséhez képest. Amíg a belső finanszírozási feltételrendszert nem
tudjuk megteremteni, addig nyilvánvalóan alapvető államérdek, alapvető gazdaságpolitikai
célkitűzés lehet az államadósság csökkentése. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Cinkotai úr, parancsoljon!

DR. CINKOTAI JÁNOS monetáristanács-tagjelölt: Megítélésem szerint a különadó
inflációs hatása az elég jelentős versenyhelyzet miatt nem túl magas, és szerintem nem is
nagyon számszerűsíthető. A kőolajtermékek árait a mediterrán térségben kialakult késztermék
tőzsdei árai, aztán a forint árfolyama a dollárhoz viszonyítva természetesen alapvetően
befolyásolják, ezek határozzák meg ezeket az árakat. Itt a különadónak szerintem nincs
jelentősége. Az iparcikkek vagy a nagy bevásárlóközpontok által forgalmazott termékek
esetén pedig ez nem mutatható ki. Januárban 0,7 százalék volt a növekedés az előző hónaphoz
képest, februárban 0,4 százalék. A piac ezeket igen alacsonynak értékelte, és a monetáris
tanács sem változtatta meg ezen adatok miatt a jegybanki alapkamatot.
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Hogyan mérséklődik az inflációra nehezedő nyomás? Bizonyos területeken –
megítélésem szerint részben indokolatlanul – túlságosan magas áremelésekre került sor,
például a földgáz vagy a villamos energia esetében. Mondanék egy példát. 2008-ban, amikor
az egész világon csökkentek a villamosenergia-árak, Magyarországon a termelői szférában 25
százalékos áremelésre került sor. Sok száz milliárd forintról van szó. Ezt Európában sehol
nem engedték volna meg. Azt gondolom, ha a legfontosabb infrastrukturális szolgáltatások –
a földgáz, a villamos energia, a távhő, a víz – hatósági kontroll alá kerülnek, akkor
biztosítható, hogy csak a közérdeknek megfelelő, indokolt áremelésekre kerül sor. Becslésem
szerint ez évente mintegy fél százalékponttal mérsékelheti az összfogyasztói árszintet. Ez
önmagában is jelentős mérték, hiszen az általam említett területeken bekövetkezett nagyon
jelentős áremelések járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar lakosság kiadásain belül a
rezsiköltségek aránya toronymagasan nagyobb, mint például Ausztriában, és hogy a már
2002-ben 5 százalékra mérséklődött infláció nem csökkent tovább. Ha ezekre a változásokra
sor kerül – sőt részben már sor is került –, akkor reménykedhetünk abban, hogy ez
önmagában fél százalékpontot hozhat.

Kovács Tibor úr kérdésére a következőt szeretném mondani. Természetesen 1998 és
2002 között is volt alátervezése az inflációnak. De a mérték nem mindegy! 1995-ben például
19-20 százalék helyett 28,2 százalék, a következő évben pedig 19-20 százalék helyett 23,6
százalék volt az infláció. Ilyen adatokat tudnék mondani az 1998 és 2002 közötti időszakból
is, csak akkor sokkal kisebbek voltak az eltérések. Ezenkívül azt se felejtsük el, hogy az
infláció alátervezése nemcsak bevételi többletet hoz a költségvetésnek, hanem kiadási
többleteket is, hiszen ha a számítottnál magasabb az infláció, akkor év végén a nyugdíjakat is
tovább kell emelni, az pedig kiadási többletet jelent. Továbbá ha magasabb az infláció, akkor
elképzelhető, hogy a jegybanki alapkamat is magasabb lesz, így drágábban lesz
finanszírozható az államháztartási hiány is. Az alátervezés tehát egy nagyon kétélű fegyver,
egyébként pedig nem is helyes dolog. De még egyszer mondom, hogy a mértékeket tekintve a
kettő között elég nagy a különbség.

Ami pedig az előrejelzést illeti: egy előrejelzőnek soha nem az árindexet kell
eltalálnia. Azt kell tudni megmondani – mondjuk januárban –, hogy van egy elfogadott
nemzetgazdaság-politikai program, van egy elfogadott költségvetés, és egy nemzetközileg
elismert vagy elfogadott valamilyen energiaár-prognózis kőolajra, földgázra, egyebekre.
Ismerünk egy hatósági árintézkedési elképzeléstervet, és ennek alapján meg kell tudni
mondani, hogy ebben a pillanatban mekkora inflációs nyomás van a rendszerben. Az árindex
ettől eltérhet, két oknál fogva. Egyrészt itt van előttem egy táblázat 1988-tól napjainkig, nem
találok benne olyan évet – egyet kivéve, de nem mondom direkt az évet sem, nehogy valami
íze legyen a dolognak –, nem volt közben olyan év, hogy ne kellett volna valamilyen
korrekciós intézkedést végrehajtani. Ennek millió oka lehet, ezt nem érdemes most taglalni.
Ezért az előrejelzés persze eltérhet, az árindex eltérhet az előrejelzéstől, de az előrejelzésnek –
még egyszer mondom – nem az árindex eltalálása a feladata – bár nekem néha az is sikerült –,
hanem az, hogy mekkora inflációs nyomás van a rendszerben.

Természetesen vannak olyan területek, mondjuk idényáras cikkeknél, ahol a
spekuláció és az időjárás miatt igen szélsőséges ármozgásokra is sor kerülhet. Mindenki
emlékszik arra, hogy 1996-ban vagy '97-ben – most nem akarok rögtönözni, de a kettő közül
az egyik – a burgonya ára miatt egyetlen hónap alatt 1,5 százalékkal ugrott meg az árindex.
Persze, amikor leestek az árak, akkor meg lecsökkent. Tehát ez nem infláció, erre nem kell a
monetáris politikának sem ugrania azonnal, türelemmel kell lenni, ezek majd szépen lefutnak.
Számtalan példát tudnék mondani, a kőolajárak is hirtelen megugrottak – 2008-ban 143 dollár
volt egy hordó Brent típusú olaj ára, év végén meg 37. Ha ennek a következményeit egy
monetáris politika percenként le akarná reagálni, súlyos tévedésben lenne. Türelemmel kell
lenni. Meg kell várni, hogy melyek azok a tartós folyamatok a rendszerben, amelyek esetleg
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valami korrekcióra szorulnak. Ezért azt szeretném mondani, hogy az én előrejelzéseim nem az
árindexre vonatkoznak, hanem arra, hogy mekkora inflációs nyomás van a rendszerben.

Ami pedig a rezsiköltségeket illeti, határozottan úgy gondolom, hogy egy
körültekintőbb hatósági intézkedés mellett lényegesen alacsonyabb áremelésekre is sor
kerülhet, de szeretném mondani: ez nem egy monopóliumellenes szöveg, amit most mondok,
és nem is szabad ilyet mondani. Kétségtelen, hogy egy állami monopóliumnál egy
magánmonopólium a veszélyesebb, mert még a vérünket is kiszívja, ha működését nem
szabályozzák a közérdeknek megfelelően. Tehát mielőtt privatizálnak, előtte szabályozni kell
a működést, és akkor nincs vele semmi baj. Amellett nem szabad őket a betonba taposni – az
is súlyos hiba lenne –, indokolt költségeket igenis el kell ismerni az árakban. Ebben persze
mindig voltak időbeli elcsúszások, mert a politika ebbe időnként beleszólt – ezt elismerem –,
de közgazdászként azt tudom mondani, hogy igenis el kell ismerni az indokolt
költségnövekedéseket az árakban. Ez törvény, ez alól nem lehet kibújni senkinek. Viszont az
állami ármegállapítás, amit nem tartok jónak, de az a kisebbik rossz azzal szemben, amikor a
monopóliumok közé meg – mint lovak közé – bedobjuk a gyeplőt. Tehát mindent kitaláltak,
állami ár megállapítása, price captől kezdve mindenféle módszert kitaláltak már a világon, jó
döntés nincs, csak kisebbik rossz van ezen a területen. Ezt viszont tudomásul kell vennünk.
Tehát azt gondolom, hogy ha most a kormány ezeken a területeken visszaveszi az árhatósági
hatáskört, és kellő körültekintéssel jár el, az éves szinten – együtt – körülbelül
0,5 százalékponttal mérsékelheti a fogyasztói árszint növekedési ütemét.

A döntésre szeretnék még visszatérni, mert kaptam egy olyan kérdést, hogy az elméleti
munka és a döntési helyzet. Szeretném elmondani, hogy életem legnehezebb pillanatai azok
voltak, amikor előálltam egy-egy prognózissal – a többségét nyilvánosságra is hoztam –, és
jelentősen eltértem akár a kormánytól vagy jegybanktól, akár más kutatóintézetektől.
Komolyan mondom, a frász kerülgetett. De ezt a döntést meg kellett hozni. Ha jó volt a
prognózisom – szerencsére jó volt –, akkor hátradőlhettem a fotelben, és egész évben ők
magyarázkodtak, én meg csak hallgattam. Viszont senki nem lehet olyan öntelt és nagyképű –
ezt most szeretném mondani –, aki kicsit is bármely tudományba beásta magát, hogy tudná,
mit hoz a holnap. Amit a Cinkotai most mond – mondjuk 2011-re vagy 2012-re –, azt
alázattal kell mondani. Mert az alázat azt jelenti, legalábbis az én olvasatomban, hogy
egyrészt teremtmények vagyunk, kettő: másnak is vannak értékei. Tehát nagyon óvatosnak
kell lenni, és alázattal kell viselkedni. Csak a múltról tudok beszélni, arról, hogy most meg
holnap mi fog történni, azt nem tudom, különben akkor varázsló lennék, és én nem szeretném
magam ennek hinni.

Hadd mondjak még egy példát a döntéssel kapcsolatban. Emlékszem, egyszer
előálltam Antall Józsefnél egy javaslattal, és ő azt mondta nekem, hogy jól hangzik, amit
mondasz, de ezt én nem tudom szakmailag felülbírálni. Gyere el, meghívlak a kormány
ülésére. Ha ott meg tudod Kupa Mihállyal, Surányi Györggyel és az akkori vezetőkkel
szemben védeni az álláspontodat, melléd állok. Ha nem tudod megvédeni, többet nem hívlak
meg a kormányülésre. Ez igenis kemény döntési helyzet volt számomra, mert ki kellett állni
egy álláspont mellett, és vállalni a kockázatát, hogy utána leírnak. Azt mondom, hogy nem
csak olyan döntés létezik, amikor egy vállalat élén vagy egy tárca élén állok vezető

pozícióban, és ott valóban kell hozni, bizony sokszor fájdalmas döntést – mert az a nehéz,
nem a jó döntés természetesen –, de az is egy döntés, amikor egy kutató előáll valamilyen
adattal, egy prognózissal, és az bizony jelentősen eltér mindenki más prognózisától. Az
bizony nagyon nehéz dolog, és én ezt sokszor átéltem, és senkinek nem kívánom ezt a
helyzetet. Egészen addig, amíg ki nem derült, hogy jó volt vagy nem volt jó, amit mondtam.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm a jelöltek reakcióit. Most a vélemények köre következik. Itt
általában frakciónként egy ember szokott megszólalni – nincs akadálya többnek, csak a
moderáltság kedvéért próbáltam jelezni, ha nem sikerült, akkor nem sikerült –, de
természetesen megadom mindenkinek a szót, aki ebben a körben szót kér, és ha a jelöltek
kívánnak, akkor reagálhatnak az itt elhangzottak, de csak, ha kívánnak – értelemszerűen.

Kovács Tibor képviselő urat láttam először jelentkezni. Parancsoljon!

Vélemények, észrevételek

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, az ön első megjegyzéseire
szeretnék annyiban reagálni, hogy soha nem azt vitattuk, hogy ki juttatja el a sajtóhoz a
jelölést, hanem a jelölésnek azt a módját, amit a Fidesz-frakció az utóbbi időben gyakorol. Ezt
kritizáltuk. Ön a korábbi ülések egyikén jelezte, hogy az ön részéről van hajlandóság arra,
hogy a jelölést megelőzően a politikai pártok képviselőivel legyen valamiféle egyeztetés.
Hogyha ez így történt volna, és az ellenzéknek is lett volna lehetősége egyáltalán javaslatot
tenni, akkor azt mondom, hogy természetesen a többség eldönti, hogy kit kíván jelölni. De
azért ezt nevezni demokratikus jelölési meg választási módnak, hát meglehetősen furcsa ez az
álláspont, tisztelt elnök úr.

A mostani jelöléssel kapcsolatban egy dolgot biztosan elmondhatunk: az elnök úr is az
indokolásaiban megfogalmazta, hogy miért jó az, hogyha nemcsak a monetáris politikához
értő tagjai vannak a monetáris tanácsnak. Tehát mostanra már többségben vannak azok, akik
monetáris politikával sosem foglalkoztak. Sőt, azt kell mondjuk az előző jelölés kapcsán és a
mostani jelölés kapcsán is, hogy nem ez az elsődleges szempont, hanem a politikai
elkötelezettség és a politikai bizalom a jelöltekkel szemben, és ezt szeretném néhány dologgal
most is alátámasztani.

Kocziszky úr esetben teljesen nyilvánvaló a politikai elkötelezettség, hiszen a KDNP
színeiben parlamenti képviselőjelölt is volt. Nem beszélve az azóta helyben és a régióban
teljesen nyilvánvalóan elismert politikai elkötelezettségéről. De az, hogy demokratikusan
elkötelezett-e a jelölt, ebben már egyáltalán nem vagyok biztos, mert hiszen azt emlegette a
jelölt, hogy Pelczné Gáll Ildikóval – mint politikussal – együtt dolgozik, de azon a tanszéken,
ahol ő egyébként vezető, ott semmilyen más politikával foglalkozó személyt nem tűr meg,
csak a saját politikai oldalához tartozó jelölteket. Sőt, még időnként a jogosan kifizethető
pénzeket is hajlamos visszatartani a jelölt úr. A demokratikus elkötelezettségéről csak ennyit.

Nem beszélve arról, hogy mi ezt tekinthetnénk politikai gesztusként is Járai Zsigmond
részéről. Mivel a jelölt úr javasolta Járai Zsigmondot díszdoktornak, akkor most őt jelölik a
monetáris tanács tagjának. Mondom ezt azért, tisztelt elnök úr, mert a Miskolci Egyetemen
van pénzügyi tanszék, ahol vannak igen képzett, a monetáris politikával is foglalkozó
pénzügyi szakemberek. Ha az volt a szempont, hogy vidéki egyetemről is jelöljenek tagot a
monetáris tanácsba, akkor lehetett volna olyan személyeket is jelölni, akik többet foglalkoztak
ezzel a területtel.

Cinkotai jelölt úrral kapcsolatban mindenképpen el kell mondani, hogy akkor, amikor
nyilvánvalóan célzatos megjegyzéseket tesz arra nézve, hogy megalapozatlan áremelések
történtek az előző időszakban, akkor én erre azt tudom mondani, képzeljék el, milyen
fantasztikusan jó helyzetben van ez a kormány, hiszen ezekben az árakban hatalmas
tartalékok vannak, mert az előző kormány gyalázatos módon indokolatlan áremeléseket
hajtott végre. Nosza itt van a lehetőség a kormány előtt, hatalmas árcsökkentéseket hajthat
végre, hiszen a kormány az előző időszakban megalapozatlanul emelte az árakat. Micsoda
szemforgató álláspont ez, tisztelt jelölt úr! Ha ön ezt sejteti, akkor mondja ki: ennek a
kormánynak az a feladata, hogy jelentős árcsökkentéseket hajtson végre az energiaszektorban
a gáz, a villamos energia ára tekintetében és számos más területen is, és ne az történjen – mint
ami most van előkészületben –, hogy áremeléseket hajt végre a kormányzat.
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Mindezek figyelembevételével a jelölteket mi nem tudjuk támogatni, azért nem, mert
egyértelműen politikailag elkötelezetteknek és nem szakembereknek tekintjük őket.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr szavait – főleg azokat, amelyek az árakra
vonatkoztak – minden bizonnyal az elmúlt évtizedekben az árkutatás területén a Cinkotai
úrhoz hasonlóan szerzett óriási tapasztalatai mondatták vele. Szeretném elmondani a
jelölteknek és a sajtó képviselőinek, hogy még az előző meghallgatást sem jellemezték ilyen
típusú személyeskedő megjegyzések, ezért most némileg meg vagyok lepve. A végén fogok
reagálni az elhangzottakra. Kovács Tibor képviselő úr most némi meglepetést okozott nekem.
Természetesen mindenkinek van lehetősége arra, hogy személyeskedő megjegyzéseket tegyen
a bizottság ülésén. A stílus maga az ember, döntsék el, ki hogyan él ezzel és hogyan nem.

Józsa István alelnök úr jelentkezett másodikként, ezért most neki adom meg a szót.
Parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Amikor jelentkeztem, arra gondoltam, hogy a pártokat
keverni fogja a hozzászólási sorrendben elnök úr, de természetesen fel vagyok készülve a
moderált hozzászólásra, és személyeskedéstől mentesen kívánom megtenni a szakmai
hozzászólásom.

Professzor úr említette, hogy mennyire jellemző a piacok viselkedésére a racionális
gondolkodás. Úgy értettem a mondanivalójából, hogy ez nem mindig jellemző a piacokra,
mert a racionális gondolkodás mellett nem alakulhatott volna ki ez az ingatlanpiaci buborék,
és a felelős döntést szubjektív tényezők, a piaci várakozások is meglehetősen befolyásolják.
Ilyen kockázati tényező az önök jelölése is, nevezetesen hogy mit vár a piac. A piac azt várja,
hogy az európai normáknak megfelelően legyen a Magyar Köztársaságnak – lehet, hogy pár
hónap múlva már csak Magyarország lesz az ország neve és nem kell azt mondanom, hogy a
Magyar Köztársaságnak – független monetáris tanácsa. Lehet, hogy önök a személyükben
kiváló kutatók és önálló véleményeket fogalmaznak meg, az önök jelölését illetően a
várakozás abban testesül meg, hogy nem történt széles körű egyeztetés, nem tudunk arról,
hogy más szakemberek felkérésre kerültek-e, például Csaba László, Bod Péter Ákos vagy
Kovács Álmos, tehát olyanok, akiknek a függetlensége megkérdőjelezhetetlen. Ilyen
személyiségekről nem tudunk. Csorbát szenvedett, vagy mondjuk úgy, hogy hamvába holt
Rogán elnök úrnak az a jó szándékú kísérlete is, hogy egyeztetést folytasson a frakciókkal a
tanácstagok jelöléséről. Ez azonban nem az ő hibája, hanem a pártjáé, ugyanis a Fidesz egy
olyan párt, amely nem ad erre lehetőséget, mert egy erősen belterjes döntési mechanizmusa
van. Rogán elnök úr ez irányú kísérlete tehát megbukott.

Bebizonyosodott az is, hogy színjáték az az indoklás, amely a monetáris tanács
tagjainak a jelölését megváltoztató törvény indoklásában szerepel. Az indoklásban ugyanis az
szerepelt – s nemcsak leírva, hanem a szóbeli indoklás kifejtésekor is –, az a célja annak, hogy
a parlament válassza meg a négy független monetáristanács-tagot, hogy szélesebb körből
lehessen meríteni, szélesebb előkészítés alapján nagyobb legitimitással kerüljenek be az új
tagok. Ez is megbukott, ugyanis csak és kizárólag Fidesz-jelöltekről van szó. Még az is
csúfosan sikerült, amit Rogán elnök úr megpróbált mentegetni, hogy ez hogy jutott a
bizottsági tagok tudomására. Egyszerűen botrányosan! Nem hogy egyeztetés nem volt, de az
MTI-ből kellett visszahallani, hogy kik lesznek a jelöltek. Mi a látszat? Mit tapasztal a piac?
Azt, hogy egy egyoldalú, politikailag nagyon behatárolt jelölés történik. Lehet, hogy a jelöltek
személyükben függetlenek, de nem látszik róluk, ilyen értelemben annak az elemei rakhatók
össze, mint a legutóbbi jelölésnél is, hogy Járai Zsigmond korábbi fideszes pénzügyminiszter,
későbbi állítólag független jegybankelnök – aki 2002-2003-ban nagyon sok hazai
kisvállalkozást tett tönkre az árfolyam-politikájával, mert annyira túlerősítette a magyar
fizetőeszközt, hogy olcsóbb volt mindent importból behozni, mint a magyar termelők
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portékáját megvenni, tehát akkor nagy károkat okozott Járai Zsigmond a pénzpolitikájával –
építkezik tovább, az ő személyi kapcsolatai, referenciái, illetve más fideszes potentátok
referenciái révén halad előre a jelölés. Teljesen formális a parlamenti döntés, ez egy
egyoldalú, egypárti monetáris tanács lesz. A Fidesz a mai javaslattal elfoglalja a monetáris
tanácsot, és egy európai alapintézmény függetlensége szűnik meg. Ahogy a sajtó szabadságát
csorbították, úgy most megszüntetik a monetáris tanács függetlenségét is, amihez mi nem
kívánunk asszisztálni.

ELNÖK: Rozgonyi Ernő képviselő úrnak adom meg a szót.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Egy eléggé otromba, de az MSZP-hez méltó
támadássorozatot hallgathattunk végig, ami különösen azért méltatlan, mert annak a
szemléletnek, amit az MSZP és korábbi eszmetársa, az SZDSZ képviselt, köszönhetjük azt,
hogy ez az ország húsz év után ott tart, ahol tart. Ebből az is következik, hogy valamiféle
szemléletváltásra feltétlenül szükség van. Úgy tűnik, hogy ezt a szemléletváltást a
kormányzati oldal felvállalta, legalábbis megkísérli azt, hogy szemléletében valami mással
fog próbálkozni, valami mást fog elkezdeni azért, hogy a végső összeomlás ne következzék be
ebben az országban. Egyébként közel állunk hozzá, mégpedig azok jóvoltából, akik ezt az
országot a korábbi szemléletük miatt ideáig eljuttatták. Ennek a szemléletváltásnak előbb-
utóbb nemcsak a fiskális politikában kell megmutatkoznia, hanem meg kell mutatkoznia a
monetáris politikában is, ha tetszik ez az MSZP-nek, ha nem. Ezt tessék kérem szépen,
tudomásul venni.

Azt hiszem, nyugodt lélekkel mondhatom azt, hogy mi a két jelölt urat támogatni
fogjuk, köszönöm szépen.

ELNÖK: Scheiring Gábor képviselő úr, parancsoljon!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Az eljáráshoz szeretnék én is
hozzászólni. Csatlakoznék azokhoz, akik azt gondolják, hogy ez az eljárás ebben a formában
teljességgel elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan leginkább azért, mert valóban ma került pont
arra az "i"-re, amely felszámolta a jegybank függetlenségét. Nem tartozom, nem tartozunk
azok közé, akik fetisitzálnák a jegybank függetlenségét, meg is fogalmaztunk egy
törvénymódosító javaslatot, amely számos ponton demokratizálná a jegybank működését,
kötelezővé tenné a jegybank féléves beszámolóját a parlament előtt, illetve demokratizálná a
jegybank monetáris tanácsának a kinevezését. Ami azonban jelenleg zajlik, az nem a
jegybank monetáris tanácsának a demokratizálása, sokszínűvé tétele, hanem egészen
egyszerűen a kormány alá rendelése.

Ez semmi más egyébként – és nem meglepő most már az elmúlt 9 hónap alapján –,
minthogy az Orbán-kormány az első Orbán-kormánnyal szembe megy a Gyurcsány-kormány
szellemében. Ugyanis Gyurcsány Ferenc volt az, aki először egy brutális támadást intézett a
monetáris tanács ellen, akkor – teljes joggal – a Fidesz ez ellen tiltakozott, akkor Gyurcsány
Ferenc saját katonáival töltötte fel a monetáris tanácsot, illetve most, pár hónappal ezelőtt
Orbán Viktor megtámadta azt a Simor Andrásnak járó fizetést, amit még 2001-ben Orbán
Viktor vert keresztül a parlamenten. Tehát éppen, amikor a kormány érdeke azt kívánja meg,
akkor saját magával is képes szembe menni. Mindezt csak és kizárólag azon cél által
vezérelve, hogy a saját akaratát érvényesíthesse immár kizárólagosan a monetáris tanácsban.

Ehhez mi nem kívánunk asszisztálni, ezért sem itt, sem a plenáris ülésen nem fogunk
részt venni szavazáson.

Szeretném még egyszer elmondani, hogy a paradigmaváltásra a monetáris politikában
valóban szükség van. Szükség lenne olyan paradigmaváltásra, ami például a pénzügyi
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stabilitást helyezi előtérbe, és nem teszi kizárólagossá az inflációs célkövetést, ami kinyitja a
monetáris politikát a rendszerszintű kockázatok kezelésére, ami egyfajta demokratizációt
igenis belevisz a túlfetisizált monetáris politikai függetlenségre vonatkozó diskurzusba,
azonban az, hogy a kormány alá rendeljük a monetáris politikát, egészen egyszerűen
elfogadhatatlan, és a Gyurcsány-kormány gyakorlatának nettó folytatását jelenti. Úgyhogy
míg az előző alkalommal elnök úr is arra hivatkozott, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a
monetáris tanács sokszínűsége biztosítva legyen, ugyanis csak két tagot jelöltek, hát látszik,
hogy ez akkoriban egy fügefalevél volt, amivel takarni kívánták azt, hogy a cél valójában az,
hogy addig bővítsék az önök által delegált tagokkal a monetáris tanácsot, ameddig az a
kormány egy végrehajtó testületévé alakul át.

Úgyhogy a parlament elé be van nyújtva az LMP-nek az a törvénymódosító javaslata,
amely az eljárást úgy alakította volna át, hogy minden parlamenti párt a parlamenti súlyának
megfelelően kapott volna delegálási jogot a monetáris tanácsba. Egyébként ez azt jelentette
volna, hogy a Fidesz, az MSZP, a KDNP és a Jobbik kap delegálási jogot az elkövetkezendő

4 évben, az LMP egyáltalán nem, tehát nem lehet itt arról beszélni, hogy saját magunknak
követelnénk különböző jogokat, ezzel viszont biztosítva lett volna, hogy demokratizálódik a
jegybank, ugyanakkor megmarad a sokszínűsége és a kormánytól való függetlensége is. Egy
másik fontos javaslatunk az, hogy a jegybank igenis mozduljon el az inflációs célkövetéstől a
pénzügyi stabilitás céljának az irányába. Tudom, hogy ez komplex folyamat, de
mindenképpen erről kellene beszélni. Ez lenne az a paradigmaváltás, amire szükség lenne a
pénzügypolitikában, nem pedig az, hogy a monetáris politika igenis indokolt függetlenségét
egy az egyben felszámoljuk. Úgyhogy a plenárison semmivel nem kívánunk ehhez a
folyamathoz asszisztálni.

Ennyit szerettem volna elmondani.

ELNÖK: Volner János alelnök úr, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak egy rövid
kiegészítést szeretnék tenni, Kovács képviselőtársam szavai indítottak erre. Mondjuk Cinkotai
úrról azt állítani, hogy nem szakembert jelölt a kormány erre a posztra, azt egy vaskos
hazugságnak is nevezhetjük. Képviselőtársaim, csak azért, mert ellenzéki képviselők
vagyunk, nem kell a kormány jelöltjét ostoba jelzőkkel illetnünk, és olyan állításokat
megfogalmaznunk róla, ami egészen egyszerűen nem igaz. Cinkotai úr neve nemcsak
Magyarországon, hanem a nemzetközi szakirodalomban is ismert. Gyanítom, hogy nem én
vagyok az egyetlen, aki angol vagy német nyelvű szakirodalomban már találkozott a nevének
az említésével, sokat hivatkozott, méltán elismert szakember, egyszerűen nem értem ennek a
támadásnak az okát, és maximálisan méltatlannak tartom.

Kocziszky úrnál pedig arra hívom föl a figyelmet, én kifejezetten örülök, hogy egy jól
felkészült jelöltet találtak, és olyan jelölt jelölésére került sor, aki egyéb szempontokat is
figyelembe véve tudja majd a monetáris tanácsban végezni a munkáját, és széles látókörrel
rendelkező szakemberként más szempontokat is be fog emelni a döntéshozatali folyamatokba.

Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István: Elnök úr, majd mondasz zárszót?)

ELNÖK: Fogok mondani természetesen, mielőtt átadom a jelölteknek a szót.
Annyit szeretnék elmondani a tisztelt bizottságnak, még egyszer szeretném leszögezni:

a személyeskedő típusú vitának határozottan nem örülök. Az a hangnem, amit megütött
Kovács Tibor képviselő úr, számomra is újdonság volt itt személyi meghallgatások kapcsán.
Nem tudom visszautasítani, mert joga van hozzá, csupán azt mondom, hogy ez számomra
nemcsak meglepő, hanem egészen elképesztő is. Különösen azért, mert azt is szeretném
elmondani, hogy Cinkotai úr személyében, ha más nem, akkor legalább méltóztasson
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megkérdezni akár az eddigi jegybankelnököket, mert talán nem véletlen, hogy Cinkotai úr
tudására, segítségére számított Bod Péter Ákostól Surányi Györgyön, Járai Zsigmondon
keresztül a mostani jegybankelnökig, Simor Andrásig bezárólag mindenki.

Ez minden bizonnyal nem azért van, tisztelt Kovács Tibor képviselő úr, mert nem ért
hozzá, hanem pontosan azért, mert ért hozzá, és ez óriási különbség. Egy olyan ember
részéről elmondani ezt a kritikát, hogy nem ért hozzá – mert lényegében ezt mondta –, akinek,
azt gondolom, a tudása nem vethető össze e téren Cinkotai úréval – és akkor finoman
fogalmaztam –, azt gondolom, emberileg legalábbis erősen meggondolandó. Ha mást nem,
akkor például kérdezze meg Katona Tamás véleményét. Hadd javasoljam. Kérdezze meg,
hogy ki az, aki Magyarországon az utóbbi években a legtöbbször pontosan előre el bírta
találni az inflációt, ki az az ember. Kérdezze meg adott esetben akár a monetáris tanács előző
tagját, Neményi Juditot, hogy az általa vezetett 25 fős részleg munkája a Nemzeti Bankban,
akkor, amikor inflációs előrejelzéssel foglalkoztak, hogyan sikerült, szemben Cinkotai úr
egyszemélyes munkájával. Kérdezze meg, és rá fog jönni, hogy ha valaki, akkor Cinkotai
János ért hozzá.

Azt pedig, hogy egyébként az infláció a monetáris politika szempontjából
vitathatatlanul kardinálisan fontos tényező, remélem, tudja, Kovács Tibor képviselő úr. Mert
ha nem, akkor nem értem, hogy min vitatkozunk. Ha viszont tudja, akkor gondolom, azt is
sejti, hogy az ehhez való hozzáértés a monetáris politika megítélésénél nagyon fontos
tényezőnek számít, és ezért gondolom azt, hogy Cinkotai János személyében olyan ember
kerül a jegybanktanácsba, aki egészen biztosan a monetáris politika egy dimenzióját kiválóan
ismeri, és ahhoz hozzá tud szólni.

Azért nem értem, mi az, hogy többségében olyan emberek kerülnek a monetáris
tanácsba, akik nem értenek hozzá, akkor ezt a kritikát vonatkoztassam a jegybank jelenlegi
elnökére és két alelnökére? Merthogy az előző alkalommal még önök is elismerték, hogy
Gerhardt Ferenc és Mager Andrea személyében olyan ember került oda, akik egyébként a
monetáris politika sok-sok dimenzióját kiválóan ismerik: Mager Andrea a banküzemtan
oldaláról, Gerhardt Ferenc mondjuk több mint két évtizedig dolgozott bankokban. Akkor
tehát most mire vonatkozik a kritika? Vagy ez megint csak ilyen előrángatott duma volt ebből
a szempontból? Tartok tőle, hogy igen.

Az pedig, hogy Kocziszky úr esetében van egy nagy tudás és tapasztalat, azt
gondolom, teljesen egyértelmű. Egyébként foglalkozott monetáris politikával, ő maga is utalt
rá, de most külön hadd kérjem meg arra, hogy azokról az európai uniós elismerésekről,
amelyeket e téren kapott az általa is vezetett intézmény, azért szóljon néhány szót, csak azért,
hogy Kovács Tibor úr kétségeit e téren eloszlassa. De hogy többféle tudásra tartanak számot
egy jegybanktanácsban, hát képviselő úr, ha ezt a Bundesbank és a FED jónak tartja, akkor
azt gondolom, talán Magyarországon sem árt ezt kicsit figyelembe venni.

Még egyszer szeretnék visszautalni arra, amiket aztán meg különösen meglepetésként
hallottam, csak a nevekre, amelyeket alelnök úr felsorolt. Ha mondjuk most Bod Péter Ákost
idehoztam volna, akkor kíváncsi vagyok, mennyire találták volna függetlennek. Meg
mennyire találták volna függetlennek akkor, amikor '94 végén lemondatták a jegybankelnöki
posztról. Pedig az egyfajta kritika volt ebben a formában. Most független volt vagy éppen
nem volt független? Ugyanúgy Kovács Álmost tisztelem, becsülöm, nagyra tartom, de az
önök kormányának a helyettes államtitkára volt. Erről ennyit ebben a formában, ami a
függetlenséget illeti. (Dr. Józsa István közbeszólása.) Nem, csak azt mondom, hogy a
függetlenség önmagában nem érték. Mindenki dolgozott valahol, mindenkinek van múltja,
mindenkinek van jövője, ezt egyáltalán nem tartom semmilyen szempontból meghatározónak.

Engem az vezérelt, hogy olyan emberek kerüljenek a monetáris tanácsba, akiknek a
tudása, a tapasztalata vitathatatlan, és akik képesek önállóan döntéseket hozni. Cinkotai úr
számára éreztem a legbántóbbnak Kovács Tibor képviselő úr szavait. De Cinkotai úr tudására
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nem véletlenül számított a jelenlegi jegybankelnök is külsős tanácsadóként. Ez tehát bizonyos
értelemben még neki is sértés. Arra kérem, képviselő úr, hogy az ilyen természetű
megjegyzéseket legközelebb gondolja végig. Én a döntésemet mindenesetre fenntartom.

Ez a típusú jelölési mód természetesen újdonság. Én is hivatkozhatnék arra, hogy
amikor Gyurcsány Ferenc jelölt személyeket a monetáris tanácsba, akkor nem sok embert
kérdezett meg, hogy kiket jelöljön oda. Egyébként olyan sok ellenzéki jelöltet akkor sem
láttam. Részemről akár nyitva is lett volna az ajtó abban a tekintetben, hogy ha ajánlanak
jelölteket, akkor azokat is meghallgattuk volna, és legfeljebb több ember közül döntünk. De
más nem hozott ide jelöltet, egyedül Szekeres Imre képviselő úr hívott fel egy névvel. Azt
gondolom, hogy ez a jog, ez a lehetőség a képviselők részéről – mivel mégiscsak a
bizottságról van szó – meglett volna, meghallgattuk volna a másik jelöltet, legfeljebb
megmondtam volna önöknek, hogy adott esetben kit támogat a többség és kit nem, mert a
bizottsági döntésnek ebből a szempontból ez az elfogadható módja. Én olyan jelölteket
hoztam ide, akik mögött nemcsak a tudás és a tapasztalat van meg, hanem azt is mérlegeltem,
hogy megválasztja-e őket a parlament, és ez is fontos szempont, mert a parlamentnek meg
kell választania a monetáris tanács tagjait ahhoz, hogy a monetáris tanács dolgozni és
működni tudjon.

Ami pedig a jegybank függetlenségét illeti: hadd mondjak erről egy gondolatot.
Amikor Gyurcsány Ferenc személyeket delegált a jegybanktanácsba, gondolván, hogy ezzel
meg fogja tudni változtatni a monetáris tanács működését, őt érte a legnagyobb meglepetés
2007-2008 fordulóján, amikor a monetáristanács-tagok – merthogy rendelkeztek a kellő
tudással és tapasztalattal – nem azt csinálták, amit ő gondolt, hanem például elkezdték
megemelgetni a tartalékot és megtettek több más szükséges lépést is. Mert a monetáris
tanácsba kerülő embereknek az a fontos, hogy meglegyen az a szakmai függetlenségük, hogy
adott esetben döntést tudjanak hozni. Biztos vagyok benne, hogy ez az oda kerülő emberek
mindegyiknél megvan. Ennek megfelelően jó szívvel javaslom továbbra is a bizottságnak,
hogy jelölje őket a parlament elé a monetáris tanács tagjának.

Riz Gábor képviselő úrnak adom meg a szót.

RIZ GÁBOR (Fidesz): Mindig jóleső és szívet melengető érzés, amikor az MSZP
kioktatja képviselőtársainkat demokráciából.

Két apró, de lényeges momentumra szeretném felhívni a figyelmüket. Ha megnézték
Kocziszky professzor úr önéletrajzát, akkor láthatták, hogy kormányzati ciklusokon átívelő az
a munka, amit ő korábban az Európa Gazdaságtana, később a Világ- és Regionális
Gazdaságtan Intézetben vezetőként végzett.

A másik megjegyzés, amit szeretnék önökkel megosztani: Észak-Magyarországról
jöttem és viszonylag jól ismerem az ottani regionális fejlesztési tanács munkáját. A regionális
fejlesztési tanács – amely az elmúlt időszakban mindennel volt vádolható, csak politikai
függetlenséggel nem – hála a jóistennek korábban is vette magának azt a bátorságot, hogy a
Kovács képviselő úr által Fidesz közelinek mondott Kocziszky professzor úr tanácsait és
elméleti anyagait felhasználja a regionális tervezés során. Kérem, hogy ennek
figyelembevétele mellett jó szívvel fogadják el a jelöltet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem a jelölteket, hogy kívánnak-e az elhangzottakra reagálni. (Nem.)
Nem kívánnak.

A szavazás előtt Józsa István alelnök úrnak van egy ügyrendi indítványa.
Parancsoljon!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Méltányolva Rogán elnök úr jó szándékú kísérletét az
egyeztetésre, amely, az ő véleményével ellentétben, nem miattunk hiúsult meg, hanem az ő
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lehetőségei szűkültek be, a tiltakozásunk nem kizárólag a jelöltekre vonatkozik, hanem az
eljárásrendre, a Fidesz katasztrófakormányzására, a csökkenő bérek, növekvő árak
eredményezte szituációra és arra a tényre, hogy a jelenlegi aktussal meg fog szűnni a
monetáris tanács függetlensége. Mindezek alapján ügyrendben bejelentem, hogy az MSZP
képviselői nem vesznek részt a szavazásban, a szavazás során elhagyják az üléstermet.
Köszönöm. (Az MSZP és az LMP képviselői kivonulnak az ülésteremből.)

ELNÖK: Ehhez természetesen joguk van. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a döntésre
kerül sor. A nálam lévő adatok alapján, a helyettesítéseket is figyelembe véve a Fidesznek 16,
az MSZP-nek 3 lett volna, az LMP-nek 1, a Jobbiknak 4, a KDNP-nek pedig 2 szavazati joga
van a mai bizottsági ülésen. Az MSZP és az LMP kivonulása után 16 plusz 2 plusz 4 szavazat
van az ülésteremben.

A jelöltekkel az összeférhetetlenség megszűnésével kapcsolatos időpontról való
egyeztetés után jelzem, hogy amennyiben a bizottság támogatja a jelöltek jelölését a
parlament számára, abban az esetben Cinkotai János megválasztására 2011. március 22-ei
hatállyal, Kocziszky György megválasztására pedig 2011. április 5-ei hatállyal teszek
javaslatot a parlamentnek, tekintettel arra, hogy a várhatólag új tisztségükkel kapcsolatos
összeférhetetlenség megszüntetésére ennyi időre van szüksége a két jelöltnek.

Határozathozatal

Először Cinkotai János személyéről szavazunk. Ki támogatja Cinkotai János
monetáristanács-taggá történő megválasztását a parlament számára? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja Cinkotai János megválasztását.

Most pedig Kocziszky György személyéről szavazunk. Ki támogatja Kocziszky
György monetáristanács-taggá történő megválasztását a parlament számára? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja Kocziszky György megválasztását.

A bizottság ezzel a törvényben előírt kötelezettségének – miszerint jelölteket állítson a
parlament számára – eleget tett. A parlamenti szavazásra a fent említett határidők
figyelembevételével a mai délutáni órákban, az interpellációk előtt, 13 óra 50 perc körül kerül
sor.

Amennyiben az egyebek között a bizottság tagjai között senkinek nincs közlendője,
bejelentenivalója, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Soós Ferenc és Szoltsányi V. Katalin


