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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 6 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait és a sajtó nagy számban jelen lévő 
képviselőit. Vannak formális teendőink, mielőtt érdemi munkához kezdenénk a mai napon. 
Ahogy a bizottság tagjait egyébként értesítettem már a hét elején, a miniszterelnök úr kérésére 
kezdeményeztem a gazdasági bizottság mai ülését. A jegybanktörvény értelmében a Magyar 
Nemzeti Bank elnökjelöltjét, alelnökjelöltjét – akire a miniszterelnök tesz javaslatot és a 
köztársasági elnök nevezi ki – a kinevezés előtt, a javaslattétel után a parlament gazdasági 
ügyekért felelős bizottsága meghallgatja. Ennek megfelelően meghívtam dr. Matolcsy György 
elnökjelölt urat és dr. Balog Ádám alelnökjelölt urat a mai ülésre, és ma kerítenénk sort erre a 
meghallgatásra, és mivel miniszterelnök úr ezzel párhuzamosan kezdeményezte Varga Mihály 
miniszter úr nemzetgazdasági miniszterré történő kinevezését, egyben az ő meghallgatására is 
sort kerítenénk egy rövid szünet után a mai napon.  

Ez a napirendi javaslatom, amit írásban is elküldtem mindenkinek. Ezen túlmenően azt 
szeretném javasolni, hogy tekintettel arra, hogy az MNB elnöke és alelnöke együtt látják el a 
munkájukat, az elnökjelölt és az alelnökjelölt meghallgatására együttesen kerüljön sor. 
Remélem, hogy ezzel a bizottság tagjai egyetértenek, tehát ennek megfelelően két napirendi 
pontra, az MNB-elnökjelölt és alelnökjelölt meghallgatására, valamint a miniszterjelölt 
meghallgatására – rövid szünet után – teszek javaslatot a mai bizottsági ülésen. Kérdezem, 
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) 
Úgy látom, hogy nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a napirendet elfogadja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a napirendjét egyhangúlag 
elfogadta, akkor hozzá is tudunk kezdeni a munkához.  

Dr. Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank elnökjelöltjének meghallgatása (A 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46.§ (6), valamint a 47. § 
(3) bekezdése alapján) 

Dr. Balog Ádámnak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének meghallgatása (A 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (6), valamint a 48. § 
(2) bekezdése alapján) 

Még egyszer tisztelettel üdvözlöm dr. Matolcsy György elnökjelölt urat és dr. Balog 
Ádám alelnökjelölt urat. Azt gondolom, mindkettejükkel találkoztunk már bizottsági ülésen, 
tehát külön bemutatnom nem kell őket, viszont értelemszerűen az új pozíció, az új feladat, az 
új minőség nyilvánvalóan ebben a formában igényli azt, hogy mindketten elmondják az 
elképzeléseiket és a bizottság kérdéseire válaszoljanak.  

A következő menetrendre szeretnék javaslatot tenni. A meghallgatás úgy nézne ki, 
hogy először megadnám a szót dr. Matolcsy Györgynek, azt követően dr. Balog Ádámnak. 
Önöknek lehetőségük nyílik arra, hogy a kérdéseiket elmondják, illetve a véleményüket 
ismertessék. Ennek lezárulta után az elnökjelölt úr, illetve alelnökjelölt úr válaszolni tud az 
elhangzottakra, és ezt követően – tekintettel arra, hogy ugyan a jegybanktörvény 
meghallgatási kötelezettséget ír elő, viszont az Országgyűlésről szóló törvény ezt kiegészíti 
azzal, hogy ilyen esetben a bizottságnak véleményt is kell mondania – a bizottság a jelöltekről 
véleményt alkot, és ennek alapján én pedig ezt továbbítom a miniszterelnök úrnak. Ez tehát a 
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menetrend, amire javaslatot szeretnék tenni, és akkor ennek megfelelően először Matolcsy 
György elnökjelölt úrnak szeretném megadni a szót. Parancsoljon! 

Dr. Matolcsy György MNB-elnökjelölt szóbeli kiegészítése 

DR. MATOLCSY GYÖRGY, a Magyar Nemzeti Bank elnökjelöltje: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Alelnökjelölt Úr! Tisztelt 
Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A Magyar Nemzeti Bank, Magyarország jegybankjának 
következő hatévi működését alapvetően meghatározza az elmúlt 33 hónap gazdaságpolitikai 
sikere. Magyarország 2010 közepétől sikeresen konszolidálta a államot, az állam pénzügyeit. 
Ez a körülmény a mai Európai Unióban sajnálatosan nem általános. Ez nagy siker, 
gazdaságtörténeti siker, és döntően meghatározza a magyar jegybank működési kereteit a 
következő hat évre. Jelentős eredménynek tartom, hogy 2010-től mostanáig Magyarország 
kormánya az államháztartás hiányát tartósan és fenntartható módon a bruttó hazai termék 
3 százaléka alá csökkentette, mégpedig jóval az alá. Sőt 2011-ben költségvetési trendforduló 
ment végbe a magyar gazdaságban, mindnyájan láttuk, hogy a korábbi év 4,4 százalékos 
hiányszámát megfordítva egy, a bruttó hazai termékhez mért 4,2 százalékos szufficitet, 
többletet mutatott a magyar államháztartás. Ez költségvetési trendforduló. 2012-ben sikerült 
jóval a 3 százalékos hiányszint alatt tartanunk a magyar államháztartás hiányát, és 
Magyarország 2013-ban is biztonságosan teljesíti a 3 százalék alatti hiányt.  

Hasonló, három évben tartósan csökkenő államháztartási hiányra, illetőleg 3 százalék 
alatti deficitre a magyar gazdaság történetében igen ritkán volt példa. Különösen ritkán volt 
arra példa, hogy a csökkenő és 3 százalék alatti államháztartási hiány együtt járt az 
államadósság csökkenő pályára állításával. Magyarország új kormánya, a második Orbán-
kormány 2010 közepén az akkori bruttó hazai termék 85 százalékát elérő államadósság-szintet 
örökölt a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. Ez a 2002-es 52 százalékhoz képest bizony 
elég magas, és erről a 85 százalékról sikerült mostanára 80 százalék alá, 78-79 százalék 
közelébe csökkentenünk Magyarország, a magyar állam adósságszintjét. Ez szintén 
jelentősen, döntően meghatározza a Magyar Nemzeti Bank következő hatéves mozgásterét. 
Már nem az állam pénzügyi konszolidációját kell segítenie a jegybanknak, hanem 
mindenekelőtt a jegybanki törvényben szereplő három feladatának kell eleget tennie: az 
árstabilitás, a pénzügyi stabilitás, és a kormányzati gazdaságpolitika – különösen a növekedés 
és a foglalkoztatás – segítése jelentheti a Magyar Nemzeti Bank, a magyar jegybank fő, 
hármas feladatát.  

Jelentősnek tartom azt is, hogy az elmúlt 33 hónapban Magyarország kormányának 
sikerült folyamatosan, tartósan – negyedévről negyedévre – az előző év negyedévhez képest 
bővítenie a foglalkoztatást. Ez azért jelentős eredmény, mert csak bővülő foglalkoztatás 
mellett képes a magyar állam fenntartani a csökkenő államadósság-pályát és a 3 százalék 
alatti deficitet. A foglalkoztatás folyamatos és fenntartható bővítése ad elegendő költségvetési 
bevételt ahhoz a következő években – reményeim szerint évtizedekben, de mindenesetre a 
következő hat évben –, hogy a magyar államháztartás végig 6 százalék(Sic!) alatti deficitet 
érjen el.  

Azt is jelentős sikernek tartom, és szintén része a következő hat év magyar nemzeti 
banki mozgásterének, hogy a magyar államadósság finanszírozása az elmúlt 33 hónapban 
tartósan sikeres volt. Nem csupán az utóbbi hetek szinte szenzációszámba menő 3,25 milliárd 
dolláros állampapír-kibocsátása volt siker, hanem hetente kétszer vagy háromszor – vagy akár 
többször – sikeresen jelent meg a magyar állam a pénzpiacon, és sikerrel, mégpedig az elmúlt 
hónapokban már hétről hétre csökkenő hozamok mellett sikerrel finanszírozta az 
államadósságát. Ez egy nagyon jelentős, biztonságot, kiszámíthatóságot eredményező pálya.  

Végül engedjék még meg, hogy megemlítsem, hogy azt is az elmúlt 33 hónap sikeres 
állami és költségvetési konszolidációs folyamatába illeszthetőnek tartsam, hogy az ország 
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adóssága is csökkent. Nem csupán az állam adóssága, hanem az állam, a vállalkozások és a 
háztartások együttes adóssága is a korábbi rendkívül magas szintről, a bruttó hazai termék 
140 százalékáról csökkent 100 százalék közelébe. Ezek a gazdaságpolitikai keretfeltételek, az 
állam pénzügyeinek rendbetétele határozzák meg a következő évek magyar nemzeti banki 
mozgásterét.  

Engedjék meg, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök urak, tisztelt bizottság, hogy még 
egyszer nyomatékosan rögzítsem, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése mindig és 
mindenben a hatályos jegybanktörvényhez tartja magát. Ez egészen világosan rendelkezik 
arról, hogy mit tehet és mit nem tehet a magyar jegybank. Egészen pontosan három feladatra 
kell koncentrálnia – erről volt szó –, az árstabilitásra, a pénzügyi stabilitásra és a kormány 
gazdaságpolitikájának a támogatására. A jegybanktörvény biztonságosan és rendezetten 
megadja a jogi és monetáris politikai mozgásteret a jegybank számára.  

Egy jegybankelnökjelölt, majd egy jegybankelnök számára – ha a bizottság bizalmat 
szavaz – ritkán adódik lehetőség, hogy személyes mondatokat mondjon a monetáris 
politikáról. Sem előtte nem tanácsos, sem utána nem ildomos személyes mondatokat 
mondani. Ezért engedjék meg, hogy most néhány olyan dolgot elmondjak az új jegybanki 
vezetés monetáris filozófiájáról, amelyekről nem nagyon szoktunk beszélni, és miután 
személyes mondanivaló, sem előtte, sem utána nem fogják tőlem sokszor hallani.  

Az első, hogy személy szerint – mint gazdaságpolitikus, mint magyar polgár és 
állampolgár – nagyon nem szeretem a devizahitelt. A devizahitel intézményét, a devizahitel-
állomány fölépülését, azt a 42 milliárd svájci frank értékű, az Európai Unió negyedik 
legmagasabb devizahitel-állományát felépítő politikát, ami 2003 után – és még a válság után 
is, 2008 után is – folyt Magyarországon, azt én személyesen nagyon nem szeretem. Nem 
csupán mint közgazdász és gazdaságpolitikus vagyok ellene, hanem mint családapa, mint itt, 
Magyarországon élő ember, ugyanis a legkiszámíthatóbb(Sic!), a legkockázatosabb, a 
legálnokabb pénzügyi, egyébként mérgezett eszköz egy országban, az Európai Unión belül 
fölépíteni devizahitel-állományt. Ráadásul nem csupán az államnál – ez is nagy hiba lenne –, 
nem csupán az államnál és az önkormányzatoknál, hanem a háztartásoknál, családoknál és a 
vállalkozásoknál is. A számokat a bizottság tisztelt tagjai ismerik, nem mondanám ezeket el. 
Nagyon nehezen verekedjük, vágjuk ki magunkat a devizahitel-csapdából. Jó úton járunk, és 
mint jegybankelnökjelölt, és ha a bizottság bizalmat szavaz, akkor a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke mindent meg fogok tenni, hogy a következő hat évben soha többé ne ismétlődhessen 
meg az az erkölcsi, politikai és gazdaságpolitikai hiba, ami egyébként a monetáris politika 
hibája is volt, hogy felépül Magyarországon egy devizahitel-állomány. Azt gondolom, hogy 
ez egy személyes ügy is, és azt is tudom, hogy a bizottság sok tagjánál személyes ügy – a 
kormánynál mindenképpen –, és ezt mindenképpen az első között szerettem volna önöknek 
elmondani.  

A második, amit, engedjék meg, hogy világossá tegyek, hogy az infláció ellensége 
vagyok. Mint fogyasztó, mint gazdaságpolitikus, most mint miniszter, de mindenképpen az 
infláció ellensége vagyok mint jegybankelnökjelölt. Az infláció szintén egy álnok 
közgazdasági eszköz a pénzünk elvételére. Régen a királyok körbevágták az aranyat, most az 
infláció veszi el a pénzünket. Ráadásul az infláció lehetetlenné teszi, amennyiben az magas 
szintű, és ha 3 százaléknál vagy az Európai Unió és a maastrichti kritériumok szerinti 
inflációs szintnél magasabb, akkor pedig megnehezíti a monetáris politika összehangolását a 
gazdaságpolitikával. Az infláció szintje, ha az olyan magas, mint volt Magyarországon az 
elmúlt években, a gazdasági üzleti kalkulációt nehezíti, és – még egyszer – a gazdaságpolitika 
mozgásterét szűkíti. 

Tisztelt Elnök Úr! Igen tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy harmadikként – szintén 
a személyes dolgok között – említsem azt, hogy már nagyon régóta, így még most is nagy 
ellenfele vagyok a liberális, felelőtlen jegybanki és monetáris politikának, és nagy híve 
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vagyok a konzervatív, felelős jegybanki monetáris politikának. Ez két egészen különböző 
jegybank, ez két egészen különböző monetáris politika. A liberális felfogású, felelőtlen 
monetáris politika megengedte a devizahitel-állomány felépítését. Mert azt mondta, hogy 
majd a piac elintézi, majd a piac elrendezi – ráadásul a láthatatlan kezével – mindazoknak a 
helyzetét, akik fölvették a devizahiteleket. Most már látjuk – sokan láttuk korábban is –, hogy 
ez nem így van. A magyar kormánynak, a bankrendszernek nagyon sokat kellett tennie azért, 
hogy valamelyest könnyebbé váljon a devizahitelesek helyzete Magyarországon. Azért is 
vagyok jelentős mértékben a liberális és felelőtlen monetáris politika ellen, mert ez azt is 
mondja – kimondva vagy kimondatlanul –, hogy a jegybank, a jegybankok az Európai 
Unióban nem csak függetlenek a kormányoktól, ez rendben van, ez benne van a 
jegybanktörvényben, ez jó dolog, függetlennek kell lenni a kormányoktól, hanem igazából 
nem is részei az államnak, a nemzetállamnak, valójában egy másik uniós intézmény részei. 
Nos, ez nem így van. A magyar jegybank konzervatív és felelős felfogása szerint a Magyar 
Nemzeti Bank része a magyar nemzetállamnak. Ez egy nemzeti intézmény, ahogy egyébként 
a nevében is benne van, és természetesen része az Európai Unió jegybanki körének – ez 
szerepel a jegybanktörvényünkben –, és természetesen független ma is, és független marad 
mindig is a magyar kormányzati politikától. De része a magyar államnak, és a 
jegybanktörvény előírása szerint, ha az árstabilitást és a pénzügyi stabilitást nem veszélyezteti 
egy kormányzat, akkor a jegybank segítheti a kormány gazdaságpolitikáját, segítheti a 
növekedés és a foglalkoztatás céljainak elérését.  

Végül engedjék meg, hogy még egy negyedik „nem”-et is említsek: nem vagyok híve 
az elzárkózó jegybanknak. A nyílt, nyitott, együttműködő jegybanknak vagyok híve. Szinte 
mulatságosnak tartom azt, amikor azért harcoltak sokan – belül, kívül –, hogy a kormány 
képviselője ne legyen jelen a jegybank monetáris tanácsának ülésén. Hát a magyar központi 
bank, a jegybank része az államnak, az együttműködés a célja, a partneri viszony, egy 
stratégiai szövetség, ez így van az Európai Unióban minden országban. Nálunk picit más volt 
a felfogás – vagy nagyon más volt –, ez a jegybanki felfogás már 2008 előtt is súlyosan hibás 
volt. Ha egy jegybank nem működik együtt stratégiai szövetségesként egy kormánnyal, akkor 
eltévedt. 2008 után pedig egyetlen sikeres országot nem találunk a globális gazdaságban, 
amely úgy tudná a válságot kezelni, majd utána a válságból kihozni a gazdaságot, hogy 
zártan, elzárkózva, a kormánytól, az államtól, az üzleti szektortól, a vállalkozásoktól, az 
önkormányzatoktól elzárkózva működik. A magam részéről ezt nem helyeslem, ezt hibának 
tartom, és kifejezetten egy nyitott, nyílt, a partneri viszonyt felépítő jegybank-kormányzat 
közötti együttműködésnek vagyok a híve.  

Végül, igen tisztelt elnök úr, alelnök urak, alelnökjelölt úr, tisztelt bizottság, azt 
gondolom, hogy Magyarország jegybankja jobban teljesíthet a következő években, a 
következő hat évben, mint az elmúlt hat évben. Az, ha a Magyar Nemzeti Bank, a magyar 
jegybank jobban teljesít, mint az elmúlt hat évben mutatott teljesítménye, akkor a magyar 
kormány, Magyarország jobban tud teljesíteni, jól tud teljesíteni. Ez lesz a jegybanktörvény 
előírásait betartó, biztonságosan, felelősen működő magyar jegybank politikája, 
Magyarország monetáris politikája a következő hat évben. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnökjelölt úr, és ha megengedik, dr. Balog Ádámnak 

szeretném megadni a szót. Parancsoljon! 

Dr. Balog Ádám MNB-alelnökjelölt szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Elnökjelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Engedjék 
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meg, hogy egyetértve az előttem szólóval, egy pár dolgot én is hangsúlyosan kiemeljek a 
jegybanktörvény alapján elvégzendő feladatokból.  

A jegybank feladata és felelőssége elsősorban az árstabilitás elérése és betartása, ezt a 
törvény egyértelműen kijelöli. Azt is egyértelműen kijelöli a törvény, hogy ezen elsődleges 
cél veszélyeztetése nélkül a jegybank köteles monetáris politikai eszközökkel támogatni a 
kormány gazdaságpolitikáját. Hangsúlyozom, az elsődleges cél veszélyeztetése nélkül. 
Ugyanakkor ez a támogatás nem egy lehetőség, hanem kötelezettség, melyet a törvény 
egyértelműen előír. Emellett az MNB-nek számos nagyon fontos feladata van, különös 
tekintettel a pénzügyi stabilitás területén: a pénzügyi közvetítőrendszer és a pénzügyi 
intézményrendszer stabilitásának egyik elsődleges őre a nemzeti jegybank.  

Mint alelnök – amennyiben bizalmat szavaznak nekem – felelősnek tartom magam a 
törvény maximális betartásáért, és emellett felelősnek tartom magam az alám tartozó szakmai 
területek megfelelő menedzsmentjéért. Értem ezalatt azt, hogy a monetáris tanács elé 
megfelelő, jó minőségű, alaposan előkészített előterjesztések, az igazgatóság elé szintén 
megfelelő, jó minőségű, alaposan kidolgozott, megfontolt előterjesztések kerüljenek, és 
természetesen mindenben segítsem az elnök, a vezetőség munkáját.  

Úgy gondolom, ez nagyon nagy felelősség, ugyanakkor viszonylag szerencsések 
vagyunk, hiszen a törvény valójában rendkívül jól összefoglalja azt, hogy mi az a mozgástér, 
melyen belül a Nemzeti Bank működhet, ezt a törvényt kell betartani, és amennyiben ez 
megtörténik, akkor a jegybank egy jól, jobban működő jegybank tud lenni.  

Köszönöm a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kérdések és az észrevételek órája következik. 

Képviselőtársaimat kérem, hogy jelezzék, ki az, aki szólni kíván. Én csupán egyetlenegy 
illemszabály betartását szeretném kérni mindenkitől, ha lehet, akkor az elnökjelölt úrnál 
többet senki ne beszéljen összességében. Külön időkeretet nem szabok, de azt gondolom, az 
illendőség ezt kívánja, és értelemszerűen a kérdések, észrevételek összegyűjtését követően 
fogom ismét megadni a szót az elnökjelölt úrnak, illetve alelnökjelölt úrnak.  

Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon!  

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 
Megmondom őszintén, nem örülünk annak, hogy nem született meglepetés, tehát az előzetes 
várakozásoknak megfelelően mégiscsak Matolcsy Györgyöt jelölte a miniszterelnök a 
Nemzeti Bank élére, és hát annak sem nagyon örülünk, hogy az utolsó pillanatban történt ez a 
bejelentés. Nem beszélve arról, hogy a mai napirend kiegészült az alelnökjelölt, illetve a 
miniszterjelölt meghallgatásával is. Ez a korábbi évek gyakorlata szerint meglehetősen 
szokatlan, hogy ilyen módon kezelik a parlament illetékes bizottságát egy ilyen nagyon fontos 
kérdésben. 

Rátérve arra, amit Matolcsy miniszter úr elmondott, arról a sikerszériáról, amit mások 
persze sikerpropagandának tartanak, több millió magyar állampolgár egy kicsit másképpen 
gondolkodik. Gondolom, másképpen gondolkodik az a négymillió magyar állampolgár, aki a 
létminimum alatt él, másként gondolkodik az az ötszázezer magyar állampolgár – zömében 
fiatal –, aki kénytelen volt az elmúlt években külföldön keresni a megélhetést, mert a magyar 
gazdaságpolitika fantasztikus sikerei nem tették lehetővé számukra, hogy itthon munkát 
találjanak.  

Szeretném, tisztelt miniszter úr, emlékeztetni önt is meg a kormánypárti képviselőket 
is, hogy honnan indultak 2010-ben, mit mondott a miniszterelnökük 2010 júniusában, és hol 
tartunk ehhez képest most. Szó szerint szeretném idézni, amit nyilatkozott Orbán Viktor 
miniszterelnök 2010. június 23-án. Magyarország – még egyszer mondom, ő emelte ezt ki –, a 
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magyar gazdaság, és különösen a magyar pénzügyi mutatók az EU legtöbb államánál sokkal 
jobb állapotban vannak. Még a legfájóbb dolog, az államadósság mértéke, ami olyan 
80 százalék körül van, és szerintem az is magas, mégis inkább csak az európai 
középmezőnynek felel meg. Az európai gazdaságok körében a magyar gazdaság pozíciója 
jelenleg jó. Honnan is indultunk? Helyreállt az ország piaci finanszírozása 2010-re, az ország 
megítélése nagyban javult, a CDS-felár 200 bázispont alatt volt, az állampapír-hozamok 5-7 
százalék körül mozogtak, a forint-euró árfolyama 263-264 forint körül volt, mindhárom 
hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában voltak a magyar állampolgárok, és hát 
lehetne sorolni tovább azokat az elemeket. Egyébként miniszter úrtól is lehetne idézni, 
például a 2009-es év zárszámadásánál, amit már ez a kormány nyújtott be 2010-ben, hogy 
milyen megállapításokat tett maga miniszter úr is a beszámolóban a gazdaságpolitika akkori 
helyzetéről. És még egy momentum, amit már ezerszer hangoztattak, az államadósság 
kérdése. 2002-ben, amikor a Fidesz átadta a kormányzást, 739 milliárd forint volt a 
kamatszolgálat, a GDP 4,3 százaléka. 2010-ben, amikor a Szocialista Párt adta át a 
kormányzást a Fidesznek, akkor 1067 milliárd forint volt az államadósság finanszírozása, ami 
a GDP 3,8 százalékának felel meg. Tehát arányaiban kevesebb volt az államadósság, mint 
2002-ben, mikor a Fidesz átadta a kormányzást.  

Most ehhez képest mit tettek önök ez alatt a három és fél év alatt, milyen sikereket 
értek el. Gondolom, hogy nem tartanak igényt arra, hogy fölsoroljam mind a 63 adónemet, 
ezek között van vagy 25 olyan új adónem, amit ez a kormányzat vezetett be, és ezek a 
változtatások odavezettek, hogy már másfél év óta stagnál, sőt visszaesés, recesszió van a 
magyar gazdaságban, és ez a legnagyobb probléma, a recesszió, nem is az államadósság. 
Arról beszéltek itt 2,5-3 év alatt, hogy micsoda fantasztikus sikereket értek el az államadósság 
csökkentésében, holott azt a néhány százaléknyi csökkentést is tulajdonképpen a magán-
nyugdíjpénztári megtakarítások ellopásából sikerült megvalósítaniuk, és hát olyan terheket 
róttak a magyar gazdaságra, a magyar gazdálkodó társaságokra, ami példátlan egész 
Európában. Példátlan az, hogy 27 százalék az áfa mértéke, sehol ilyen magas áfamértékek 
nincsenek Európában. Az evát is felemelték 37 százalékra, jövedéki adó, cégautóadó, 
illetékek, bírságok, környezetvédelmi termékek(Sic!), vég nélkül lehetne sorolni azokat a 
pluszterheket, amiket a magyar gazdálkodókra, a magyar vállalkozásokra róttak, és ezt 
megpróbálják hazug módon úgy eladni, mint hogyha ez nem is érintené semmilyen 
értelemben a magyar állampolgárokat, merthogy a gazdasági társaságokat terheli. Minden 
pillanatban tapasztalhatjuk, hogy ezek a gazdasági társaságok nyilvánvalóan továbbhárítják a 
magyar állampolgárokra ezeket a terheket, és hát ennek az eredménye az tulajdonképpen, 
hogy ma ennyire depressziós a magyar társadalom, ennyire sokan vannak munka nélkül. És 
hát miniszter úr említette, hogy milyen sikereket értek el a foglalkoztatás növelésében, hát a 
közfoglalkoztatásban, azzal a néhány tízezer forinttal, amit hat órával tudnak keresni. 

Nekünk az a véleményünk, tisztelt miniszter úr, hogy az ön kinevezése rendkívüli 
veszélyeket jelent a magyar gazdaságra és a magyar társadalomra nézve, ezért nem is tudjuk 
elfogadni és nem is tudjuk támogatni. Azt, hogy milyen egyéb más aggályaink vannak az ön 
kinevezésével kapcsolatban, nyilván képviselőtársaim majd még részletezni fogják.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Volner János képviselő úrnak adom át rögtön a szót, de előtte engedje meg, 

képviselő úr, hadd kérjem meg arra, hogy – ugye a napirend rám tartozik – a napirendi 
javaslatot az után, hogy megszavazta a napirendet, ne kritizálja, mert ez nagyon furcsán néz 
ki. Tehát azt gondolom, akkor talán ott lett volna jó elmondani az álláspontját, és ha nem 
haragszik, akkor hadd tegyem hozzá: azért merészkedtem egyébként például Varga Mihály 
miniszterjelölt úr meghallgatásával kiegészíteni a mai napirendet, mert miniszterjelölt urat öt 
bizottságnak kell meghallgatnia gyakorlatilag két nap leforgása alatt, és gondoltam, ha már 
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ülünk, akkor talán megoldhatjuk ezt a feladatot. Azt meg hadd tegyük hozzá, hogy azt 
gondolom, sem a miniszterjelölt úr, sem az itt jelen lévő elnökjelölt úr és alelnökjelölt úr nem 
olyan ismeretlen személyiség, akik külön felkészülést igényeltek az önök részéről a mai 
bizottsági ülésre. Ha mégis így van, akkor elnézést kérek.  

Volner János képviselő úr következik, és utána én is szeretnék szót kapni.  
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, miniszter úr, le 

szeretném szögezni, hogy a Jobbik nem az a párt, amely a jegybank függetlenségének 
gondolatát jónak tartja, hiszen a jegybank függetlensége jelenleg az MNB-ről szóló törvény 
szerint azt jelenti, hogy Magyarország a gazdaságpolitikai eszköztárból nélkülözni kénytelen 
a monetáris politikai eszköztárat, hiszen azt az Európai Központi Bank birtokolja. Rögtön a 
jegybanktörvény legelején le van szögezve az, hogy csak az Európai Központi Bank adhat 
utasítást a magyar jegybank részére. Ha ezt jelenti a függetlenség, ezzel a Jobbik 
természetesen nem ért egyet. Már 1848-ban is ezért küzdöttek az őseink, hogy ezt a jegybanki 
függetlenséget – úgymond – visszahagyományozzák Magyarországra, és vissza tudjuk az 
önállóságunkat ezen a területen is szerezni.  

Azt láttuk az elmúlt időszakban, és ez sajnos kormányzati ciklustól független volt, 
hogy a jegybank politikailag ellenérdekelt vezetése az aktuálisan hivatalban lévő kormány 
fiskális politikai célkitűzéseit akadályozta, igyekezett neki keresztbe tenni, a 
gazdaságfejlesztési célú törekvéseit pedig a saját tevékenységével megnehezítette.  

Amit még leszögezhetünk – sok egyéb mellett nyilván –, hogy az a globális 
pénzszivattyú, ami Magyarországon a jegybankon keresztül működött a jegybanki alapkamat 
magasan tartásával, nem szolgálta Magyarország érdekeit. Ez a nemzetközi pénzvilág érdekeit 
szolgálta, ilyen módon működött Magyarországon az a pénzszivattyú, és ilyen módon 
megoldották a nyugati államok, amelyek meghitelezték Magyarországnak az államadósság 
finanszírozását, illetve refinanszírozását, hogy működőtőke-befektetések nélkül is tudtak egy 
pénzszivattyút működtetni Magyarország kárára, a nyugati országok gyarapodására.  

El szeretném önnek azt is mondani, hogy akkor, amikor az árstabilitás elérését jelöli 
meg a jegybanktörvény célnak, akkor nem előzheti meg a mi olvasatunkban ez a 
gazdaságpolitikai célok teljesülésének célját. Nem értünk egyet azzal, hogy a nemzetközi 
pénzvilág az Európai Központi Bankon keresztül birtokolja a Magyar Nemzeti Bank 
intézményét, és ilyen módon kiterjessze a hatalmát Magyarországra. Nagyon fontos lenne az, 
hogy ezen a területen visszanyerjük az önállóságunkat, és amit várunk miniszter úrtól, hogy a 
Magyar Nemzeti Bankon belül jelenleg működő, az ország érdekeivel ellentétes módon 
dolgozó, hát hívjuk úgy, hogy slepptől szabaduljon meg, legyen kedves, mindannyiunk 
érdekében, mert ez a veszteség, amit kénytelenek voltunk az elmúlt 22 évben, a rendszerváltás 
óta elkönyvelni, a magyar emberek számára rendkívül érzékeny volt.  

El szeretném azt is mondani, hogy miniszter úr gazdaságpolitikai értékelésével több 
ponton nem értünk egyet, és maga a nemzetgazdasági miniszteri tevékenysége is olyan volt, 
amit számos alkalommal, sokszor, adott esetben akár hevesen is kritizáltunk, minden esetben 
azonban szakmai érvek mentén tette meg a Jobbik ezeket a kritikáit. Amikor miniszter úr arról 
beszél, hogy ön szerint sikeres volt a dollárkötvény-kibocsátás, technikai értelemben valóban 
sikeres volt, azonban elgondolkodtató az, hogy miközben miniszter úr a lakosság devizában 
történő eladósodását szakmailag hibának tartja, eközben az állam részéről devizában történő 
eladósodással – hiszen a dollárkötvény-kibocsátás ezt jelenti – azonban egyetért. Ha 
megtenné azt, miniszter úr, hogy néhány szóval rávilágít erre a különbözőségre. Mi ugyanis 
most azt látjuk, hogy önnek jegybankelnökként nem lesz monetáris politikai lehetőség, 
eszköztár a birtokában arra, hogy adott esetben a devizakockázati kitettségünkön ilyen módon 
változtatni tudjon. 
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Amikor miniszter úr arról beszélt, hogy a jegybankról szóló törvény meghatározza a 
mozgásteret, én azt gondolom, persze, meghatározza, hát a törvény nyilván keretet ad a 
jegybankelnök és magának a jegybanknak a működésének is, azonban jóval többet szerettünk 
volna hallani arról, hogy milyen törekvéseket támogatna miniszter úr jegybankelnökként, 
illetve milyen módon képzeli el majd a saját tevékenységét. Számomra az – meg kell hogy 
mondjam – meglehetősen furcsa, hogy eljön miniszter úr egy meghallgatásra, ahol le is 
szögezi, hogy ön nem nagyon szeretne ezekről a célokról beszélni, és inkább a kormány 
gazdaságpolitikáját méltatja. Ez egy ügyes politikai húzás, és ilyen módon el is ismerem 
miniszter úr ebbéli teljesítményét, de hát most igazából nem a kormány teljesítményének 
méltatására lettünk volna kíváncsiak, hanem az ön jegybankelnöki terveire, és ilyen módon 
nekem azért erős hiányérzetem maradt.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az előbb jeleztem, hogy most én szeretnék röviden szót kérni, és utána 

továbbadom a szót a bizottság tagjainak.  
Azért nem állom meg, hogy ne reagáljak alelnök úrra. Csak azt szeretném mondani, 

hogy szerintem az igazi veszélyt a magyar gazdaságra az önök 2002-es kormányra kerülése és 
azt követő nyolcéves kormányzása jelentette, és ez sajnos be is vált. Tehát példátlan méretű 
államadósságot állítottak elő közép-európai értelemben, az a 2010 közepei GDP-arányos 
85 százalékos államadósság, amelyről az előbb alelnökjelölt úr is az MNB adatai alapján 
beszélt, Közép-Európában példátlan nagyságrendű. Tehát ehhez képest mondjuk az igazi 
versenytársaink, Csehország, Szlovákia, Lengyelország ennek az egyharmadával vagy 
legfeljebb a felével rendelkeztek ebben a formában, és azt gondolom, nem véletlenül, mert ott 
felelős kormányok egyébként felelősebben gazdálkodtak, tanultak a korábbi időszakok 
hibáiból, önök nem. 

Azt is tegyük hozzá, hogy ugyanebben az időszakban azért, mondjuk egy olyan 
európai időszakban, amikor az európai gazdaságok többsége amúgy sem teljesít jól, és 
Magyarországot egy óriási adósságteher nyomasztja, ezért a költségvetés más országokkal 
ellentétben nem tud költségvetési forrásokat fordítani a gazdaság élénkítésére, akkor lehet 
ebben az időszakban kritizálni azt, ha van egy olyan év, amikor a recesszió 1-1,7 százalékos 
mértéket ér el, csak nem azok részéről, akik 2009-ben 7 százalékos recessziót produkáltak. 
Mert önök még ebben is sokkal rosszabbak voltak.  

Aztán, amit még érdemes hozzátenni, hogy nagyon kérem, az adók ügyében is legyen 
óvatos, tisztelt képviselő úr, mert mondjon egy olyan adócsökkentést, amit önök 
végrehajtottak 2002-2010 között. Áfaügyben is, önök így kapásból öt százalékot emeltek rajta 
2006-ban, miután előtte megígérték, hogy csökkentik, aztán ezzel végképp tönkretették nem 
csak a saját hitelességüket, hanem az adópolitikáét is. Önök voltak azok, akik olyan 
jövedelemadó-rendszert vezettek be, ahol ha valaki 100 ezer forintot keresett, 126 ezer után 
fizetett adót, ez volt a szuperbruttó nevű zseniális találmány. Szóval, tisztelt képviselő úr, 
mértékletességet szeretnék kérni öntől e tekintetben.  

Azt gondolom, ez az a pillanat, amikor egyébként egy parlamenti bizottságban lehet 
véleményt mondani egy eltelt jegybanki időszakról. Ugye óvatosan tartózkodtunk ettől a volt 
jegybankelnök úr ciklusa idején, de lejárt ez a ciklus, illetve lejár a holnapi napon, és azt 
gondolom, ilyenkor lehet azért egy rövid értékelést megejteni, és én azért ezt szeretném 
megtenni a jövőre szolgáló tanulságképpen is. Mert azt tegyük hozzá: az én meggyőződésem 
szerint az elmúlt hat esztendő jegybanki politikája sikertelen volt. Ez a sikertelenség két 
dologgal egészen biztosan mérhető. Az egyiket elmondta maga Simor András elnök úr is, 
amikor bevallotta, hogy bizony saját hibájának tartja, hogy egyébként a devizahitelek 
elharapóztak olyan mértékben, ahogy elharapóztak. Szerintem lett volna a jegybanknak 
lehetősége arra, hogy ezt időben megakadályozza, és ez lett volna a kötelessége a magyar 



- 13 - 

gazdaság szempontjából is, a magyar családok szempontjából is, hogy megvédje a magyar 
családokat. Volt a kezében eszköz, nem élt vele.  

A másik nagyon fontos dolog, hogy sikertelen volt az infláció tekintetében. Abszolút 
sikertelen volt az infláció tekintetében. Azokkal a monetáris eszközökkel, amelyekkel élt, a 
hat év alatt soha, egyszer sem nem tudta elérni az inflációs célt. Ebből az következik, hogy az 
elsődleges cél tekintetében a jegybank eddigi vezetése nem tudta beváltani a hozzá fűzött 
reményeket. Ezért örülök annak – és itt szeretnék áttérni arra, hogy örülök annak –, hogy a 
miniszter úr ezen a téren eltökélt, és határozottan kiáll amellett, hogy azt a hibát, amit a 
devizahitelek elterjedése jelentett, ne ismételjük meg még egyszer, és annak is örülök, hogy 
fontosnak tartja és hangsúlyozza az infláció elleni küzdelmet. Ezt én is fontosnak tartom, és 
azt gondolom, hogy ebből egyébként az kiderült, hogy a kormánnyal együttműködő, a célokat 
közösen meghatározó jegybank sikeresebb lehet, hiszen amikor a kormány hozzányúlt a 
rezsiköltségekhez, akkor máris látszik rögtön, hogy abban a pillanatban egyébként lefelé tud 
menni az infláció célértéke, és ezzel a Nemzeti Bank munkáját is segíteni tudja. Tehát azt 
gondolom, ez egy tanulság a jövőre nézve is.  

Aztán hangsúlyoznám azt, hogy az én meggyőződésem szerint az is óriási hiba volt, 
hogy 2008 előtt a Magyar Nemzeti Bank vezetése képtelen volt felmérni azt, hogy egy érkező 
pénzügyi válság esetén – bár persze annak idején az önök kormányának gazdasági minisztere, 
Bajnai Gordon még a válság beköszönte előtt egy hónappal is arról beszélt, hogy semmilyen 
válság nincs egyébként napirenden, aztán két hónappal később felvettük az IMF-hitelt. És 
miért is? Azért volt rá szükség, mert egyébként szabadjára engedték a bankokat, és kiderült, 
hogy a devizahitelek mögött nincs fedezet, és ezért meg kellett emelni a devizatartalékot, mert 
a jegybank nem készült fel erre, és a devizatartalék nem volt elégséges. Azt gondolom, ez is 
egy nagy tanulság a jövőre nézve. Egyetértek miniszter úrral abban, hogy bizony a 
konzervatív, óvatos jegybanki politika, amely nem engedi, hogy a bankok mindenféle 
pénzügyi innovációkkal a saját helyzetüket bizonytalanítsák el, hanem kétszer végiggondolja, 
és tőkét is kér tőlük, az bizony ebben a formában talán kiegyensúlyozottabb, pénzügyileg 
stabilabb országot eredményezhet. 

Hadd tegyem hozzá azt, hogy annak is örülök, hogy adott esetben a jegybank hajlandó 
meghallgatni más gazdasági szereplők véleményét is, mert itt az elmúlt fél-háromnegyed 
évben lezajlott egy kamatvita, amibe persze soha nem szóltunk bele politikai szereplőként – 
azt gondolom, ez nem is dolga a politikusoknak –, most van egy olyan pillanat, amikor 
mondhatunk erről értékítéletet. Csak annyit szeretnék hozzátenni: megkérdezte valaha bárki a 
magyar gazdaság szereplőit, hogy egyébként ők mit is gondolnak a kamatról? Azt gondolom, 
ez fontos dolog, hogy nem baj, ha tudjuk, hogy nekik mi a jó. Aztán, hogy el tudja-e érni azt a 
bank, az egy másik kérdés, de legalább kérdezze meg. Tehát ebből a szempontból a 
nyitottságnak szerintem lehet jelentősége. 

Úgyhogy mi azt szeretnénk kérni elnökjelölt úrtól, hogy valóban legyen igazi 
konzervatív jegybankelnök, aki nem enged devizahitelt, letöri az inflációt, erősíti a pénzügyi 
stabilitást és odafigyel arra, hogy lehetőség szerint a magyar jegybank működése segítse a 
magyar gazdaság fejlődését, a gazdasági növekedés kibontakozását, és természetesen abszolút 
mértékben betartatja a törvényességet a jegybankban, mindkétféle értelemben. Tehát egyrészt 
a gazdálkodási szabályokat, minden olyan jogszabályt, ami a jegybankra is vonatkozik, hiszen 
ezzel már más parlamenti bizottság volt kénytelen foglalkozni, és természetesen betartatja a 
jegybanktörvényt, ahol – én is hangsúlyoznám – helyesnek és jónak tartjuk azt, hogy a 
jegybanktörvényben a célok abban a sorrendben vannak felsorolva, ahogyan fel vannak 
sorolva. Első helyen az infláció, a pénzügyi stabilitás, és azt követően esetleg a kormány 
gazdaságpolitikájával való együttműködés.  

Azt gondolom, miniszter úr életútja alapján alkalmas arra, hogy ezt a pozíciót betöltse, 
hiszen a gazdaságirányítás különféle színterein dolgozott, elméleti tudása széles körű és 
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sokrétű, megfelelő nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik, az EBRD-ben is hosszabb időt 
eltöltött, és azt gondolom, éppen ezért el tudja látni a Magyar Nemzeti Bank elnöki teendőit. 
Így a frakciónk természetesen itt a bizottságban az ő kinevezését támogatni fogja.  

Alelnökjelölt úr esetében pedig hadd tegyem hozzá, az én meggyőződésem szerint egy 
kvázi pénzügyminisztériumban – bár egy ennél sokkal szélesebb feladatot ellátó 
minisztériumban – a gazdaságirányítás kulcsfontosságú helyén eltöltött közel három 
esztendős államtitkár-helyettesi munka elég széles körű gyakorlati tapasztalatot jelent ahhoz, 
hogy el tudja látni az alelnöki feladatokat. Úgy látom, hogy ehhez egyébként a megfelelő 
végzettséggel rendelkezik, imponálóan sok területét ismerte meg egyébként mind jogi, mind 
közgazdasági oldalról annak a szakmának, amelynek most egyfajta csúcspozíciójának az 
ellátására készül. Ehhez sok szerencsét is kívánunk neki, és természetesen támogatni fogjuk 
az alelnökjelölti kinevezését. Hozzátenném: az én meggyőződésem szerint az a szerencsés 
dolog, ha egy olyan monetáris tanács van, amely egyébként képes arra, hogy a maga 
sokrétűségével egyszerre tegyen eleget azoknak a feladatoknak, amelyek le vannak szögezve 
a jegybanktörvényben. Tehát éppúgy van a monetáris tanácsban gyakorlati tudásáról, 
gyakorlati tapasztalatairól ismert szakember, és esetleg komoly, alapvetően elméleti tudással 
rendelkező szakember, hiszen ezeknek együtt kell majd érvényesülniük a monetáris tanács 
munkájában.  

És hadd tegyem hozzá a legvégén: a mi meggyőződésünk szerint jegybankot a 
monetáris tanács irányítja, tehát nem egyszemélyi irányítás van, kollektív döntés van. Ennek 
megfelelően a jegybank elnöke fontos ember, de a monetáris tanáccsal együttműködve fejti ki 
a munkáját, így nyilvánvalóan az a fontos, hogy a monetáris tanácsban milyen döntések 
születnek meg majd a jövőben, ebben pedig a bizottságunk ugyebár az elmúlt két évben 
közreműködött a tagok kiválasztásában. Arra kérem elnökjelölt urat, hogy a monetáris tanács 
tagjaival működjön együtt, és sikeresen vezessék a következő hat esztendőben a Magyar 
Nemzeti Bankot.  

Köszönöm szépen, és akkor továbbadnám a szót, ha jól látom, először Baja képviselő 
úrnak, utána Scheiring Gábor képviselő úrnak.  

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném leszögezni, 

hogy a jegybank elnökének a kérdése nem csak személyi kérdés, hanem elvek kérdése is. 
Lényegét tekintve a demokratikus intézményekben a kormányzatot két oldalról autonóm, 
szuverén szervezetek segítik és támogatják az ország érdekében. Hozzáteszem, segítik és 
támogatják, de nem kiszolgálják. Az egyik ilyen az Alkotmánybíróság, amelyik a jogállami 
területeken látja el ezt a funkciót, a másik pedig a független jegybank. Nem véletlenül 
mondom független jegybanknak, minden demokratikus országban a jegybank függetlensége 
kulcskérdés, nem megyek bele annak részleteibe, hogy miért.  

Lényegében Matolcsy úr jelölésével a konzervatív oldal – ha így tetszik – egy sajátos 
logikát követ. Minden alkalommal pártpolitikai kötődésű jegybankelnököt javasolt 
lényegében: 1991-ben Bod Péter Ákost, 2001-ben Járai Zsigmondot. Bod Péter Ákos 
országgyűlési képviselő volt, mindketten egyértelműen politikusok, Matolcsy úr pedig 
magában az életrajzában is kifejezetten ezeket a fontos momentumokat jeleníti meg, a Magyar 
Demokrata Fórum elnökének felkérésére tanácsadó, Orbán Viktor miniszterelnök úr 
gazdasági tanácsadója, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség tagja 2003 óta. Két alkalommal 
jelölt a szociálliberális oldal jegybankelnököt, 1995-ben a Horn-kormány Surányi Györgyöt, 
2007-ben pedig Gyurcsány Ferenc Simor Andrást. Egyiküknek sem volt semmilyen 
pártkötődése, mindkettő kiemelkedő szakmai képzettséggel rendelkezik, megfelel az Európai 
Unióban meghatározott függetlenségnek, a függetlenség pedig alapelv. 

Én látom képviselőtársaim bólogatását, azonban az a helyzet… (Közbeszólásra:) Igen, 
értem én, negatív bólogatását, azonban az a helyzet, hogy ezek alapelvek. Olyan alapelvek, 
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amelyek minősítenek országokat és minősítenek kormányokat. Nem divat pártkötődésű 
alkotmánybírókat és különösen nem divat pártkötődésű jegybankelnököket jelölni ezekre a 
pozíciókra. Ez két világ, két gondolkodásmód, ebből következően semmilyen körülmények 
között ezt a típusú gondolkodásmódot, ezt a típusú jelölést egy európai demokráciában nem 
lehet támogatni.  

Nem lehet támogatni azért, mert ennek súlyos következményei vannak az ország 
egészére nézve. Mint ahogy az Alkotmánybíróság elfoglalásának súlyos következményei 
vannak a jogállamra nézve, a jegybank elfoglalásának súlyos következményei lesznek a hazai 
és nemzetközi gazdálkodásra való tekintettel. Ezek azok az elvi okok, amelyek miatt a 
magunk részéről nem támogatjuk ilyen értelemben sem az alelnök úr, sem pedig elnök úr 
jelölését, illetve kinevezését.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Scheiring Gábor képviselő úrnak szeretném megadni a szót, akit ezúton is 

tisztelettel üdvözlünk a bizottság ülésén. Parancsoljon! 
 
SCHEIRING GÁBOR (független): Köszönöm a szót. Miniszter úr, elnökjelölt úr, az 

ön miniszteri megítélése a legrosszabb az egész kormányból, jobboldali értelmiségiek is önt, 
az ön tevékenységét kritizálták először az egész kormány tevékenységét illetően. Ami, azt 
gondolom, nem véletlen, mert az ön által vezetett minisztérium vált az Orbán-kormány, hát 
nevezzük úgy, hogy társadalomellenes intézkedéssorozatainak a szimbólumává.  

Ismertek a tények: a bizonytalanság, a napi szinten, előzetes számítások nélkül 
változtatott adójogszabályok, gazdasági jogszabályok, a több mint 7 százalékkal csökkenő 
reálbér, az átlag alatt keresők több mint 10 ezer forintos megrövidítése, az egymillió 
munkahellyel kapcsolatos ígéret nem teljesülése, a kivándorlás, a fiatalok elvándorlása az 
országból, a beruházások zuhanórepülése, az, hogy nincs növekedés és növekedési kilátások 
sincsenek, vagy az, hogy munkalehetőség helyett sokaknak csak a megalázó közmunka jut. 
Csak néhány azok közül a tények közül, amelyek világosan jelzik az ország számára, hogy 
milyen is ennek a kormánynak a felfogása, hogyan viszonyul a szolidaritáshoz, hogyan 
tagadja a társadalmi szolidaritást, és hogy miért vált az ön minisztériuma szimbólumává 
ennek az igazságtalan gazdaságpolitikának.  

Összességében azt gondolom, hogy egy rossz, téves ideológia jegyében végzett ön 
rossz munkát, úgyhogy engedje meg – elnézést kérek, hogy így fogalmazok –, hogy azt 
kérdezzem öntől, nem gondolja-e, hogy végül is egy ország arculcsapása az, hogy az ország 
legrosszabbul teljesítő minisztereként önt a miniszterelnök úgymond felfelé buktatja. Ez az 
egy kérdésem lenne önhöz.  

Balog Ádámhoz pedig egy rövid kérdésem lenne, hogy önnek nincs kiemelkedő 
monetáris pénzügyi és hitelintézeti tapasztalata, pedig ezt a jegybanktörvény egyértelműen 
előírja feltételként. Nem gondolja-e ezt problémának?  

Köszönöm szépen a válaszokat.  
 
ELNÖK: Tukacs István képviselő úr – ha jól láttam a jelentkezések sorrendjét –, 

parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnökjelölt Úr! 

Bizonyára abban legalábbis egyet fogunk érteni, hogy a jelöléskor két érdemi szempontnak 
kell szerepet játszani, a szakmai tapasztalatnak és képességeknek, valamint a teljesítménynek, 
és a közéleti, szakmai elfogadottságnak. Ennek a kettőnek az értékelését szeretném a magam 
részéről elvégezni a meghallgatásban elhangzottak alapján, és természetesen az ön által 
elmondottakat is részben minősíteni, részben pedig rákérdezni.  
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Az előttem ellenzéki oldalról megszólalók finomabban vagy kevésbé finoman 
minősítették az ön szakmai teljesítményét. Én voltam olyan bátor, és megkerestem annak a 
meghallgatásnak a szövegét, amelyet az ön miniszteri megbízásakor végeztünk el. Az ön 
meghallgatásában a szakmai teljesítmény mércéjeként nem azt jelölte meg, tisztelt elnökjelölt 
úr, hogy milyen lesz csak és kizárólag a költségvetés hiánya vagy milyen állapotban lesz az 
államadósság, hanem a gazdaság fellendítésével kapcsolatban tett konkrét ígéreteket. Ehhez 
képest mondok számokat, ha megengedik. A gazdaság teljesítménye a 2006-os, a fogyasztás a 
2003-as és a beruházások a 2000-es szinten vannak, tisztelt elnökjelölt úr. Az elmúlt 
negyedév gazdasági teljesítménye mínusz 2,7 százalék, az elmúlt évi mínusz 1,7 százalék, 
recesszió van. És most nem sorolom végig a gazdaság teljesítőképességének azokat az 
ismérveit, amelyeket már előttem megtettek, ezért tehát, tisztelt elnökjelölt úr, legalábbis a 
teljesítmény kérdéses, és akkor még mindig finoman fogalmazunk. Mert ha ön azt gondolja, 
hogy világraszóló sikert ért el, engedje meg, hogy ezt a világra szóló sikert megkérdőjelezzük. 

A másik ügy, amivel foglalkozni szeretnék, az a szakmai, közéleti elfogadottság. 
Scheiring képviselőtársam már célzott erre, én magam a közmeghallgatás intézménye – 
hangsúlyozom, az intézménye – iránti tiszteletből nem fogom az ön közéleti szerepléséből 
kimazsolázni azokat, amelyek ezt a bizonyos közéleti tekintélyt mélyen aláásták, tisztelt 
elnökjelölt úr. Ezért tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan szempont, amit figyelembe kell 
venni akkor, amikor a jelöléssel kapcsolatban véleményt mondunk.  

Végül a konkrét és elhangzott – hogyan fogalmazzak – programbeszédéből szeretnék 
néhány dologra rákérdezni, ha megengedi. Először is azt gondolom, hogy ön nagyon kevés 
konkrétumot árult el a terveiből, és mondott néhány hívószót. Mert a nyitott bank, és hogy a 
liberális típusú monetáris politikát ön nem szereti, az inkább hívószó, mint konkrétan kifejtett 
program. Ezért tehát én ezekkel nem tudok foglalkozni akkor, amikor kérdezek vagy 
minősítek. Azzal viszont igen, amikor ön azt mondja, hogy az infláció ellensége, akkor 
muszáj emlékeztetnem rá, tisztelt elnökjelölt úr, hogy a tavalyi év inflációs tervezése 
4,2 százalékról indult, és majdnem 6 százaléknál ért véget. Tehát, elnökjelölt úr, akkor az 
ellenség győzött az elmúlt évben – mármint az infláció –, és van-e arra valamiféle garancia, 
hogy ha ön az infláció ellensége, vajon a monetáris politikában érvényesíteni is fogja ezt. 

A másik ilyen ügy, amire reflektálni szeretnék, hogy ön nem szereti a devizahitelt. 
Akkor nem szeretik a devizahitelt az emberek – gondolom, ön sem –, amikor nem tudják 
törleszteni. Addig a devizahitellel nem volt semmiféle gondja senkinek, amíg munkahelye és 
jövedelme volt, valamint alacsonyak voltak az árfolyamok. Nagyon kíváncsi lennék a 
véleményére, tisztelt elnökjelölt úr, hogy mi erről a véleménye. Nem a devizahitelről úgy 
általában, hogy ez egy csúnya termék, hanem arról, hogy vajon mi okozta azt, hogy az 
emberek törlesztőrészletei, valamint a jövedelme nem elégségesek ahhoz, hogy ezt törleszteni 
tudják.  

Végül a harmadik ügy, amire szeretnék reagálni, az Orbán Viktor miniszterelnök úr 
reggel elhangzott rádióbeli szövege. Egyértelműen és világosan elmondta, hogy elsődlegesnek 
tekinti azt, hogy az újonnan megválasztott MNB-elnök a magyar gazdaság ügyeiben, 
kontextusában helyezze el a maga működését. Sőt előnyként nevezte meg azt, hogy ezért kell 
és szükséges a magyar kormányból jelölni a Magyar Nemzeti Bank elnökét. Ez, tisztelt 
elnökjelölt úr, a függetlenség kérdését érinti. Kíváncsi lennék, ön hogyan vélekedik erről, 
mert ha Magyarország miniszterelnöke azt mondja, hogy számára ez az elsődleges szempont, 
az számomra azt jelzi, hogy a függetlenség és a független jegybank intézménye kérdéses.  

Végül két konkrét ügyre szeretnék rákérdezni. Egy kicsit szkeptikusan, mert nagyon jó 
lett volna, ha ön erről az előzőekben beszél, és valamilyen viszonyt tudunk hozzá találni. Mi 
az a 16 eszköz, tisztelt elnökjelölt úr, amit – ha jól tudom – ön megemlített mint lehetséges 
eszközöket, jegybanki eszközöket, a gazdaság élénkítésére? Illetve egészen konkrétan mi a 
véleménye arról a valamikori tervről, hogy a Magyar Nemzeti Bankot és a Pénzügyi 
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Szervezetek Állami Felügyeletét össze lenne célszerű vonni. Tehát ön osztja-e ezt az 
elképzelést, számíthatunk-e ilyenre? Azért teszek fel ilyen konkrét kérdéseket is, mert az ön 
bevezetőjében nem hangzottak el vagy csekély mértékben hangzottak el konkrétumok, ezért 
szükségesnek tartom, hogy legalább ebben a két ügyben ön nyilatkozzon anélkül, hogy erre 
majd nekünk reflektálási lehetőségünk lenne.  

Köszönöm a szót, elnök úr. 
 
ELNÖK: Engedjék meg nekem, mielőtt továbbadom a szót, hogy egyetlenegy 

valamire hadd reagáljak levezető elnökként – Márton Attila képviselő úrnak rögtön megadom 
a szót –, itt elhangzott Scheiring képviselő úrtól egy ilyen kérdésbe burkolt vádirat az 
alelnökjelölt úrral szemben. Szeretném leszögezni, hogy én nem terjeszteném ide az 
alelnökjelölt úr kinevezését, ha nem konzultáltam volna természetesen jogászokkal is a 
törvénynek való megfelelés ügyében. Azt gondolom, minden szempontból megfelel a 
törvényben leírt kritériumoknak. Ha valaki egy pénzügyi-gazdaságirányítási feladatokat ellátó 
minisztérium helyettes államtitkára az adópolitikáért felelve több éven keresztül, akkor azt 
gondolom, hogy a szükséges gyakorlati ismereteket egyébiránt megszerezte. A megfelelő 
végzettséggel is rendelkezik, több éven keresztül dolgozott pénzügyi tanácsadóként, ezért azt 
gondolom, hogy ami az előbbiekben elhangzott, az egészen egyszerűen az élő fába való 
belekötés. Mindig lehetne azt mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank régi alelnökei, 
monetáris tanácsi tagjai között valakinek vagy a kellő gyakorlati ismerete nincs meg, mert 
elméleti szakember, vagy nem rendelkezik tudományos végzettséggel, mert gyakorlati 
szakember, de a monetáris tanács egészében kell ezeknek a szempontoknak egyébként 
összeérniük, és azt gondolom, hogy minden szempontból a monetáris tanácsi tagi 
kritériumoknak az alelnökjelölt úr az életrajza alapján is tökéletesen megfelel. Ezt szeretném 
leszögezni, különben egyébként nem terjesztettem volna ide.  

Márton Attila képviselő úrnak adom át a szót. Parancsoljon! 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnökjelölt Úr, 

Alelnökjelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Két apró megjegyzést hadd tegyek az előttem szólókhoz, 
és utána szeretnék véleményt mondani elnökjelölt, illetve alelnökjelölt urak bemutatkozásával 
kapcsolatban is.  

Kovács Tibor képviselő úr, nagyon sajnálom, hogy azt a gondolatmenetet nem fejezte 
be és nem mondta végig, amit elkezdett, amelyben szerepelt a 762 milliárd forintos 
adósságszolgálati kötelezettség 2002-ben. Ugyanis, ha tovább mondja, akkor oda kellett volna 
hogy eljusson, hogy az, ami akkor 762 milliárd forint volt, az most 1252 milliárd forint az 
önök áldásos tevékenységének köszönhetően. Ez pont 165 százaléka annak az 
adósságszolgálati tehernek, amivel 2002-ben önöknek boldogulni kellett, és ezen fölül még 
most kell, ebben a kormányzati ciklusban kifizetni az önök, az országot közel csődbe vivő 
gazdaságpolitikája eredményeként nyakunkba vett IMF-hitel részét is, ez 3,5 milliárd euró. 
Na, ez is az önök gazdaságpolitikájának az eredménye, ezzel is nekünk kell megküzdeni. 
Úgyhogy legközelebb, ha egy gondolatba belekezd, az a kérésem, hogy azt mondja végig.  

Scheiring képviselő úr, hát látszik, hogy az elmúlt két évben a gazdasági bizottsági 
munka helyett a pártpolitikával volt elfoglalva. Mert ha járt volna rendszeresen gazdasági 
bizottsági ülésre, akkor pont Balog Ádám helyettes államtitkár úr előterjesztésében hallhatta 
volna például, amikor a katáról vitatkoztunk, amikor a kiváról vitatkoztunk, amikor a 
vállalkozások 19 százalékos vállalkozási nyereségadójának 10 százalékra való csökkentéséről 
vagy a gyermekek után járó adókedvezményről volt szó. Ezek bizony mind a gazdasági 
tárcához kapcsolódó intézkedések. Sajnálom, hogy ezek a dolgok és ezek az intézkedések 
önökhöz – vagy önhöz konkrétan – nem jutottak el. Úgyhogy úgy gondolom, ez 
mindenképpen olyan jó alap, amiről érdemes beszélni. 
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Visszatérve mindarra, amit elnökjelölt úr elmondott. Megmondom őszintén, hogy két 
olyan bizottsági ülésen, meghallgatáson voltam jelen, ahol az előző jegybankelnököt 
hallgattuk meg, és számomra mindig elképesztő és megdöbbentő volt az, amikor a leköszönő 
jegybankelnök azt akarta bizonygatni, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyébként olyannyira 
független, hogy szinte már semmi köze nincs Magyarországhoz, a magyar államhoz, a magyar 
gazdasághoz, és egy teljesen autonóm és független szervezet. Őszintén mondom, nagyon nagy 
örömmel hallottam elnökjelölt úr szájából azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerves része a 
magyar államnak, és a Magyar Nemzeti Banknak igenis az a kötelezettsége és feladata, ami a 
jegybanktörvényben rögzítve van, és hogy maximálisan a törvény szerint kívánnak működni, 
és ezeket a feladatokat végre kívánják hajtani. Sajnos régen nem hallottunk már ilyen 
mondatot itt, a gazdasági bizottságban, sőt ezeknek a mondatoknak szinte az ellenkezőjét 
lehet visszakeresni az elmúlt időszak meghallgatási jegyzőkönyveiből. 

Elnökjelölt úr úgy fogalmazott, hogy négy személyes dolgot fog mondani, amelyekről 
a későbbiekben nem is nagyon akar beszélni. Úgy gondolom, két olyan dologról viszont 
mindenképpen beszélni kell és szükséges, ami nagyon fontos, ez a devizahitelek kérdése és az 
infláció kérdése. Abból a négyből, amit említett – ugye a nyitott jegybank, illetve a liberális 
monetáris politika –, ez a kettő, tehát a devizahitelek és az infláció kérdése az, ami 
húsbavágóan érinti a magyar embereket. Úgy gondolom, hogy ha ön, önök – maximálisan 
szem előtt tartva és betartva a jegybanktörvényben foglalt előírásokat – az elkövetkezendő hat 
évben mindent megtesznek azért, amit elmondott, tehát a devizakitettség csökkentése és az 
infláció 3 százalék alatt tartása a jegybanki eszközökkel és a jegybanktörvényben foglalt 
lehetőségekkel, akkor már egy sikeres lépést tudunk tenni előre.  

Egy dolog, amit viszont részben megemlíteni, részben pedig kérdezni szeretnék öntől. 
Ugye a jegybank feladatai között is szerepel, és elnökjelölt úr is említette, a gazdaságpolitika 
támogatása és a gazdaságfejlesztési célokhoz való segítségnyújtás. A kérdésem arra irányul, 
hogy tudjuk, Európában és a tengerentúlon is, bár ott azért egy kicsit más világ a FED 
szerepe, de például Európában az angol központi bank tudott az elmúlt időszakban is olyan 
lépéseket tenni, amelyekkel lehetőséget, forrást biztosított a gazdaság hitelezésére. 
Magyarországon ma a legnagyobb probléma – mindannyian tudjuk jól – a hitelszűke és a 
döntően külföldi tulajdonú bankok hitelforrásainak kivonása a hitelpiacról. A kérdésem, hogy 
lát-e arra valamilyen lehetőséget, hogy a Nemzeti Bank rendelkezésére álló eszközökkel meg 
lehessen teremteni, valamilyen módon el lehessen indítani azt a fajta hitelezést, mely 
mostanában szinte teljes egészében beszűkült. Ez a gazdasági fejlődés megindulása és a 
gazdaság fölpörgése szempontjából szerintem az első és legfontosabb helyen álló feladat. Ha 
ebben a jegybank tud szerepet vállalni, én úgy gondolom, már nagyot tudtunk előrelépni az ez 
évi és az ezt követő évek gazdasági teljesítményének fejlődése, javulása érdekében.  

Én mindahhoz, amit elnökjelölt úr elmondott, csak támogatólag tudok viszonyulni és 
hozzászólni. Még egyszer hangsúlyozom, szerintem nem csak nekem, hanem mindazoknak, 
akik esetleg hallják majd, örömteli ezt hallani, hogy elnökjelölt úr is úgy gondolja, hogy végre 
a Nemzeti Bank szerves része a magyar államnak, és nem valamiféle mindenek felett lebegő 
szervezet. Erre van szüksége az országnak, erre van szüksége a magyar gazdaságnak, ehhez a 
munkához önnek is és alelnökének is jó egészséget és jó munkát kívánok.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Herman István képviselő úr! Ha még valaki szót kíván kérni, kérem, hogy 

jelezze menet közben. Parancsoljon, képviselő úr!  
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom szó 

nélkül hagyni Baja Ferenc képviselőtársam iménti megszólalását, aki az előző kormány, azaz 



- 19 - 

a Gyurcsány-kormány államtitkára volt, aki mélyen aggódik most itt, ebben a teremben a 
demokráciáért, a jegybank függetlenségéért.  

Vajon akkor, amikor Gyurcsány Ferenc barátját és üzlettársát, Simor Andrást 
kinevezték, akkor is ilyen mély pátosszal aggódott-e? Ez az egyik. A másik, ugye off-shore 
tulajdonosként ismert Simor András. Akkor ez nem volt szempont, akkor nem aggódtak a 
jegybank függetlenségéért? Úgy gondolom, hogy a szerénység, kedves képviselőtársam, nem 
az önök kenyere.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még hozzászólási szándék? (Jelzésre.) Baja képviselő úr, 

parancsoljon! Csak kérem, hogy fogjuk rövidre, mert alapvetően mégiscsak az elnökjelölt urat 
és az alelnökjelölt urat hallgatjuk meg. Parancsoljon, képviselő úr!  

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Nem hinném, hogy én kiléptem volna bármilyen 

véleménynyilvánítási szabadságból. Csak rögzíteni szeretném, hogy Járai Zsigmond 
semmilyen módon, semmilyen formában, semmilyen politikai pártnak nem volt tagja, és nem 
is volt ehhez kötődése. Én alapelvekről beszélek, nem személyekről, nem kormányokról. Ez 
az alapelv két értékrendet közvetít. Az egyik értékrendben tiszteljük az autonómiát és a 
függetlenséget, még adott esetben akkor is, ha nem értünk vele egyet. A másikban saját 
embereinket ültetjük ezekbe a független intézetekbe. Nem akarok ennél keményebb hangot 
megütni, mert ennek most jelen pillanatban nincs itt most értelme, de ez két alapelv. Sem nem 
két miniszterelnök, sem nem két személy, ez két alapelv, és mi azt az alapelvet valljuk, 
amelyben a Nemzeti Bank független, nem része az államháztartásnak, nem kiszolgálója a 
kormánynak, különösen nem kiszolgálója semmilyen pártnak. Ezt az alapelvet és ezt az 
értéket igyekeztem a bizottság asztalára tenni, indoklásként egyébként, hogy miért nem 
támogatjuk a jelöltet.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még hozzászólási szándék? (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, 

parancsoljon!  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Márton Attila képviselő úr nem figyelt 

oda arra, amit én mondtam, mert azt mondtam, hogy 2002-ben 739 milliárd volt a 
kamattartozás nagysága, amely a GDP 4,3 százaléka, 2010-ben 1067, ami a GDP 
3,8 százaléka. Most lehet, hogy 1200 milliárd, ez többek között köszönhető annak a 
szabadságharcos politikának, aminek eredményeként lényegesen magasabb kamatokkal 
tudjuk fölvenni a hiteleket.  

Egyébként az a devizahitelezés, amit itt kárhoztat Matolcsy úr és elnök úr is, az Járai 
Zsigmond jegybankelnöksége idején indult el és teljesedett ki, és annak idején nagyon sok 
vezető fideszes politikus is vett fel devizahitelt, és hát őket segítette meg a kormányzatnak, 
illetve a parlamentnek az a döntése, amely az egy összegben történő visszafizetés lehetőségét 
teremtette meg egyébként számukra.  

Sajnos továbbra is azt kell mondjuk, hogy Matolcsy György kinevezése nem 
valamiféle stabilitást jelent a jövőre nézve a magyar gazdaság számára, sokkal inkább 
veszélyes és súlyos kockázatokat jelent, figyelembe véve azt az elmúlt két és fél, közel 
hároméves tevékenységét, amit a kormányban tett, ezért nem támogatjuk a kinevezését. 

 
ELNÖK: Vantara Gyula képviselő úr, parancsoljon! 
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VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Egyetlen kérdés elnökjelölt úrhoz, Herman képviselő úr utalt rá, de megkérdezzük, 
hogy van-e off-shore érdekeltsége, illetve hogyan kívánja az utolsó előtti helyről a Magyar 
Nemzeti Bank elnökének megítélését feljebb tornászni.  

Baja képviselő úrnak pedig egy készülő film werkcímét ajánlanám figyelmébe: 
„Elment az Őszöd?”  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Képviselő urat és mindenkit szeretnék arra kérni, hogy amint említettem, 

alapvetően nem egymással próbálnánk vitatkozni, hanem elnökjelölti és alelnökjelölti 
meghallgatásról van szó. Ezeket a vitákat megvívtuk itt már az elmúlt két és fél év bizottsági 
vitáiban, nem hiszem, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének jelölése az, ami egyébként a 
politikai viták megvívásának a helye meg egyébként az ideje. Most alapvetően szerintem 
koncentráljunk arra, ami ebből a szempontból a bizottság feladata, úgyhogy kérem 
képviselőtársaimat, hogy most már csak akkor kérjenek szót, ha ezzel kapcsolatban van 
kérdésük vagy mondanivalójuk. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor most lezárom a kérdések és hozzászólások időszakát, és 
elnökjelölt úré a szó, parancsoljon! 

Dr. Matolcsy György MNB-elnökjelölt reflexiói 

DR. MATOLCSY GYÖRGY, a Magyar Nemzeti Bank elnökjelöltje: Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Alelnökjelölt Úr! Igen tisztelt Bizottság! 
Köszönöm szépen a kérdéseket, igyekszem rájuk válaszolni, és természetesen köszönöm 
szépen az észrevételeket, megjegyzéseket is. Ha azok nem kérdések, nem mondanám el az 
egyet nem értő vagy egyetértő véleményemet, mert azt gondolom, még van néhány feladata a 
bizottságnak.  

Kovács Tibor alelnök úr nem tisztelt meg kérdéssel, úgyhogy nem tudok rá válaszolni, 
ezért Volner János képviselő úrnak szeretném még egyszer világossá tenni, leszögezni, hogy a 
magyar jegybank független volt, és a jövőben is független lesz a mindenkori magyar 
kormánytól. A magyar jegybank azonban alapításától kezdve a magyar állam része, mégpedig 
a nemzetállam része, ezért nem független Magyarországtól, a magyaroktól, a magyar 
nemzettől és az államtól, az államnak része. Ez nem is olyan kicsi mozgástér, mint ahogy ezt 
bárki gondolhatná, képviselő urat nem érintem ezzel megjegyzésemmel. 

Nagyon fontosnak tartom még egyszer leszögezni, hogy az elmúlt 33 hónapban 
csődközeli helyzetből – pénzügyi csődközeli helyzetből – Magyarország kormánya 
konszolidálta az államot, az állam pénzügyeit. Ezért a jegybanknak a jegybanktörvény szerint 
most már lehetősége van az árstabilitás, a pénzügyi stabilitás mellett, után, azokat nem 
veszélyeztetve segíteni a kormány gazdaságpolitikáját. Erre korábban is lehetett volna sort 
keríteni, hiszen látszott, hogy sikeres pénzügyi konszolidáció felé megy Magyarország. A 
jegybank új vezetése – erre fogok törekedni –, és ez testületi vezetés, ahogy ezt elnök úr igen 
világosan és helyesen megjegyezte, a monetáris tanács mint testületi irányító szervezet a 
jegybank vezetésével arra fog törekedni, hogy segítse a magyar gazdaságpolitikát.  

Nincs ellentmondás, képviselő úr, a devizahitel-felvétel és a mostani, tényleg sikeres 
3,25 milliárd dolláros amerikai állampapír-kibocsátás között. A múlt évben, 2012-ben 
Magyarország 4,8 milliárd euró lejárt, lejáró államadósságot fizetett vissza forintból. Ez 
nagyon meglepte azokat, akik azt gondolták, hogy erre mi nem leszünk képesek. 
Csökkentettük, mégpedig jelentősen a magyar állam devizában fennálló adósságát azzal, hogy 
forintot konvertáltunk lejáró euró-állampapír kifizetésére. Az is nagyon sokat segített nekünk, 
hogy a magyar családok bíznak a magyar államban, és 750 milliárd forintról több mint 
1200 milliárd forintra növelték az állampapír-állományukat.  
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Nagyon sok egyéb tényező mutatta meg a külföldi pénzügyi befektetők számára, hogy 
Magyarország valóban sikeresen konszolidálta az állam pénzügyeit, és miután ez a mai 
világban nem egyértelmű, sajnos kevés uniós országban mondhatjuk el – mi persze hátrébbról 
indultunk –, ezért szavaztak nekünk bizalmat egy olyan kritikus rövid időszakban, a február-
márciusi nagy állampapír-, mégpedig deviza-állampapírlejárati időszakban, mikor tényleg 
vették az állampapírjainkat. Márpedig, aki megveszi a magyar állampapírokat, ráadásul 5-10 
éves lejáratúakat, ráadásul dollárpiacon, az a magyar családokhoz, magyar befektetőkhöz 
hasonlóan bízik bennünk. Ez nem jelenti azt, hogy nem követjük – és a magyar kormány, a 
magyar gazdaságpolitika egyértelműen ezen a pályán van – azt az utat, hogy minél több 
devizalejárat minél nagyobb arányban forintból kerüljön kifizetésre, és ezzel Magyarország 
külső pénzügyi függősége csökkenjen.  

Rogán elnök úrral mélyen egyetértek, és szeretném elmondani azt, hogy azt gondolom, 
egy jegybankelnöknek lehetnek személyes – most, és aztán talán nem, de személyes – 
szövetjei, a személyes működését meghatározó alapelvei, és amikor a leköszönő, a korábbi 
jegybankelnök elvállalta a pozícióját hat éve, mondhatta volna, hogy ő abban nem partner, 
hogy tovább épüljön fel a devizaadósság. Lehetett volna ez a feltétele. Nem volt. Sajnálom, 
hogy így van, mert még 2007-2008-ban is nagyon jelentős mértékben fölépült mind az állam, 
mind az önkormányzatok, mind a vállalkozások, mind a háztartások devizaadóssága. Meg 
lehetett volna állítani, a jegybanknak nagyon sok közvetlen és közvetett eszköze van, nem 
csak a szavak, amelyek egyébként fontosak, hanem kezdeményezhetett volna egy sor olyan 
lépést – tartalékráta-emelést –, amelyekkel a lengyelek és az osztrákok megállították a 
devizahitel-fölépülést. Ott is elindult, látjuk a mai hírt, 250 ezer osztrák állampolgár vett fel 
zömében svájcifrank- és jenhitelt, és most az osztrák bíróság és a kormány álláspontja szerint 
ez hibás volt, de az osztrákok korábban leállították a devizahitelek fölépítését, és ugyanígy a 
lengyelek.  

Azzal is mélyen egyetértek, elnök úr, hogy a törvényesség betartása és betartatása a 
mindenkori jegybanki vezetés egyik legfontosabb feladata.  

Baja képviselő úrnak nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy a Magyar Nemzeti 
Bankra vonatkozó törvény megszabja a Magyar Nemzeti Bankot vezető elnök, alelnökök, a 
monetáris tanács mint testületi döntéshozó szerv mozgásterét. Ehhez fogjuk tartani magunkat. 
Az összes egyéb, hogy ki mi volt és mi nem, az egyetlen országban sem szempont. 
Mindannyian tudunk uniós tagállamokat mondani, ahol az első számú kormányzati vezető 
tanácsadója lesz a jegybank elnöke, mert a törvény a jegybanki függetlenség betartását írja 
elő. Ha ő törvényszerűen működik, a törvénynek megfelelően, a törvényt betartva, akkor az ő 
függetlensége személyileg is garantált.  

Scheiring Gábor képviselő úrnak nem tudok mást mondani, minthogy a hat 
legfontosabb makrogazdasági mutató közül Magyarország ötben lényegesen jobban teljesít 
mint korábban, és mint nagyon sok más uniós tagállam, én ezt sikernek tartom. A többit 
miniszterelnök úr elmondta, az ön véleménye nagyon fontos számomra, de miniszterelnök úré 
még fontosabb.  

Tukacs István képviselő úrnak azt szeretném nagyon egyszerűen mondani, hogy igen, 
a gazdaság fellendítése, a növekedés döntő szempont, de ennek voltak előfeltételei. Az 
államadósságot csökkenő pályára kellett állítani; képzeljünk el egy elszabaduló adósságpályán 
egy gazdaságélénkítést. Azonnali, nagy baj lenne. Az Európai Unióban, az eurózónában 
70 százalékról 91 százalékra nőtt az államadósságszint, nem csoda, hogy baj van ott is a 
növekedéssel. Ugyanígy a többi, a költségvetési deficit és más előfeltétele volt a gazdasági 
növekedésnek. Nem tudok világraszóló sikerekről sajnos, de jobban teljesítünk. Nagyon 
messziről indultunk, nagyon rosszul álltunk. Azonnali, közvetlen pénzügyi csődhelyzetben 
voltunk 2010 közepén. Jobban teljesítünk. Kijöttünk a csődhelyzetből, de itt világraszóló 
sikerekről még sajnos nem tudunk egymásnak számot adni.  
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Az ellenség nem győzött, képviselő úr, ha az infláció a közös közellenségünk, mert a 
múlt évi 5,7 százalékról az idei költségvetést már képesek voltunk 5,2 százalékos inflációval 
tervezni, és minden elemző egyetért abban, hogy ez lefelé megy, a középtávú inflációs cél felé 
haladunk.  

Végül: a devizahiteleket biztosan sokan szerették, főként azért, mert nem mondták el – 
ahogy ezt Ausztriában sem mondták el –, hogy ez milyen kockázatos. Kötelessége lett volna 
az akkori jegybanki vezetésnek, az akkori kormánynak, az akkori pénzügyminisztereknek és 
egyébként az akkori bankrendszernek elmondania, hogy ez most nagyon jó – miután 
elrontották a forinthitel kamatszintjét 2003-tól –, de ez nagyon kockázatos. Bármikor az 
árfolyam, egy külső válság miatt a dolog alapvetően megváltozhat, ahogy ez történt is.  

Nem hiszem egyébként, képviselő úr, hogy hátrány lenne a kormányzati tapasztalat. 
Ahogy körülnézek az uniós barátaim körében – akár a pénzügyminiszterek, az Ecofin-
tanácstagok, akár a jegybankelnökök körében –, kifejezetten előnynek tartják a kormányzati 
tapasztalatot.  

A jegybank által használható monetáris eszközökről nagyon sok, a Magyar Nemzeti 
Bankon belül született tanulmány szól. Meg fogjuk vizsgálni, elemezni fogjuk ezeket a 
tanulmányokat, és amennyiben találunk olyan eszközöket – lehet, hogy találunk –, akkor azt 
gondolom, ezeket egy, a jegybanktörvény által adott mozgástéren belül és az Európai 
Központi Bank által szabott mozgástéren belül, a monetáris tanács kollektív bölcsességével 
használhatja majd a jegybank. Egyébként minden egyes döntés nem csupán a monetáris 
tanács, hanem az Országgyűlés elé is kerül, tehát azt gondolom, hogy a képviselő hölgyek és 
urak találkozhatnak majd ezzel.  

Márton Attila képviselő úr számára: köszönöm szépen, amit elmondott képviselő úr, 
pontosan így gondolom, a magyar nemzetállam része a magyar jegybank. Ezt egyébként a 
világon nagyon sokan így gondolják a saját országukra. Vannak, akik más országokra nem, de 
az sajnálatos.  

Megfontoljuk mindazokat az eszközöket, képviselő úr, amelyeket most már az állam 
pénzügyeinek rendbetétele után a magyar jegybank használhat a magyar gazdaságpolitika 
segítésére, és itt egyébként valóban a brit jegybank, a Bank of England vagy az Európai 
Központi Bank, de akár a litván, svéd, lengyel jegybank tapasztalatait is figyelembe lehet 
venni.  

Vantara képviselő úrnak: nem volt és már nem is tervezem, hogy bármilyen off-shore 
cégem lenne, úgyhogy ez esetben nem tudok beszámolni képviselő úrnak bármilyen kicsi 
vagy számottevő off-shore tevékenységről. 

Még egyszer: a Magyar Nemzeti Banknak – ahogy ezt miniszterelnök úr a mai 
jelölőbeszédében világossá tette – tényleg az a feladata, hogy jobban teljesítsen, és ha jobban 
teljesít a Magyar Nemzeti Bank, a mi bankunk, a jegybankunk, a magyar központi bank, 
akkor a magyar gazdaság jól tud teljesíteni. A gazdaságpolitika két lábra állhat, a kormányzati 
és a monetáris politika együttműködésére.  

Még egyszer köszönöm a kérdéseket és a hozzászólásokat.  
 
ELNÖK: Alelnökjelölt úrnak szeretném megadni a szót, amennyiben szólni kíván. 

Dr. Balog Ádám MNB-alelnökjelölt reflexiói 

DR. BALOG ÁDÁM, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Csak egy gondolat, ha 
megengedi elnök úr.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
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DR. BALOG ÁDÁM, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Igazából sok kérdés 
nem merült fel. Scheiring képviselő úr kérdezte meg, hogy mennyire tartom magam 
alkalmasnak erre a jelölésre, úgy gondolom, az életrajzom ott van önöknél, nem szeretném 
túlságosan bő lére ereszteni. 

Egy dolgot szeretnék talán elmondani, ha esetleg nem világos más pozíciókból, hogy a 
2008-as pénzügyi válság óta ezek a felosztások, hogy valaki csak adóval, valaki csak 
pénzügyekkel foglalkozik akár a magyar kormányban, akár az Európai Unió különböző 
albizottságaiban – ebből többet elnököltem is –, ezek nagyon elmosódtak. Tehát minden 
egyes adóintézkedésnek, ami a pénzügyi szektorra vonatkozik, és azért mostanában volt jó pár 
ilyen, nem csak Magyarországon, EU-szinten is, akár különböző pénzügyi stabilitási 
intézkedéseknél, amelyeket az EU foganatosított, mindennek van más vonatkozása is. Tehát 
ezt sokkal inkább úgy kell elképzelni, mint egy nagy közös munkát, ahol mindenkinek 
mindennel foglalkozni kell. Megmondom őszintén, nem mindig volt öröm ilyen mélységben 
foglalkozni a pénzügyi szektorral, hiszen nagyon-nagyon nehéz dolgokat kellet megismerni, 
nagyon nehéz kérdéseket kellet megvizsgálni, akár gondoljunk a devizahitelesekre, akár 
gondolhattunk az európai bankunióra, ami nemsokára felállt, és számos kérdés merült fel 
ezzel kapcsolatban. Ennek mind-mind vannak olyan vonatkozásai, amelyekkel nekem is 
foglalkoznom kellett mélységében, sok ideig. Tehát ez alapján úgy gondolom, azt a feltételt 
teljesítem, amit a törvény előír. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tartok tőle, hogy alelnökjelölt urat alapvetően azok nem szeretik és fogják 

kritizálni, akik a bankadót nem szeretik, de hát ez érthető.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Próbálom kikeresni és szó szerint idézni azt, ami ilyenkor 

az Országgyűlés állandó bizottságának a feladata. Úgy szól az országgyűlési törvény, hogy ha 
törvény valamely közjogi tisztségviselő megválasztása vagy kinevezése előtt a jelölt 
országgyűlési bizottsági meghallgatását írja elő, a feladatkörrel rendelkező országgyűlési 
bizottság a jelöltet meghallgatja – ennek eleget tettünk –, és a személyi javaslatot 
véleményezi.  

Határozathozatal 

Ennek megfelelően tehát először elnökjelölt úr esetében azt a kérdést szeretném 
feltenni a bizottság tagjainak, hogy ki az, aki elnökjelölt úrnak a jegybank elnökévé történő 
kinevezését támogatja. Aki támogatja, kérem, igennel voksoljon! (Szavazás.) 18 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat mellett az elnöki kinevezést 
támogatja a bizottság. 

Most ugyanezt a kérdést az alelnökjelölt úr esetében szeretném feltenni. (Hegedűs 
Tamás: Tartózkodtam.) Bocsánat, akkor 1 tartózkodás mellett. Bocsánat, még egyszer 
számoljuk meg a nem szavazatokat. A helyettesítéseket néztem, mert nincs jelen mindenki. 
(Szavazás.) 7 kezet látok, és ezek szerint 1 tartózkodás mellett az elnökjelölti kinevezést 
támogatta a bizottság.  

Kérdezem, ki az, aki alelnökjelölt úr kinevezését támogatja. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy hasonlóak az arányok. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett, az előbb említett arányokkal a bizottság az 
alelnökjelölt kinevezését is támogatta.  

Ezennel a meghallgatás végére értünk, és szeretném jelezni a bizottság tagjainak és a 
jelenlévőknek is, hogy most körülbelül 10 perc szünetet rendelek el, és utána Varga Mihály 
miniszterjelölt úr meghallgatásával folytatjuk a bizottsági ülést.  
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DR. MATOLCSY GYÖRGY, a Magyar Nemzeti Bank elnökjelöltje: Köszönjük a 
bizottság bizalmát.  

 
(Szünet: 15 óra 36 perctől 15 óra 58 percig.) 

 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. §-ának (2) bekezdése alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Tisztelettel üdvözlöm Varga Mihály 
miniszter urat – bár itt miniszterjelöltként szerepel, de ő valójában miniszter, csupán egy új 
tárca vezetését kapja meg ebből a szempontból új feladatként, tehát azt gondolom, nyugodtan 
szólíthatom miniszter úrnak. A miniszter úrnak elég sok bizottság előtt kell a következő 
időszakban meghallgatáson részt venni, ezért is kértem, hogy ha lehet, és ma már úgyis ül a 
gazdasági bizottság, akkor hétfőn egy- vagy másfél órát spóroljunk meg az idejéből, hogy azt 
is esetleg más bizottsági üléseken tudja eltölteni.  

Miniszterelnök úr jelezte, hogy Varga Mihály miniszter urat akarja megbízni a 
nemzetgazdasági tárca vezetésével, és az országgyűlési törvényben foglalt 
kötelezettségünknek megfelelően az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős bizottsága 
ezennel meghallgatja.  

A meghallgatás szabályai a szokásosak: miniszter úr, először önnek adnám meg a szót, 
és azt követően a bizottság tagjainak, akik kérdéseiket feltehetik, illetve észrevételeiket 
megfogalmazhatják. Ezt követően miniszter úr válaszol az elhangzottakra, és végül a 
bizottság a személyi alkalmasságról állást foglal.  

Arra szeretném emlékeztetni a bizottság tagjait, hogy ellentétben az előző 
meghallgatással, ahol nem ír elő ilyesmit a Házszabály, a miniszteri meghallgatásnál 
alapvetően a személyi alkalmasság képezi a vita tárgyát. Természetesen ettől még miniszter úr 
megfogalmazhat akár programszerű elképzeléseket is, de ilyenre mondjuk kényszeríteni a 
bizottság tagjai nem tudják, mert nekem levezető elnökként az lenne a teendőm, hogy 
ilyenkor figyelmeztessem önöket, hogy mi egyébként a bizottságnak az ezzel kapcsolatos 
feladata. Nyilvánvaló, hogy a bizottság azt kérdez, amit akar, de ezt az elején 
kötelességemnek tartottam elmondani, miniszter úrnak pedig szeretném megadni a szót, 
parancsoljon! 

Varga Mihály miniszterjelölt szóbeli kiegészítése 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Érdeklődők! Valóban, ahogy elnök úr elmondta, még további öt 
bizottságban lesz alkalmam, hogy a parlament képviselőit győzködjem arról, hogy alkalmas 
vagyok erre a feladatra. Azt is hozzá kell tennem, hogy örülök annak, hogy kilenc hónap 
elteltével ismét a gazdasági bizottság előtt lehetek egy ilyen meghallgatáson, és újra számot 
adhatok arról, hogy arra a posztra alkalmas vagyok-e vagy sem, amelyre miniszterelnök úr 
jelölt. Ez bátorít föl arra, hogy kicsit rövidebb legyek a szokásosnál. Abban nem 
reménykedem, hogy a bizottság tagjai – főként ellenzéki tagjai – kellőképpen elfáradtak az 
előző meghallgatásban, és már kevésbé lesznek aktívak. Jómagam is nyolc éven keresztül 
ellenzéki képviselőként vezettem a költségvetési bizottságot, és tudom azt, hogy ilyenkor az 
ember olyan plusz erőforrásokat is tud mozgósítani, amire korábban nem is gondolt. 

Úgyhogy, tisztelt bizottság, megtisztelő számomra, hogy önök előtt lehetek, 
igyekszem rövid lenni. Amit a legfontosabbnak tartok, hogy a gazdaságpolitika iránya és 
céljai alapvetően nem változnak. Fontosnak tartom ezt leszögezni, hiszen az elmúlt több mint 
két és fél évben két nagyon fontos gazdaságpolitikai célt tűztünk magunk elé. Az egyik az 
államadósság csökkentése, az adósságcsapdából való kikerülés, általában az egyensúly 
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megteremtése. A másik ilyen cél pedig a foglalkoztatás növelése, a több munkahely, ezen 
keresztül a családok, az emberek számára biztonságos megélhetés biztosítása. Ez volt a 
kormány két fő célja, ha a kormányprogram szövegét megnézik, akkor alapvetően ez a két 
gazdaságpolitikai cél határozta meg a lépéseinket. 

Ezt kiegészíteném azért eggyel, hiszen mindkét cél tartósan akkor valósítható meg, ha 
a magyar gazdaság is stabil növekedési pályára tud állni. Tehát ezek a egyensúlyi feltételek és 
a növekedéssel együtt járó foglalkoztatásbővülés akkor lesz fenntartható és akkor lesz 
folytatható, ha a gazdasági növekedés beindul, és a gazdasági növekedés létrehozza, 
megtermeli, előállítja azokat a forrásokat, amelyekkel ezek a folyamatok fenntarthatók. Tehát 
a magyar gazdaság számára – kis túlzással – azért ugyanazok a dilemmák köszönnek vissza, 
mint korábban: egyensúly és növekedés, és ebből a szempontból az idei esztendőben és a jövő 
évben is a kormányzatnak mindenképpen törekednie kell arra, hogy a gazdasági növekedés 
elősegítését, a növekedésösztönző elemek megtalálását tekintse céljának. 

Azt is hozzá kell tennem, hogy a mostani funkciómban volt alkalmam több 
alkalommal a Nemzetközi Valutaalappal, valamint az Európai Bizottság delegációjával 
találkozni, és ebben teljes nézetazonosság van. Tehát amit a januári, legutóbbi jelentésében az 
Európai Bizottság, de még inkább a Valutaalap leírt, miszerint növekedésre van szükség, és a 
potenciális gazdasági növekedés növelésére, azzal a magyar kormány teljes mértékben 
egyetért. Ez a célunk, az átalakításaink a két fontos gazdaságpolitikai cél mellett azt tűzték ki 
célul, hogy a növekedés megteremtődjön. A vita a Valutaalappal is abban a kérdésben van, 
hogy milyen eszközök alkalmasak leginkább ehhez a célhoz, de egyébként a cél tekintetében 
a nemzetközi partnereinkkel sincs vita, és nem csak a nemzetközi intézményeket tekintjük 
partnernek ebben a folyamatban, hanem – itt most nyugodtan hangsúlyozhatom – partnernek 
tekintünk mindenkit, akinek ez a célja, aki ezt szeretné elérni. Tehát a szövetségeseket, 
partnereket – a vállalkozói érdekképviseletek, a kamarák, a szakszervezetek tekintetében – 
mindenképpen fontosnak érzem. Itt van egy jó példánk, a munka törvénykönyvének a 
módosítása azért úgy született meg, hogy abban a vállalkozói és a munkavállalói 
érdekképviseletek is partnerként tudtak együttműködni. Nem teljes körű volt ez az 
együttműködés, de azt gondolom, a fontosabb partnerek tekintetében ez eredményre tudott 
vezetni.  

Fontosnak érzem a kiszámíthatóságot. Nagyon sok olyan vállalkozói fórumon veszek 
részt, ahol azért a vállalkozók elmondják, hogy az elmúlt két és fél év átalakítása sok esetben 
nehezen volt követhető vagy lekövethető az ő esetükben. Azt gondolom, hogy ahogy a 
miniszterelnöki évértékelőben is elhangzott, egy konszolidációs időszaknak kell következni, 
amelyben a nagy átalakítás után ezeknek az átalakításoknak a finomítása, finomhangolása kell 
hogy bekövetkezzen, és ez magával kell hogy hozza a kiszámíthatóságot is.  

Különösen igaz ez az adópolitika területére. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, minden 
szereplő – akár vállalkozó, akár munkavállaló – érzékeny arra, ha adó- vagy járulékfronton 
történik változás. Ebben a kormány az alapelveket 2010-ben, a kormányprogramban 
lefektette: a jövedelmi típusú adók helyett – ugye – fogyasztási típusú adókra akarjuk áttenni 
a hangsúlyt, az elmúlt éveket ezek a hangsúlyeltolódások jelezték, és hát nyilván a 
vállalkozásokat, a munkaterheket terhelő adók tekintetében pedig úgy gondoljuk, hogy a 
versenyképesség javítása érdekében ezeket fönn kell tartani, vagy ha lehet, még a 
továbbiakban is csökkenteni kell.  

Fontos célnak érzem, hogy az elfogadott költségvetés teljesüljön. A kormány 
előterjesztése után a parlament ezt tavaly decemberben megszavazta, és ismerem azokat a 
véleményeket, amelyek szerint már hozzá kellene nyúlni ehhez a költségvetéshez. Nem értek 
ezzel egyet, meg kell várni legalább az első negyedév adatait ahhoz, hogy egy kicsit 
világosabb, tisztább képet lássunk. Egyébként is feladata a magyar kormánynak, hogy az 
Európai Bizottsággal folyamatos együttműködésben, folyamatos információcserében legyen, 
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mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy a túlzottdeficit-eljárás megszűnjön 
Magyarországgal szemben. Most már kilencedik éve vagyunk ezen eljárás alatt, ami mindig 
azt kockáztatja, azt veszélyezteti, hogy Magyarország európai uniós támogatásoktól eshet el. 
Ezért ezt tehát mindenképpen szeretnénk elérni. Ugye az Európai Bizottság illetékes biztosa 
kedvező kommentárt fűzött ahhoz az anyaghoz, amit februárban készítettek el, azt mondta, 
hogy Magyarország azon hat ország között lehet, amely kikerül a túlzottdeficit-eljárás alól. 
Természetesen tudom azt, hogy ehhez még további egyeztetések szükségesek, és meg kell 
győznünk újra és újra az európai illetékeseket arról, hogy mi ezt képesek vagyunk teljesíteni. 
Ez így történt 2011-ben, így történt 2012-ben, és érzem azt az eltökéltséget a 
miniszterelnökben és a kormány többi tagjában is, hogy ez az eljárás, ez a hosszú évek óta 
folyó eljárás Magyarország tekintetében szűnjön meg.  

Azt is hozzá kell tennem, hogy nyilván ennek az évnek egy fontos feladata lesz majd a 
következő évi költségvetés előkészítése. Nincs lehetőség, nincs mód arra, hogy Magyarország 
választási költségvetésben gondolkodjon, bármennyire is szeretnék vagy szeretnénk ezt. Azt 
gondolom, a túlzottdeficit-eljárás egy olyan pályára kényszeríti az országot, amelyben csak 
nagyon szűk keretek között tud az ország a költségvetési folyamatokban lépést változtatni.  

Összefoglalóan tehát azt tudom önöknek mondani, hogy megtartva az elmúlt években 
elért eredményeket, a gazdaságpolitika iránya és céljai nem változnak. Azért hadd ismételjem 
meg még egyszer az önök számára is, hogy a folyó fizetési mérleg tekintetében, a kamatszint 
tekintetében, a kockázati felár, tehát a CDS-felár tekintetében, a foglalkoztatás tekintetében, 
az államadósság és a hiány tekintetében eredményeket értünk el. Egy mutató tekintetében van 
szükség arra, hogy a kormány további erőfeszítéseket tegyen, ez pedig a növekedés elérésre. 
A 2012 utolsó negyedévi adatunk eléggé siralmas, nyugodtan mondhatom, tehát erre 
büszkének nem lehet lenni, és a magyar kormány célja az, hogy ez a mutató változzon. 
Bennünket az nem vigasztal, hogy más országok Közép-Európában még ennél is gyengébb 
eredményt mutattak fel, azaz a recesszió nagyobb volt mondjuk Szlovéniában vagy máshol, 
de én azt hiszem, hogy mi a magyar embereknek tartozunk alapvetően felelősséggel, és olyan 
gazdaságpolitikát kell folytatnunk, amelyik megteremti 2013-ban az elmozdulás esélyét.  

Tehát ismerem a mondást, hogy ha két ember csinálja ugyanazt, az sem ugyanaz, de 
arról szeretném biztosítani a parlamenti bizottság tagjait, hogy a kormányprogramban 
lefektetett 2010-es célok változatlanok maradnak, ezek csak azzal egészülhetnek ki, hogy a 
növekedés 2013-ban meginduljon. 

Köszönöm szépen a figyelmet, és ha megtisztelnek a kérdéseikkel, akkor, ha tudok, 
válaszolok rá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Akkor, ha megengedik, a 

képviselőtársaimnak szeretném megadni a szót, elsőként Volner János képviselő úrnak, utána 
Kovács Tibor alelnök úr következik, aztán Baja képviselő úr.   

Kérdések, hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszter úr, az, hogy nem értek egyet 
az ön értékelésével, azt gondolom, kevésbé lesz meglepetés, azonban rá szeretnék világítani 
arra is, hogy ön fölvázolta annak fontosságát, hogy gazdasági növekedésnek kell lennie az 
országban. Ezzel természetesen mindannyian egyetértünk, én arra szeretnék rávilágítani, hogy 
a beruházási ráta sokéves mélyponton van jelenleg Magyarországon. Magyarország pedig egy 
beruházásvezérelt gazdasági növekedési fázisban van jelenleg, azaz a GDP bővülésének az 
esélye alacsony beruházási ráta mellett gyakorlatilag nagyon-nagyon alacsony lesz.  

Az a kérdés, hogy mit kíván ön személyesen, miniszterként tenni annak érdekében, 
hogy meginduljanak a beruházások. Mit kíván annak érdekében tenni, hogy a jelenlegi rossz, 
befektetésre nem ösztönző magyar gazdasági környezet, ez az üzleti környezet, ami inkább 
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riasztja az üzleti befektetőket, megváltozzék? Meg szeretném kérdezni azt is: mi a véleménye 
arról, hogy a kormány gazdaságösztönző intézkedései alapvetően elkerülték a termelő cégeket 
Magyarországon. Ha megnézi az adórendszerben bekövetkezett változásokat, ezek csupa-
csupa olyan céget érintenek, akik elsősorban a kereskedelemben és a szolgáltatóiparban 
tevékenykednek, számukra jó, de ha nem jönnek létre termelőmunkahelyek, ez az ország 
teljesen nyilvánvalóan abból nem fog tudni megélni, hogy külföldön gyártott termékeket 
árulnak egymásnak magyar vállalkozások. Ebben nincs elég pénz. 

Meg szeretném kérdezni öntől azt is, miniszter úr: milyen módon fog együttműködni 
majd más minisztériumokkal, elsősorban a fejlesztési minisztériummal annak érdekében, 
hogy a jelenlegi európai uniós támogatási arány, miszerint 15,4 százaléka jutott az európai 
uniós pénzeknek a versenyképesség fokozására, tehát durván minden hetedik magyar európai 
uniós támogatási forint jutott a versenyképesség növelésére, hogy ez megváltozzon? Ugyanis 
láthatóan az a gazdaságpolitika, ami jelenleg működik, nem tudta ezt a fordulatot elérni, 
illetve nagyon keveset tudtunk arra fordítani, hogy ösztönözzük a versenyképességünk 
bővülését.  

Ami nagyon fontos kérdés még, és szintén az ön tevékenységével erős összefüggést 
mutat: mi lesz végre a devizahitelesekkel? És most miniszter úrtól nem egészen homályos, 
semmibe vesző ígéreteket szeretnék hallani, hanem egészen konkrét devizahiteles 
mentőcsomag felvázolását. Láthatóan a devizahitelesek kérdésében a kormány nem mert 
szembeszállni a bankrendszerrel, nem mutatott rá, hogy a devizahitelek mögött gyakorlatilag 
devizafedezet nem volt. Milyen módon szeretnék ezeket a magyar családokat kimenteni a 
jelenlegi helyzetükből? Ez azért is kulcskérdés, mert a Magyarországon kieső kereslet, ami a 
devizahitelesek eladósításából adózik, nyilvánvalóan visszafogja a magyar gazdasági 
növekedést. 

Végül, de nem utolsó sorban meg szeretném kérdezni miniszter urat, hogy 
Magyarország egyoldalú európai uniós függésén milyen módon szeretne változtatni. Ugye 
tudjuk azt, hogy a kormány elkötelezte magát sok évvel a Jobbik után a keleti nyitás politikája 
mellett, ennek azonban – finoman szólva – nem látjuk az eredményeit. Hasonlóan tudok 
fogalmazni, mint ahogy Matolcsy úr fogalmazott korábban egy előadásában: a siker 
láthatatlan, és azt gondolom, ez mindannyiunknak éppen eléggé fáj.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úrral jó néhány 

évet együtt töltöttünk a költségvetési bizottságban, és költségvetési bizottsági elnökként, 
amikor az előző kormányt kellett kritizálni, akkor miniszter úr nem nagyon volt visszafogott 
általában, úgyhogy azt kérem tőle, hogy ne vegye személyes sértésnek, ha esetleg az ellenzék 
oldaláról mi is ilyen hasonló kritikákat fogalmazunk meg.  

Miniszter úr említette, hogy kilenc hónappal ezelőtt járt itt, a bizottság előtt, szintén 
egy meghallgatás kapcsán. Azt kell mondanom, hogy hát ez a kilenc hónap nem vált a 
miniszter úrnak sem a szakmai, sem a politikai sikerének a hasznára, vagy elfogadottságára 
vagy tekintélyének a növekedésére. Sajnos azt kell mondjam, miniszter úr, hogy az a 
pávatánc, amit önnel eljárattak – és ön ezt felvállalta –, az nem szolgált az ön dicsőségére, és 
meggyőződésünk szerint a hitelességét ez a kilenchónapos időszak nem növelte, és hát a 
nemzetközi pénzügyi intézetekkel kapcsolatosan meglehetősen nehéz helyzetben lesz a 
következő időszakban, amikor ilyen tárgyalásokat kell folytatnia. 

Azt sikerként talán el lehetne mondani, hogy ezzel a váltással talán megszabadult a 
kormánypárt Matolcsytól – ha ez sikernek tekinthető –, de hát az mégiscsak igaz, hogy 
alapvető gazdasági fordulatot kell elérniük ahhoz, hogy ebből a csődtömegből, amiben 
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jelenleg vannak, valahogy az ország kikecmeregjen. Mert hát azon, hogy nincs gazdasági 
növekedés, az, hogy a beruházások folyamatosan esnek, az, hogy most már az export is 
folyamatosan esik, alapvetően változtatni kell, mert akkor növekedés ebben az országban soha 
a büdös életben nem lesz, és ha nem lesz növekedés, akkor mindenféle gazdaságpolitikai 
elképzelést ki lehet dobni a szemétdombra. 

Rögtön kezdjük itt a költségvetéssel. Miniszter úr azt mondta, hogy szeretné 
végrehajtani azt a költségvetést, amit elfogadott a parlament. Csak ezzel kapcsolatban az a 
baj, tisztelt miniszter úr, hogy egyrészt már egyszer módosítottuk ezt a költségvetést, ha nem 
tud róla, akkor most a hét végén igaz, hogy nem az ön nevében, de van egy másik 
költségvetési módosítócsomag benyújtva. Tartalmilag még nem tudjuk megmondani, hogy mi 
van benne, de hát ez már mégiscsak a második jelentős költségvetési módosítócsomag lehet, 
ami, hát nem a stabilitás irányába mutat. Nem beszélve azokról az ad hoc módon benyújtott, 
nem tudom, milyen megfontolásból vagy ki által történt megfontolásból benyújtott 
gazdaságot érintő törvényekről, amelyek most is napirenden vannak az Országgyűlésben, 
például a kőolaj-készletezéssel kapcsolatos szabály benyújtása, amely már tiszta vicc, amit 
produkáltak ezzel kapcsolatban. Decemberben elfogadtak egyfajta módosítást 17-én, aztán 
18-án benyújtottak a kormány által egy másik javaslatot, amit aztán visszavontak, most aztán 
benyújtottak egy új javaslatot, ami módosítja a korábban benyújtottat, tehát ez azért a 
gazdasági társaságok felé nem nagyon jó üzenet, hogy így gondolkodnak egyáltalán a 
stabilitásról. Tehát ezt kérdezem is miniszter úrtól, hogy mit gondol, a jogalkotásnak ez a 
módja, amit önök gyakorolnak itt az utóbbi években mind a költségvetés, mind egyéb más 
tekintetben – például ezt a költségvetési módosítást is rendkívüli eljárással akarják 
elfogadtatni a parlamenttel, tehát magyarul benyújtották, hétfőn tárgyalják a bizottságok meg 
a plenáris ülés, kedden meg már szavazunk is róla –, hát ez aztán nem a kiszámíthatóságot 
meg a stabilitást jelenti.  

Tehát visszatérve a költségvetésre, hát gazdaságpolitikai szakértők azt mondják, hogy 
már most látszik, hogy azok a nyilvánvaló bevételkiesések, például a használatarányos útdíj 
nem megvalósulásából származó jelentős kiesés, de lehetne más költségvetési kiesésekről is 
beszélni, hogy ezt mivel kívánja a kormányzat pótolni. Ez mégiscsak az ön hatáskörébe fog 
tartozni, tehát valószínűleg erre valamit kellene mondania, hogy hogyan gondolkodnak erről, 
még ha a bevezetőjében azt mondta, hogy hát nem nagyon kívánják változtatni a 
költségvetést.  

Kiszámítható adópolitikáról is beszélt miniszterjelölt úr. A jelenlegi rendszerben, 
miután a kis és közepes társaságoknak elfogadott adócsomag látható módon nem váltotta be a 
reményeket, és ezáltal már be is jelentették a sajtóban, hogy ezen a kormányzat változtatni 
kívánna, hát ez megint csak nem azt mutatja, hogy mennyire megfontolt és megalapozott 
jogalkotás folyik. Remélem, hogy ezen alapvetően változtatni akarnak, tisztelt miniszter úr. 
Egyébként nyilvánvalóan nagyon fontos lenne az európai uniós források felhasználása, bár ez 
részben nem az ön tárcájához tartozik, de azért mégiscsak jelentős tétel az ország beruházási 
tevékenysége tekintetében, de látható, hogy számos olyan más tárcához tartozó terület van, 
ahol komoly finanszírozási gondok és problémák vannak, és a pénzügyekért felelős 
miniszterként önnek ezzel nyilvánvalóan foglalkoznia kell. Például említeném: a költségvetés 
és a kórházak finanszírozása terén már most látható 40-50 milliárdos lyuk, amit valamilyen 
módon kezelniük vagy foltozgatniuk kell. Nem tudom, hogy erre majd a forrásokat egyéb más 
adóterhek kivetésén kívül hogyan fogják majd megoldani, mert ezekre a kiadásokra már a 
költségvetési tartalék nem nyújt fedezetet. 

Tehát csődtömeget örököl, és hát meglehetősen nehéz helyzetben van, és ha valóban 
komolyan gondolja azt, hogy alapvető változtatást a gazdaságpolitikán nem kíván 
végrehajtani, hát akkor nem sok jóra számíthat ez az ország.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Baja Ferenc képviselő úr! 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Ez a 

bizottság, a gazdasági és informatikai bizottság és én most az informatikai területről szeretnék 
nem is annyira kérdezni, mint a figyelmébe ajánlani ezt a területet, mert az elmúlt időszakban 
ez meglehetősen elhanyagolt terület volt a kormányzat oldaláról. Azt is elmondom önnek, 
hogy miért. Maradéktalanul egyetértek azzal, hogy a gazdasági növekedés Magyarország 
számára az egyik kulcskérdés. Ha ezen a területen nem lesz előrelépés, az összes többi, amiről 
beszélünk, lényegében hamvába holt. Ezt mind Magyarországon, mind a nemzetközi 
terekben, az Európai Unióban is minden létező pénzügyi-gazdasági szervezet visszaigazolja, 
ezért a magam részéről ezzel a prioritási céllal maradéktalanul azonosulni tudok.  

Itt szeretném felhívni miniszter úr figyelmét arra, hogy mind a nemzetközi térben, 
mind Magyarországon az elmúlt időszakban az infokommunikációs szektor szinte az 
egyetlen, amelyik valamilyen értelmű növekedést fel tudott mutatni. Ehhez képest 
Magyarországon ennek a szektornak nem a támogatásával, hanem a gondjaival foglalkoztunk 
az elmúlt időszakban. Nem szeretnék most az elmúlt időszak ezen vitáiba belemenni, inkább 
pozitívra fogalmazva mondanám azt, hogy én azt javaslom miniszter úrnak, hogy ebben 
fordulatot hajtson végre. Az én megítélésem szerint ugyanis ebben a szektorban mind a 
multinacionális szférában, mind a kis- és középvállalkozói szférában olyan értékek vannak, 
amelyekre Magyarországon alapozni lehet egy munkahely- és gazdaságösztönző program 
keretei között. Ezt rendkívüli fontosságúnak látom, és üdvözölném, ha miniszter úr ebbe az 
irányba lépéseket tenne, és mint ennek a bizottságnak az informatikai albizottsága 
alelnökeként is szeretném önnek jelezni, hogy a szakma az én megítélésem szerint kész egy 
ilyen típusú párbeszédre, és nem akármilyen léptékű és mértékű szakmáról beszélünk, hanem 
Magyarország innovációs lehetőségeinek a kulcskérdéséről, és a partneritás is teljesen 
egyértelmű. Várják ezt a típusú partneritást, ha ebben a bizottságnak van szerepe, szívesen 
közreműködünk is benne.  

Annál is inkább fontosnak látom ezt, mert azon túl, hogy ez egy stratégiai kérdés, 
néhány ügyben effektív ez az az ágazat, ahonnan meg is „lékelhetik” – idézőjelben – a 
következő időszak költségvetését. Akár az útdíj végrehajthatatlansága, akár a 
pénztárgépprogram végrehajthatatlansága, akár a frekvenciakiesés 10-30-50 milliárd forintos 
nagyságrendű, amelyik megítélésem szerint megvalósítható, ugyanakkor egyelőre nem látom 
azt, hogy érdemben abba az irányba haladnának a dolgok, hogy a megvalósítás sikeres lesz. 
Azt gondolom, ezen a területen konszenzusra és kormányzati partneritásra van szükség ahhoz, 
hogy valamennyiünk, az ország érdeke megvalósuljon, modern eszközökkel „sikerüljön” – 
idézőjelben – ezeket a költségvetési pénzeket behozni.  

Befejezésül egyetlen dolgot szeretnék még javasolni az ön számára, és kérni is. Pont 
emiatt, amit eddig elmondtam – én úgy tudom, hogy az ön jövendő tárcájához tartozik a 
következő európai uniós program véglegesítése, megalkotása –, jelen állapotban ezen 
operatívprogram-struktúrában nincs külön infokommunikációs program, nincs ennek az 
innovációs területnek megfelelő programja, ugyanakkor látom azt, hogy vannak olyan 
kormányzati szándékok, hogy ez mégis legyen. Arra szeretném önt bíztatni, hogy legalábbis 
vizsgálja meg ezt a kérdést, és újra csak azt tudom mondani, hogy az ezen a területen lévő 
piaci szereplők, ágazatok és finanszírozók megítélésem szerint alkalmasak arra, hogy ezen a 
területen a következő hat évben olyan programokat hajtsanak végre, amelyek valódi 
tudástársadalmat hoznak létre Magyarországon.  

Ezt szerettem volna a figyelmébe ajánlani, köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy hozzászólás. (Nincs jelzés.) 
Ha nincs, akkor, ha megengedik, még én is szeretnék néhány szót mondani. Először is pont 
azzal szeretném kezdeni, hogy a miniszter úr elmúlt kilenchónapos munkájából jó dolognak 
tartom, és kifejezetten köszönöm a Fidesz-frakció nevében is, hogy határozottan, a magyar 
érdekekre, Magyarország, a magyar családok érdekeire tekintettel tárgyal, és jól tette, hogy 
nem fogadta el kritikai észrevétel nélkül az IMF kéréseit.  

Ha valaki ezt másként gondolná, akkor itt azért szeretném elmondani, hogy mondjuk 
velünk párhuzamosan éppenséggel az évek óta IMF-programban lévő Romániában mi az, 
amiket kért a Nemzetközi Valutaalap mondjuk az elmúlt egy hónapban, ahol ugye – ez 
szocialista képviselőtársaim számára ismerős lehet – kérték 700 forintnak megfelelő 
összegben a kórházdíj bevezetését, ami gyakorlatilag a magyar vizitdíjnak felel meg. Kérték, 
hogy a román parlament törölje azt a törvényt, amelyben a magyar árfolyamgáthoz hasonló 
segítséget próbált nyújtani egyébként a devizahiteleseknek. Az IMF feltétele úgy szólt, hogy a 
devizahitelesek nem kaphatnak segítséget. Azt gondolom, a harmadik is magáért beszél: az 
energiapiac területén liberalizációt, privatizációt és a hatósági árszabályozás teljes eltörlését 
kötötték ki feltételül. Nyilvánvaló, hogy ez mit jelent, alapvetően azt jelenti, hogy 
Romániában jelentős mértékben emelkedni fognak az energiaárak, ezt a családok fogják 
megfizetni, és egyébként emelkedni fog az infláció is.  

Azt, hogy Magyarország nem vállalt ilyen feltételeket, azt gondolom, jól tette. Ennek 
megfelelően mi a miniszter úr sikerét azon mérjük, hogy egyébként ki tudott-e tartani a 
magyar érdekek mellett. Azt gondolom, sikeresen ki tudott tartani, és az ő türelmére és 
higgadtságára is szükség volt ahhoz, hogy egyébként időközben Magyarország jól tudott 
teljesíteni az államadósság visszafizetésében és csökkentésében is.  

Amit pedig ellenzéki képviselőtársaimnak szeretnék elmondani: lehet azt mondani, 
hogy az utóbbi két-három esztendőben a kormány többször korrigálta a költségvetési törvényt 
vagy a költségvetési elképzeléseit, csak ezeket mind egy cél érdekében tette. Azért tette, hogy 
egyik évben se nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér. Azaz be tudjuk tartani a 
költségvetési hiánycélt, ne adósítsuk el Magyarországot, hanem éppen ellenkezőleg, 
csökkenteni tudjuk az államadósságot, és kivezessük abból a túlzottdeficit-eljárásból, ahova 
az önök hatesztendős tevékenysége vitte be az országot, amikor hat éven keresztül 
egyetlenegyszer sem bírták betartani a deficitcélt. Azt kell hogy mondjam, önök nem csak 
hogy rosszul terveztek költségvetést, rosszul is hajtották végre. Ez az igazi probléma, tisztelt 
képviselőtársaim. Azt gondolom, ehhez képest a magyar kormánynak az elmúlt két 
esztendőben, 2011-ben is, 2012-ben is sikerült levinni a hiánycélt 3 százalék alá, és szerintem 
jó dolog és fontos dolog, hogy miniszter úr itt hangsúlyozta azt, hogy ez 2013-ban is a 
kormány elsődleges célja, mert ez Magyarország érdeke, ez mindannyiunk közös érdeke, 
különben a végén az árat a magyar családok fizetnék meg.  

Engedjék meg nekem, hogy a Fidesz-frakció nevében azt mondjam, hogy a személyi 
alkalmasság tekintetében nálunk nincs kérdés, miniszter urat egy eltökélt, precíz embernek 
ismerjük, aki kiválóan ért a szakmájához, és a kinevezését természetesen támogatjuk. És ha 
nem politikai vitáról van szó, hanem személyi alkalmasságról, akkor azt gondolom, ezt még 
ellenzéki képviselőtársaim is megtehetnék, bár vannak kétségeim afelől, hogy túl tudnak-e 
emelkedni a pártérdekeiken.  

Köszönöm szépen a figyelmet. (Közbeszólások az ellenzéki oldalon.) Mert 
hangsúlyoznám, a szavazás személyi alkalmasságról fog szólni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor miniszter úr, parancsoljon, öné a szó.  
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Varga Mihály miniszterjelölt reflexiói 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm a szót, elnök úr, és 
köszönöm a bíztató támogatást is.  

Engedjék meg, hogy a felvetésekre és a kérdésekre válaszoljak. Volner János 
képviselő úr felvetésével és kérdéseivel is azért több szempontból vitatkoznék, mi ezt egy 
picit másként látjuk. Abban kétségtelenül nincs vita, hogy egy alacsony beruházási ráta nem 
jó az országnak, tehát beruházások nélkül közép- és hosszú távon biztosan gondja lesz 
Magyarországnak a növekedéssel. Tehát mindent meg fogunk tenni azért, hogy a beruházási 
volument, a beruházási rátát növelni tudjuk. Ennek érdekében a kormány folyamatosan 
stratégiai partneri megállapodásokat köt a Magyarországon már befektetett és működő 
nagyvállalatokkal, ennek érdekében is irányoztuk azt elő, hogy a keleti nyitás ne csak 
kereskedelmi nyitást jelentsen, hanem üzleti, befektetési nyitást is. Miniszterelnök úr éppen 
tegnap egy komoly üzleti delegációval járt Libanonban, amelyet az arab világ egyik 
kapujának tekintünk, és azt kívánjuk elérni, hogy ott is magyar vállalkozások jelenjenek meg, 
magyar vállalkozók tudjanak befektetni, és kölcsönösen ide pedig arab vállalkozókat is 
tudjunk csábítani.  

Tehát azt gondolom, abban igaza van, hogy ha a beruházási ráta alacsony, az 
veszélyes, de a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a válság idején is ez a 
beruházási ráta nőjön. Nem fogadjuk el tehát azt, amit ön mondott, hogy Magyarországon egy 
rossz üzleti környezet van. Erről szó sincs, Magyarországon az üzleti környezet változott, ez 
kétségtelen tény, és olyan partnereket keresünk, amelyek valóban befektetni akarnak az 
országban. Azt is többször elmondtuk, hogy 2010 után, a gazdasági válság kellős közepén 
azért a közteherviselésnek egy újfajta megosztását kell kialakítani. Az nem fenntartható, hogy 
azok a közterhek, amelyeken keresztül a válság következményeit fizetjük meg, az csak és 
kizárólag a családokat, a magánszemélyeket terhelje.  

Tehát ebből a szempontból egy új helyzet van, én azt látom, hogy elkezdett 
alkalmazkodni ehhez az üzleti környezet. Időnként még ezt el kell újra és újra magyarázni, de 
azt gondolom, ebben van egy nagyon komoly változás. A foglalkoztatásunk számai szerintem 
már részben ezt tükrözik vissza, hiszen Magyarországon a munkanélküliek száma nem nőtt az 
elmúlt időszakban, hanem sikerült Magyarországon stabilizálni a meglévő munkahelyeket, a 
munkahelyvédelmi akcióterv is részben ezt irányozta elő, és az, hogy a kormányváltáshoz 
képest 160 ezerrel több embernek van munkája, azt mindenképpen olyan pozitív jelnek 
tekintem, amely visszahathat az üzleti környezetre, és visszahathat a beruházási rátára is.  

A többi tárcával együttműködésre törekszem az uniós források felhasználásában, ez 
értelemszerű. ’14-től egy új időszak nyílik meg Magyarország számára, itt most nem akarom 
felidézni azt, hogy nyertesei vagy vesztesei vagyunk ennek az időszaknak, a számok 
egyértelműen és világosan azt igazolják, hogy Magyarország nyertese tudott lenni ennek a 
’14-20-ig tartó időszaknak, és ebben értelemszerűen a tárcák közötti hatékony 
együttműködésre van szükség, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk majd ezeket a pénzeket 
felhasználni, mint az előző költségvetési ciklusban. 

Azzal is vitatkoznom kell, hogy a magyar kormány nem mert szembeszállni a 
bankokkal a devizahitelek ügyében. Hát, képviselő úr, ha felidézi, az elmúlt két és fél év során 
rengeteg olyan lépést tettünk, és rengeteg alkalommal foglalkoztunk mind a plenáris ülésen, 
mind önök itt, a bizottsági ülésen a devizahiteleseket érintő intézkedésekkel: végtörlesztés, 
árfolyamgát, a kilakoltatási moratórium fenntartása, meghosszabbítása. Azt gondolom, ezek 
nagyon komoly lépések voltak, és megpróbálták ellensúlyozni azt a kárt, amelyet a túlzott 
hitelvállalás időszaka, 2003-2004 és mondjuk 2008 között Magyarország számára előidézett. 
Azt hiszem, ennek a tapasztalatait is le kell vonni, és olyan szabályozási környezetre lesz 
majd szükség, amely meg tudja akadályozni azt, hogy egy ilyen jellegű túlzott hitelfüggőség 
és hitelvállalás alakuljon ki akár a magánszemélyek, akár az állam részéről, hiszen azt se 
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felejtsük el, hogy Magyarország mint állam is jelentős mértékű devizahitel-kitettséggel 
rendelkezik.  

Úgy érzem, hogy a keleti nyitásban nincs vita köztünk, tehát ezt mi is fontosnak 
érezzük. Nem az Európai Unió rovására vagy a meglévő nyugati és főleg európai 
kapcsolataink rovására kívánjuk ezt elérni hanem az mellett. Tehát azt gondolom, úgy van 
értelme a dolognak, ha a meglévő gazdasági kapcsolataink nem sérülnek azáltal, hogy a keleti 
piacokon – akár Oroszországról, Kínáról vagy az arab világról, Közép-Ázsiáról van szó – 
ezek a gazdasági kapcsolatok létrejönnek.  

Kovács Tibor alelnök úrnak köszönöm szépen a felvetéseit. Sok-sok vita áll 
mögöttünk, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ma még egy kicsit kíméletes vagy puha is volt 
ezekkel a felvetésekkel, de azért engedje meg, hogy néhány dologra én is reagáljak, Rogán 
elnök úr már ezt részben megtette. Hát, képviselő úr, azért én emlékszem az elmúlt időszakra, 
az elmúlt évekre. Azért itt volt olyan időszak 2005-ben, amikor az Európai Bizottságnak 
kellett figyelmeztetni arra, hogy kozmetikázzák Magyarországon az államháztartási adatokat. 
Volt olyan időszak 2006-ban, amikor a választások előtt minden rendben volt, aztán a 
választások után kiderült, hogy csak trükkök százain keresztül sikerült ezt fenntartani, és a 
végén, abban az évben 9,4 százalékos államháztartási hiány alakult ki. Ilyenre a magyar 
kormány nem készül, ezeket az eszközöket a gazdaságpolitikai eszköztárból száműztük. Azt 
gondolom, az a kiszámíthatóság, ami az elmúlt két és fél évben megvalósult, részben annak 
köszönhető, hogy mi szakítottunk azzal az államháztartási és költségvetési politikával, ami a 
korábbi időszakot jellemezte.  

Ön kifogásolja, hogy a magyar kormány több alkalommal módosított a költségvetésen. 
Képviselő úr, ez igaz, de jobb volna, ha béna kacsaként néznénk azt, hogy a gazdasági 
változások Európában vagy a világon milyen hatással járnak Magyarországra, és majd az év 
végén, sok-sok trükk után mondanánk, hogy bocsánat, de a számok nem úgy alakultak, ahogy 
azt egy évvel korábban terveztük? Hát ennek a gazdaságpolitikának az egyik erejét éppen az 
adja, hogy képes azonnali, gyors cselekvésre, képes azonnali, gyors beavatkozásokra, és 
azokat a fölmerülő problémákat, amelyek egy válság kellős közepén óhatatlanul előjönnek, mi 
kezelni tudtuk. Tehát én inkább előnyt látok abban, hogy a magyar gazdaságpolitikának ez a 
cselekvőképessége megvolt. Azért nézzük meg, hogy hány olyan kormány van ma akár 
Európában is, amelyik majdhogynem tehetetlen állapotban van, mert egyszerűen politikailag 
nem képes arra, hogy gazdaságpolitikai döntéseket átvezessen az államháztartáson és a 
költségvetésen.  

Az IMF kérdése, ha már fölvetette. Hát igen, én azt hiszem, hogy az országnak 
mindenképpen előnye származott abból, hogy 2011 novemberében ez a megkeresés 
megtörtént, és elkezdtük a tárgyalásokat. Tehát Magyarország sokszor hangsúlyozta, és 
magam is elmondtam, hogy Magyarország nem pénzt kért a Valutaalaptól. Mi nem azt kértük, 
hogy azonnal toljanak be a jegybanki tartalékba vagy toljanak be az Államkincstárba sok száz 
millió forintot. Mi azt kértük, hogy egy olyan biztonsági hálót tudjunk kialakítani közösen, 
amely, ha az európai piacok válságba kerülnek vagy előre nem látható fejlemény merül föl, 
akkor ezek az ország számára – hasonlóan más országokhoz egyébként – egy biztonsági 
hálóként tudna működni. Nem sikerült egy ilyet kialakítani, mert voltak olyan kérdések, 
amelyekben eltért a gazdaságpolitikai felfogásunk. Itt hadd utaljak vissza egyébként Volner úr 
kérdésére is. A Valutaalap logikája az volt, hogy növekedés kell. Miért nincs növekedés? 
Azért nincs növekedés, mert a beruházási ráta alacsony. Miért nincs magas beruházási ráta? 
Azért nincs magas beruházási ráta, mert a bankszektor nem hitelez. Miért nem hitelez a 
bankszektor? Azért, mert bankadó van, és a bankadó magas. Mi volt ergo a Valutaalap kérése 
és javaslata? A bankadó mértékét csökkenteni kell. 

Na most, én azt gondolom, hogy ez egyfajta gondolkodás, amelynek az elejével 
egyetértünk, hogy növekedés kell, és a növekedéshez szükség van a beruházásokra, szükség 
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van a pénzintézeti szektorra is, ezért azt is kiemelt feladatomnak tekintem, hogy a 
Bankszövetséggel is egy olyan megállapodást tudjunk majd a tavasz folyamán elérni, amely 
elősegíti azt, hogy a hitelezés növekedjen Magyarországon. De hát, ahogy hangsúlyoztam is, 
a közteherviselés arányai megváltoztak, és Magyarország nem tud úgy bankadót csökkenteni 
– pláne egy elfogadott költségvetés mellett –, hogy kelljen akkor azon gondolkodnia, hogy a 
bevételi oldalon milyen pluszbevételeket kell akkor esetleg beszedni, vagy a kiadási oldalon 
milyen további támogatásokat kell visszafogni és csökkenteni.  

Megjegyzem, a pénzintézetek hitelezési aktivitása nem csak a bankadón múlik, hanem 
múlik nagyon sokszor az anyabank döntésén, döntési kompetenciáján. Azért a tőkekivonás az 
elmúlt időszakban igen komoly mértékű volt a külföldi tulajdonú magyarországi bankokból. 
Múlik azon, hogy a profitkilátások, tehát a vállalkozói szektor kereslete milyen mértékű. 
Ugye a jegybank és a PSZÁF között ez egy hosszú ideje húzódó vita, hogy most a kínálati 
vagy a keresleti oldallal van igazából gond, és itt a jegybank azt mondja, hogy a keresleti 
oldallal van gond, tehát hogy nincsenek is olyan hiteligények, amelyek növelni tudnák ezt az 
aktivitást. Tehát csak arra szeretnék utalni, hogy sok olyan szempont van, amely ezt a 
problémát előidézi, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból hasznos volt az, hogy a 
magyar kormány ezeket a tárgyalásokat lefolytatta, hasznos volt, hogy egyeztettünk, hasznos 
volt, hogy gazdaságpolitikai kérdésekről vitatkoztunk. Nagyon sajnálom, hogy ez a 
megállapodás eddig nem tudott létrejönni. Az kétségtelen azonban – ezt örömmel mondhatom 
a bizottság tagjainak –, hogy a Valutaalap delegációja is ismeri most már azt, hogy száz 
forintnak ötven a fele. Tehát ebből a szempontból pozitív előrelépést tudtunk elérni.  

Kérdés volt még az útdíjra vonatkozóan. Elmondhatom képviselő úrnak, hogy a 
magyar kormány már februárban hozott további intézkedéseket, és itt tettünk arra javaslatot, 
hogy hogyan lehet ezt a munkát felgyorsítani. Ugyanez igaz a pénztárgépek online 
összekötésére is. Az első félévben mindkét folyamatnak el kell indulnia, tehát nem abban a 
tekintetben, hogy csak a tervezési szakasz van, hanem már a konkrét működésnek is meg kell 
valósulnia. Ebben a magyar kormány elkötelezett, és ezt jeleztük Brüsszel felé is.  

Az exportnövekedés kérdésében nincs vitánk Kovács Tibor képviselő úrral. Azt 
gondolom, ez azért kisebb mértékben múlik a magyar kormányon. Természetesen, mivel a 
tárcához tartozik az Eximbank működése, ezért kiemelt célnak tekintem azt is, hogy a 
Magyarországon működő vállalkozások, a magyar vállalkozások minél inkább 
exportképesebbé tudjanak válni, és minél több módon tudjanak bekapcsolódni az exportba. 
De látnunk kell azt, hogy ha mondjuk Németországban a gazdasági várakozásokat 
1 százalékról 0,4-re csökkentik 2013-ra vonatkozóan, akkor az exportoldalról sem biztos, 
hogy az a korábbi volumen megvalósulhat. Mi dolgozunk azon, hogy visszaesés ezen a 
területen ne legyen, és ezt még hadd egészítsem ki azzal, hogy van két olyan tényező, amiben 
a gazdasági növekedés lehetősége benne van, az egyik a mezőgazdaság teljesítménye. 
Rendkívül rossz évet zárt 2012-ben a mezőgazdaság, komoly szárazság volt, visszaesés volt. 
Ha a mezőgazdaság a szokásos teljesítményét tudja hozni 2013-ban, akkor a szakértői 
becslések szerint 0,4-0,5 százalékkal tudja ez a gazdasági növekedést emelni.  

A másik ilyen tényező a fogyasztás bővülése lehet. Az adóváltozások azért jelentős 
forrást hagynak kint a lakosságnál, tehát ez elősegítheti azt, hogy a magyar lakosság 
fogyasztási hajlama növekedjen. Természetesen mindez összefüggésben van a gazdasági 
kilátásokkal, és összefüggésben van a megtakarításokon tapasztalható változásokkal is. Tehát 
amíg ekkora mértékű a magyar lakosság, a családok eladósodása, és amíg ilyen jelentős 
mértékű kockázata van a devizahitelek törlesztésének, addig nyilván a fogyasztásnál is csak 
óvatosabb várakozásokat lehet megfogalmazni.  

Baja képviselő úrnak igazából – azt gondolom – talán nem is kérdései voltak, hanem 
megfontolnivaló tanácsai, ezt köszönöm. Azt hiszem, ebben egyetértünk, az informatikai 
terület egy olyan terület, amely a XXI. századi gazdaságnak egy nagyon komoly gazdasági 
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növekedést elősegítő infrastruktúrája, ebben nincs vita köztünk. A forrásoknak olyan 
elosztására lesz szükség azért mindenképpen, amely a növekedési tényezők között az egyik 
növekedési tényezőként tekint az infokommunikációs szektorra, és az együttműködést ezen a 
területen elő is fogja segíteni. Abban bízom, hogy már ebben az évben is azért lesznek olyan 
komoly beruházások, amelyeken keresztül ez a terület is a megfelelő európai uniós és hazai 
forrásokhoz hozzá tud jutni.  

Tisztelt elnök úr, köszönöm a kérdéseket.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor most pedig a döntés következik, ahogy az 
előbbiekben említettem, a bizottság a személyi alkalmasság kérdésében határoz. Úgyhogy 
tisztelettel szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy aki támogatja és egyetért azzal, hogy 
miniszter úr töltse be a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetői pozícióját, és erre 
személyében alkalmasnak tartja, igennel voksoljon. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem 
tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a miniszter úr nemzetgazdasági miniszterré történő kinevezését támogatta a bizottság.  

Gratulálunk, miniszter úr, és ezennel mind a meghallgatást, mind a bizottság mai 
ülését lezárom, köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Köszönöm a bizottság 

támogatását.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 44 perc)  

 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


