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Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket, értelemszerűen külön tisztelettel 
Gerhardt Ferenc urat, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjét, akinek a meghallgatására sor 
kerül a mai napon.  

De előtte a napirendi javaslatról kell döntenie a bizottságnak, ami nem lesz nagyon 
nehéz feladat, lévén, hogy a mai napirendi javaslatom mindösszesen két napirendi pontból áll 
össze. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének a meghallgatása, a másik pedig a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a 
megvitatása első helyen kijelölt bizottságként. Továbbá jelzem, hogy Baja Ferenc képviselő 
úrtól – gondolom, az MSZP nevében – kaptam most itt kézhez egy levelet, aminek az a 
lényege, hogy az NMHH frekvenciagazdálkodási stratégiájával, a szervezet 
frekvenciaértékesítései lebonyolításának alapelveivel kapcsolatban kéri, hogy ezt minél 
hamarabb tűzze a bizottság a napirendjére. Azt szeretném javasolni a képviselő úrnak és az 
MSZP képviselőcsoportjának, hogy először tárgyalja meg ezt a bizottság ezzel kapcsolatos 
albizottsága. Amennyiben ott az a javaslat – mert különben nekem akkor itt most formálisan 
kellene eljárnom, hogy X darab aláírás, és így tovább, ami most nyilvánvalóan nincs meg –, 
hogy erről bizottsági napirend is kell, akkor értelemszerűen a bizottság napirendjére is tűzzük. 
Addig viszont kezdeményezni fogom, hogy a képviselő úr levelében foglaltakkal 
foglalkozzon minél hamarabb az informatikai albizottság, és ezt Koszorús elnök úrnak jelezni 
fogom.  

Kérdezem, hogy ez így elfogadható-e esetleg képviselő úrnak. Parancsoljon, öné a szó. 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Elnök úr, köszönöm az érdemi foglalkozást az üggyel. 

A mi megítélésünk szerint ez a javaslat egyértelműen elfogadható, én örülnék, ha akkor ez 
alapján az albizottság összeülne, de ehhez kötődően – mondjuk nulladik napirendként – a mi 
oldalunkról is szeretnénk mély megdöbbenésünket kifejezni, és Szalai Annamária 
családjának, kollégáinak mély részvétet nyilvánítani. A napirendünk nem függ össze 
természetesen ezzel, de szeretném elmondani, hogy az elnök asszonnyal sok vitánk volt, sok 
dologban nem értettünk egyet, de minden tekintetben a demokratikus párbeszéd és az egymás 
iránti tisztelet keretei között folyt vele a vita, ezért is szomorú számunkra is nagyon korai 
halála.  

Ettől függetlenül az élet megy tovább, mind a két ügyben nagyon köszönöm elnök úr 
megértését.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor viszont a napirendről döntenénk, ha nincs a napirenddel 

kapcsolatban további kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki az, aki az így előterjesztett napirendi javaslatot támogatni tudja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a napirendjét egyhangúlag 
elfogadta.  

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

Hozzálátnánk az első napirendi pont tárgyalásához. A Magyar Nemzeti Bank 
alelnökének jelölte Gerhardt Ferenc urat miniszterelnök úr, erről levelében értesítette az 
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Országgyűlés elnökét, és egyben kérte, hogy az Országgyűlés szakbizottsága, nevezetesen a 
gazdasági bizottság a jelölt meghallgatását végezze el. Azt gondolom, Gerhardt Ferenc úr 
nem ismeretlen számunkra, hiszen többször is találkoztunk vele itt az utóbbi időszakban, 
többek között akkor, amikor a bizottság jelölte a monetáris tanács külsős tagjának, és az 
elmúlt időszakban is többször volt a bizottság vendége, láttam itt a bizottság ülésein. Ennek 
megfelelően azt gondolom, sem személye, sem az általa képviselt nézetek nem ismeretlenek 
számunkra, tehát ezt kicsit ilyen formális dolognak tartom.  

Tisztelettel üdvözlöm, és remélem, hogy majd az új megbízatására a bizottság 
alkalmasnak fogja találni. Mert ugye itt a hagyományos, normális sorrend az, hogy először 
arra kérném, hogy röviden ismertesse az elképzeléseit vagy amit a bizottság előtt mondani 
akar, elvégre itt – ezt szeretném hangsúlyozni – nem programismertetésről beszélünk. 
Személyi alkalmasság megítéléséről kell döntenie a bizottságnak, tehát ehhez semmilyen 
programot nem kell ismertetnie a bizottság előtt alelnökjelölt úrnak, tehát rábízom, hogy mi 
az, amiről beszélni szeretne. Ezt követően a bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel, 
észrevételeket fogalmazhatnak meg, amelyekre természetesen ő reagálhat, és ezt követően 
kerül sor a szavazásra.  

Parancsoljon! 

Dr. Gerhardt Ferenc, az MNB alelnökjelöltjének bemutatkozása 

DR. GERHARDT FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm 
szépen. Tisztelettel üdvözlöm a gazdasági és informatikai bizottság tagjait, képviselő asszonyt 
és urakat. Valóban könnyű helyzetben vagyok, hiszen alig múlt két éve annak, hogy 
ugyanezen bizottság előtt ültem, és válaszoltam kérdéseikre, megjelent az önéletrajzom, és 
tisztában vannak azzal, hogy milyen pályát futottam be. Ezért ezzel valóban csak annyiban 
foglalkoznék, hogy – ma 15-e van – a mai napon kereken 30 esztendeje, hogy beléptem a 
Közép-Európai Nemzetközi Bank kötelékeibe, és azóta a magyar pénzügyi élet útvesztőjében 
bolyongok. Remélem, hogy most egy olyan fennsíkra érkeztem, ahol már világos kilátás 
nyílik a jövőbe. 

Az elmúlt két év arra alkalmas volt véleményem szerint, hogy a tevékenységünket, 
tehát a monetáris tanács tevékenységét figyelemmel kísérő szakemberek és érdeklődők 
világosan lássák azt, hogy körülbelül milyen pálya mentén gondolom el én a monetáris 
tanácsi munkát és a Magyar Nemzeti Bank szerepét. Lehet, hogy ez öndicséretnek tűnik, de 
úgy ítélem meg, hogy ez a két esztendő sikeresnek mondható a monetáris politika 
szempontjából, hiszen egy olyan változás állott be Magyarország monetáris politikájában, ami 
véleményem szerint teljes mértékben az ország gazdaságának érdekét, jövőbeni prosperitását 
szolgálja. 

Ehhez a ponthoz – mint látták – igen óvatos, megfontolt és hát már-már egyesek 
szerint gyávának ítélt folyamat során érkeztünk el. De meggyőződésem, hogy legalább egy fél 
esztendőre volt szükségünk ahhoz – a négy új monetáris tanácsi tagnak –, hogy elnyerjük a 
pénzpiacok bizalmát, és elhiggyék azt, amit mondunk, elhiggyék azt, hogy semmiféle 
politikai elképzelés nem vezet bennünket, hanem szigorúan a szakma szabályai és a 
környezet, a világgazdaság mozgásai szerint cselekedjünk mi is. Közhelyszámba megy, hogy 
Magyarország gazdasága nyitott gazdaság, minek következtében a devizánk rendkívül ki van 
téve azoknak a nyomásoknak és mindenféle hullámzásnak, ami a világgazdaságban 
végigmegy, és mindehhez legfőképp rajta ül egy olyan adósságtömeg, amely adósságtömeg 
voltaképpen szinte eszköztelenné teszi a monetáris politikát.  

Nagyon örülünk annak, hogy az augusztusban elkezdett kamatcsökkentés végül is 
bebizonyította azt, hogy a piac is érettnek ítéli a helyzetet arra, hogy a szinte példátlannak 
mondható kamatszintekről Magyarország visszamenjen egy olyan kamatszintre, ami – és itt 
sokan biztosan a szívükhöz fognak kapni – az egyensúlyi kamatszint környékére tehető. Tehát 
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egy olyan pontra, ahol a kamatszint még nem tüzeli az inflációt, de már jótékony hatással 
lehet – hangsúlyozom: lehet – a növekedésre. A Magyar Nemzeti Bank egyik legfontosabb 
feladata lesz a következőkben, a következő hónapokban – nyugodtan mondhatom, hogy 
években –, hogy a magyar pénzügyi rendszert a tetszhalott mivoltából életre keltse, és ismét 
meginduljon a hitelezés, ami nélkül gazdasági növekedés nem képzelhető el.  

Hogy aztán ki az a herceg, aki a Csipkerózsikát fölébreszti az álmából, az mindegy, a 
lényeg az, hogy fölébredjen. Úgy érzem, hogy ez megtörtént, és nekünk a későbbiekben az 
lesz a feladatunk, hogy ugyanilyen óvatosan, megfontoltan, körültekintő szakmai tapogatózás 
és elemzések után tegyük meg lépéseinket, nyerjük el ismét a nemzetközi pénzvilág bizalmát. 
Ennek eredménye az lehet, hogy a költségvetés éppúgy, mint az adósságszolgálat olcsóbban 
finanszírozható, megindul a hitelezés és az árfolyam is olyan szintre ér, amely szinttel 
egyformán lesznek boldogok a devizahitelesek és az exportálók. Nos, véleményem szerint 
egyébként ez az egyik legnehezebb feladat. 

Hosszasan tudnék még mesélni mindarról, ami véleményünk szerint – azért használom 
a többes számot, mert örömmel mondhatom, hogy a monetáris tanács egységes ezekben a 
kérdésekben –, szóval mondhatnám még azt, hogy milyen elképzeléseink vannak, ezek közül 
csak rosszindulattal lehetne nevezni majd bármelyiket is forradalminak. Ezek megfontolt, 
konzervatív és a szakma szabályai szerint meghozott döntések lesznek. Ezt önöknek ígérni 
tudom, és a jelen lévő egyik kollégám alátámaszthatja azt, hogy ebben gondolkodunk.  

Azt hiszem, elnök úr, hogy ez a kis bevezető elegendő ahhoz, hogy a kérdéseiket 
fogadjam, köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem akkor, hogy a bizottság tagjai közül van-e 

valakinek kérdése vagy esetlegesen észrevétele alelnökjelölt úrhoz. (Jelzésre.) Kovács Tibor 
alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Meglehetősen ellentmondásosnak éreztem jelölt úrnak a rövid megszólalását. Hát elég nehéz 
az elmúlt három évet bármiféle sikereként is bemutatni gazdaságpolitikai vagy pénzügy-
politikai szempontból. Fő célként azt megfogalmazni, hogy visszaszerezni Magyarország iránt 
a bizalmat, azt a bizalmat, amit tulajdonképpen ez a kormányzat játszott el, azért kell 
visszaszerezni, mert ami volt, az mos nincs, és ennek érdekében kellene valamit tenni azért, 
hogy ismételten legyen.  

Aztán eléggé ellentmondásos az is, hogy az a kamatcsökkentési politika, amitől azt 
várta a Nemzeti Bank is, meg a magyar kormányzati is, hogy majd egy csapásra gazdasági 
növekedést eredményez. Hát ennek a jelei sem látszanak, és hát rendkívül sajnálatos az, hogy 
a forint árfolyama az elmúlt időszakban, hát meglehetősen ingatag volt, és nehezen 
kiszámítható módon különböző tényezőktől függően alakult, de hát stabilnak éppen nem volt 
nevezhető, pedig hát a Nemzeti Bank egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy az 
árstabilitást elérje. Hát ezt sem sikerült az elmúlt két vagy három évben megtenni, és hát azt 
kell mondjam, hogy ez a kamatcsökkentési politika, amit az elmúlt hónapokba követett a 
monetáris tanács, azt inkább a vak ló bátorságához hasonlítanám. Mert hiszen semmi sem 
támasztja alá azt, hogy ha a pénzügyi szférában bármi is történik, egy ciprusi vagy – ne adj’ 
isten – egy szlovéniai esemény kapcsán, az milyen hatással lenne a forint árfolyamára.  

Ellentmondást vélek fölfedezni abban is, hogy az első Fidesz-kormány 
pénzügyminisztere, majd jegybanki elnöke azt a pénzügypolitikát folytatta, hogy 
Magyarországnak az a jó, ha nagyon erős a forint. Emlékeztetnék arra, hogy volt olyan 
időszak, amikor 240-250 forint környékén volt az euróárfolyam, és erre mondta Járai akkori 
jegybankelnök, hogy ez micsoda jótétemény a magyar gazdaság számára. Aztán eljött az az 
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idő, amikor a különböző árfolyam-ingadozások eredményeként az euró árfolyama ismét 
közelítette a 310 forintot, és hallhattuk kormányzati gazdaságpolitikusoktól azt, hogy nem is 
baj, hogy ennyi, hiszen ez milyen jótétemény a magyar exportőrök számára, és ez milyen 
sikereket hoz a magyar gazdaságnak. Hát akkor el kéne dönteni egyébként, hogy a pénzügyi 
szektor irányítói, a Nemzeti Bank vezetői végül is melyik álláspontot képviselik, a Járai-
szféra időszakában megfogalmazott árfolyam-politikát, vagy a most követett árfolyam-
politikát, ami hát elég nehezen követhető. 

Azt tartjuk egyébként sajnálatosnak, hogy a jelölt úr kinevezésével meglehetősen 
homogénné válik a Nemzeti Bank vezetése, tehát nem nagyon számíthatunk arra, hogy 
ellentétes vélemények fogalmazódjanak meg vagy vita alakuljon ki e tekintetben, ezért 
vannak bizonyos fenntartásaink a jelölt kinevezésével kapcsolatban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Volner képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nyilvánvalóvá 

szeretném tenni azt, hogy a Jobbiknál minden esetben a jelölt alkalmasságáról lelkiismereti 
alapon, és nem politikai alapon szavazunk. Én Gerhardt urat minden szempontból 
alkalmasnak tekintem, hiszen képzett, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, tisztes 
pályafutást maga mögött tudó jelöltről van szó, ezért az alkalmasságára ellenzékiként is 
igennel fogok szavazni, még akkor is, ha tudom, hogy ezt egyébként egyes sajtótermékek 
majd kifordítják.  

Amit meg szeretnék alelnökjelölt úrtól kérdezni, hogy Matolcsy úr bejelentette a 
gazdaságélénkítő csomagját, a 2 százalékos hitelt, amit a különböző kis- és 
középvállalkozásoknak szeretne nyújtani. Alelnökjelölt úr mit lát, illetve mit kíván javasolni 
annak érdekében, hogy a bankok ezt a rendkívül szűk kamatmarzsú hitelt lehetőség szerint a 
magyar tulajdonú kisvállalkozások, középvállalkozások élénkítésére használják. A kérdésnek 
egyszerű az oka: ha a bankok üzleti logikájával gondolkodom, ők nyilvánvalóan abban 
érdekeltek, hogy a pénzüket mindenképpen visszakapják. Értelemszerűen ez a rendkívül szűk 
kamatmarzs kis kockázati árazást tesz lehetővé, a jelenleg megismert feltételek alapján a 
bankok abban érdekeltek, hogy elsősorban az egyébként hitelre nem szoruló külföldi 
tulajdonú vállalatokat juttassák hitelhez, azokat, akik egyébként az anyaországaikból eddig is 
tudtak forrást szerezni maguknak, és rendkívül olcsón. Itt annak a dilemmának a feloldására 
lennék elsősorban kíváncsi, hogy hogyan szeretnénk azt megoldani, hogy a magyar tulajdonú 
cégek, amelyek erre a hitelre valóban rá vannak szorulva, ők jussanak hozzá ehhez a kedvező 
kamatlehetőséghez.  

Az pedig már csak egy záró megjegyzés – és nem is szeretném sokáig rabolni az ön 
idejét –, hogy ha az MSZP-nek nem tetszik a kamatcsökkentés, annak nyilvánvaló oka van. 
Hát mindenkinek a Magyar Országgyűlésben a magyar nemzet, az ország érdekeit kellene 
képviselnie, ha adott esetben kevesebb kamatot kell az államadósságok után fizetni, az az 
országnak jó, a befektetőknek rossz. Az MSZP nyilvánvalóan a befektetők oldalára állt, és 
nem a magyar nemzet oldalára.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még más, aki esetleg kérdezni vagy reagálni óhajt? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, levezető elnökként még… (Jelzésre.) Herman képviselő úr, parancsoljon! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem lepődtem 

meg Kovács úr fölszólalásán, ugyanakkor számomra rendkívül vonzó a jelölt úr 
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megnyilatkozása. Nemcsak úgy, mint a gazdasági bizottság tagja, hanem úgy is, mint a 
kamara alelnöke, és az eddigi tevékenységéből is világos és egyértelmű, hogy zászlajára tűzte 
a magyar kis- és középvállalkozói réteg – amely a nemzet gerincét képezi – élénkítését. Ezt 
csak üdvözölni tudom, és tiszta szívből kívánok ehhez az áldozatos munkához jó egészséget 
és kitartást, és őszintén remélem és bízom abban, hogy Csipkerózsika ismét a régi bájában fog 
tündökölni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Én egy dolgot szeretnék kérdezni és néhány dolgot én is szeretnék hozzátenni a 
meghallgatáshoz. Egyrészt azt jelezni akarom alelnökjelölt úrnak, hogy gazdaságinak álcázott 
politikai vitákra neki nem feltétlenül kötelessége reagálni, de azt gondolom, nekünk viszont 
itt, a bizottság üléstermében igen. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ha valakik 
követtek el óriási hibát az országgal, akkor az pont az előző kormányzat volt, amelyik engedte 
a devizahiteleket elharapózni. Nem véletlen, hogy a devizahitelek elleni küzdelmet jelölte 
meg nem csak az új kormány, hanem az új jegybanki vezetés is az egyik legfontosabb 
feladatának.  

Annak idején azért volt mesterségesen erős a forint árfolyama – ami sok szempontból 
becsapta az embereket –, mert ugye csábították befelé a devizát. Ha befelé áramlik a deviza, 
amiért cserében forintot vásárolnak, akkor a forint nyilvánvalóan erős, de csak addig, amíg 
nem kell visszafizetni. Mert amikor elérkezik a visszafizetés ideje, akkor a pénzáramlás 
fordított, akkor forintért vásárolnak devizát, ami nyilvánvalóan az utóbbi árfolyamát fogja 
erősíteni. Ez a helyzet következett be, ráadásul végtelenül legyengítették a Nemzeti Bankot 
azzal, hogy alacsonyan tartotta az akkori kormányzat az ország devizatartalékát. Ne felejtsük 
el, ez itt, a bizottság ülésén is kiderült, hogy 2008-ban azért kellett felvenni az IMF-től és az 
EU-tól a segélyeket és a hitelt, mert gyakorlatilag nem volt más lehetőség arra, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank devizatartalékát egy értelmes szintre emeljék fel, ami a bankrendszer 
kockázatait kezeli. Közel kétszeresére kellett emelni a devizatartalékot, az IMF-hitel nagy 
része és egyébként az EU-tól felvett hitelek is gyakorlatilag a Nemzeti Bank 
devizatartalékában pihennek, de azokat az ország fizeti vissza.  

Azt gondolom, az elmúlt két évben éppen ezért az egyik legfontosabb eredmény pont 
az volt, hogy egyre több családot sikerült kiszabadítani a devizahitelek rabságából. Még nem 
eleget, de elég sokat ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy Magyarországon részben a 
végtörlesztés, részben az árfolyamrögzítés révén azért több százezer családnak sikerült 
kilépnie a devizahitelek rabságából. 

A másik nagyon fontos dolog, amit szeretnék leszögezni, hogy én is eredményesnek 
tartom azt az óvatos monetáris politikát, amit elkezdett az utóbbi fél-egy évben a monetáris 
tanács. Azért, mert bebizonyosodott, hogy a Magyar Nemzeti Bank legfőbb céljának 
valójában ez felel meg. Elvégre a Magyar Nemzeti Banknak – és itt vitatkoznék az előttem 
szóló alelnök úrral – szerintem nem árfolyamcélja van, hanem ami rögzítve van a 
jegybanktörvényben is, az árstabilitás eléréséért folytat küzdelmet. Magyarul az alacsony 
inflációt kell hogy a zászlajára tűzze, és 2013 elején vagyunk, amikor mindenki véleménye 
szerint – és ebbe nemzetközi elemzők épp úgy beletartoznak, mint egyébként hazai elemzők 
vagy épp a Központi Statisztikai Hivatal – rekordalacsony infláció néz ki 2013-ra. Most 
2,2 százalékra becsülik, miközben a Magyar Nemzeti Bank előző vezetése éveken át 
3 százalékos inflációs célt képviselt, és mindig csak felülről bírta ezt elérni. Most 
2,2 százalék, de egyes elemzések szerint akár még 2-re vagy 2 alá is mehet az infláció a 2013-
as évben Magyarországon.  

Azt gondolom, éppen ezért kiderült, hogy valójában az a kamatpolitika, ami az előző 
években volt, nem tudott alacsony inflációhoz vezetni. Sőt lehet, hogy rátett az inflációra 
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éppenséggel. Most viszont úgy tűnik, hogy nem a kamatpolitika az egyetlen eszköz az infláció 
mérséklésére. Attól még azzal egyetértek, hogy azzal nagyon óvatosan kell bánni. Kétszer 
meg kell gondolni, hogy lehet-e még csökkenteni vagy nem lehet csökkenteni. Kétszer meg 
kell gondolni! De attól még az világosan látszik, hogy az elmúlt fél évben végrehajtott 
200 bázispontos csökkenés nem vezetett az infláció növekedéséhez, épp fordítva: az infláció 
jelentős mértékben csökkent Magyarországon, persze ez más tényezőknek is köszönhető.  

Amit kérdezni akartam, alelnökjelölt úr, az a következő. Ma ismét sajtóhírekben 
napvilágot látott, hogy vizsgálja esetleg a Magyar Nemzeti Bank is azt, hogy megerősödjenek 
a makroprudenciális jogkörei, ami lényegében magyarországi viszonyok között azt jelentené, 
hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogköreiből azok egy része esetleg a Magyar 
Nemzeti Bankhoz kerüljön. Alelnökjelölt úr bizonyára tudja, hogy ez már szerepelt itt a 
bizottság asztalán is, és a parlamentben is képviseltem ezt a véleményt. Én ezt nem tartom 
ördögtől valónak, sőt éppen ellenkezőleg. Azt gondolom, egy erős makroprudenciális 
jogokkal bíró Magyar Nemzeti Bank például képes lett volna gátat vetni a devizahitelek 
terjedésének. Éppen ezért egy ilyen bankra szerintem szükség van. Azt szeretném kérdezni, 
hogy egyrészt erről mi a személyes véleménye, másrészt mit tud róla, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank apparátusa vizsgálta-e ennek esetleg a lehetőségét, és ha igen, lát-e módot, illetve 
milyen ennek a nemzetközi viszonyrendszere. Hiszen nemzetközileg ilyen mintát – ha jól 
tudom – több más országban egyébként már követnek.  

Ennyit kívántam elmondani. Van-e még esetleg kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Ha nincs, alelnökjelölt úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

Reflexiók 

DR. GERHARDT FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm a 
kérdéseket, uraim. Engedelmükkel először elnök úr kérdésére válaszolnék. A 
makroprudenciális felügyelettel kapcsolatos elképzelések már többször felvetődtek az elmúlt 
években, és a kérdést végül is soha nem oldottuk meg a szerint, hogy a PSZÁF-ot és a 
Magyar Nemzeti Bankot összeolvasztanánk. A gondolat olyannyira nem új, hogy – ugye 
olvasván az újságokat, készültem egy kis puskával – megnéztem, megnéztük, hogy mi a 
helyzet jelenleg Európában. Elmondható az, hogy az Európai Unió országainak többségében a 
jegybank rendelkezik mikroprudenciális felügyeleti funkcióval is. Ebbe a trendbe illeszkedik 
be, hogy az úgynevezett bankunió kapcsán az Európai Központi Bank fogja ellátni a 
felügyeleti funkciókat.  

Jelenleg teljes integráció – tehát a jegybank és a bankfelügyelet a jegybankban van – 
öt országban valósult meg, és jelenleg az Egyesült Királyságban kezdődtek meg azok a 
lépések, amelyek szintén ebbe az irányba hatnak. Ahol önálló felügyelet van, tehát két 
szervezet gondoskodik a pénzügyi világ, a pénzügyi élet szabályozásáról, az nyolc ország, 
ezek között van Magyarország is. Nekem szilárd meggyőződésem az, hogy egy nagyon 
átgondolt és nagyon finoman cizellált jogi munka után a bankfelügyeleti mikroprudenciális 
feladatok és a Magyar Nemzeti Bankban lévő makroprudenciális feladatok egy olyan 
szervezetben egyesüljenek, ahol a legnagyobb hatékonysággal és a sokszor szerteágazó 
érdekek összefésülésével történjen meg a pénzügyi élet felügyelete. Ez természetesen nem 
megy máról holnapra, de véleményem szerint erre halad a világ, és teljesen szükségtelen 
nekünk ezzel szembeszegülni, noha olyan országok is vannak az önálló felügyeletet bírók 
között, mint Svédország, ahonnan egyébként még Járai Zsigmond elnök úr a Magyar Nemzeti 
Bank átalakításának példáját vette. De nagyon sok helyütt, ahol a jegybank felügyeleti 
mandátummal is bír, azok vannak többségben: hogy mást ne mondjak, Németország, 
Olaszország, Spanyolország, tehát nagy országok.  

Mindent összevetve: nekem az a meggyőződésem, hogy az a munka, amit a Magyar 
Nemzeti Bank szakmai stábja elkezdett, előbb-utóbb ki fog kristályosodni egy olyan 
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elképzelésben, ami már a gazdaságpolitikai döntéshozók számára megfelelő támpontot ad a 
további lépésekhez. 

Kérdezem elnök urat, hogy megfelelő-e a válasz.  
 
ELNÖK: Részemről rendben. 
 
DR. GERHARDT FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Szeretnék 

Kovács Tibor úr felvetésére válaszolni. Megnyugtat, hogy nekem nem kell gazdasági 
kérdések mögé bújtatott politikai vitákba bonyolódni, de azért szeretnék a politikai vitákba 
bújtatott gazdasági felvetésekre válaszolni.  

Tehát a Magyar Nemzeti Bank törvényben rögzített feladata az infláció elleni 
küzdelem, az árstabilitás megőrzése. Ez azért fontos, mert a Magyar Nemzeti Banknak nincs 
és nem is lehet más fő célja, mint ez. Nem foglalkozhat az árfolyammal, illetve olyan 
mértékben és olyan pillanatokban kell foglalkoznia az árfolyammal, amikor az árfolyam 
alakulása már az inflációra hat ki. Tehát akkor, amikor mi hagyjuk – úgymond – elmenni a 
forint árfolyamát, az nem a mi cselekedetünk, azt a piac diktálja. Az feladatunk, hogy amikor 
ez az árfolyam-alakulás veszélybe hozza az inflációs célunkat, akkor a rendelkezésünkre álló 
eszközökkel ez ellen tegyünk.  

A képviselő úr által kifogásolt kamatcsökkentési periódus hatástalansága: nos ezzel 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy készítettünk egy olyan tanulmányt, elvégeztünk egy 
olyan elemzést, hogy a monetáris tanács által hozott döntések milyen időhorizonton húzódnak 
át a reálgazdaságba, és milyen időhorizonton lehet tapasztalni az ilyen-olyan hatását ezeknek 
a döntéseknek. Nos, ez minimum kilenc hónap, de sokszor ennél több, egy esztendő is, akár 
ilyen döntés, akár olyan döntés. A pénzügyi folyamatok valóban nagyon lassan forduló hajók, 
tehát azt nem lehet csak úgy pörgetni, egy-egy döntés időhorizontja – mint említettem – sok 
hónap. Tehát annak az augusztusban elkezdett kamatcsökkentésnek, amit egyébként a lehető 
legalacsonyabb lépésekkel, a legkisebb lépésekkel hajtottunk végre, annak a hatása később 
fog meglátszani, de az már látszik – és ezt a számokból, aki ezeket a számokat érdeklődéssel 
szokta forgatni, láthatja –, hogy a bankok által megadott és hirdetett kamatlábak tetemesen 
csökkentek mind a vállalati szférában, mind pedig a lakossági szférában. Tehát ha ezt mi 
alátámasztjuk olyan eszközökkel is, amit az elmúlt hetekben bocsátott ki a Magyar Nemzeti 
Bank, akkor esetleg ezek a folyamatok felgyorsulnak, de ne legyen illúziónk a tekintetben, 
hogy a monetáris tanács valamilyen döntése egy-két héten belül megváltoztathatja a magyar 
gazdaság menetét.  

Ellentmondás. Hát én úgy érzem, hogy vannak olyan hitek, amelyek befolyásolják a 
gondolkodásunkat, még akkor is, hogyha ezek a hitek nem nyernek bizonyítást az életben. 
7 százalék volt a magyar alapkamat hosszú hónapokon keresztül, és nemhogy nem csökkent 
az infláció, de még egy kicsit növekedett is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az az 
ökölszabály, hogy a magas alapkamat az inflációra jótékonyan hat, és megfordítva – tehát az 
alacsony alapkamat esetleg elindítja az inflációs spirált –, de tény, hogy a magas alapkamat 
nem hozta meg azt a kívánt hatást, amire számítottunk. Más tényezők ugyanakkor elindították 
az infláció csökkenését, és erre a jelre, erre a gazdasági tényre már alapozhattuk azt, hogy egy 
nagyon óvatos csökkentési periódus nem fogja az inflációt feltüzelni, ellenben egy idő múlva 
lassan bár, de remélem tartósan hozzá fog járulni a növekedés lehetőségeihez. 

Azt hiszem, hogy Kovács Tibor képviselő úr monetáris tanáccsal foglalkozott 
elsősorban a hozzászólásában, ezért úgy érzem, ennél többet nem tudok mondani szakmai 
platformról. Úgyhogy én úgy érzem, a kérdéseire, szakmai kérdéseire ezzel válaszoltam. 

Volner képviselő úrnak a következőt tudom mondani. Az általunk kibocsátott kétszer 
250 milliárdos injekció mindenekelőtt és legfőképp a közép- és kisvállalkozásoknak szól. A 
számok világában nincs nemzetiség. Tehát a számok világában nem lehet azt mondani, ez más 
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szervezetek feladata, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat támogassa, a pénzzel 
megbízott intézménynek a pénzzel kell foglalkoznia. Abban önnek igaza van, hogy a külföldi 
tulajdonú vállalatok külföldről, az anyavállalattól, illetve az ottani anyavállalat anyabankjától 
olcsóbban, kisebb kamattal tudnak forrást szerezni, ez tény, de azt ne hagyjuk figyelmen 
kívül, hogy az ilyen vállalatok Magyarországon nem a kis- és középvállalatok kategóriájába 
tartoznak, hanem ennél jóval nagyobb vállalatok jöttek létre, illetve jöttek Magyarországra. 
Úgyhogy nem félek attól, hogy ez az eszköz, amit most piacra tettünk, a külföldi tulajdonú 
kis- és középvállalkozásokhoz fog áramolni. Bízunk abban, hogy a bankok – tehát azok, akik 
ebben az egész kérdésben döntő szerepet játszanak – szintén a magyar kis- és 
középvállalkozásokat fogják elsősorban célba venni, és nem véletlen, hogy jelen pillanatban is 
a Magyar Nemzeti Bank vezetése a bankokkal tárgyal abban a témában, amit ön fölvetett, 
hogy kinek adjuk, mennyiért adjuk. A 2 százalék természetesen vita tárgya. A 2 százalékos 
kamat nem fedi legtöbbször a kockázati prémiumot. Ez, kérem, egy megbeszélés és egy 
legkisebb közös többszörös megtalálása. Tehát meg kell találni azt a pontot, ami már a 
bankoknak is – úgymond – megéri, és a hitelfelvevő is úgy tud kalkulálni, hogy megéri neki 
felvenni a hitelt és fejleszteni a tevékenységét.  

Azt mondtuk, hogy körülbelül három hónap. Ez véleményem szerint nem lesz elég 
ahhoz, hogy az igazi hatást meglássuk, de le lehet majd belőle szűrni bizonyos jeleket, és ha 
ez sikeres, akkor el kell gondolkodni egyrészt azon, hogy hogyan és mennyivel folytassuk ezt 
az akciót, ha úgy tetszik. És ismét idéznem kell saját magamat: legalább 9-10 hónapnak kell 
eltelnie ahhoz, hogy komoly és megbízható ítéletet tudjunk mondani arról, hogy milyen 
sikeres volt ez az elképzelés.  

Úgy érzem, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoltam, de természetesen állok 
rendelkezésükre.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, a vitát lezárnám, és… (Dr. Lenhardt Balázs jelez.) 
Sajnálom, képviselő úr, de az elején jeleztem, hogy bemutatkozás, kérdések, válasz, és utána 
le fogom zárni a vitát. Azt gondolom, lett volna lehetősége a kérdések időszakában kérdezni, 
úgyhogy a vitát lezárom, most viszont a döntés következik.  

Kérdezem a bizottság tagjait – ahogy említettem, itt alapvetően személyi 
alkalmasságról kell döntenie a bizottságnak, tehát nem programról –, hogy a bizottság tagjai 
közül ki az, aki alelnökjelölt úr kinevezését támogatja, azaz a személyét az alelnöki poszt 
betöltésére alkalmasnak látja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen szavazat. 
Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 4 tartózkodás 
mellett a miniszterelnök javaslatát támogatta, ennek megfelelően – gondolom – köztársasági 
elnök úr a kinevezést majd meg fogja tenni. Alelnökjelölt úrnak mindenesetre gratulálok, 
további jó munkát kívánok.  

 
DR. GERHARDT FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm 

önöknek a bizalmat, igyekszem megszolgálni.  

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló T/10383. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása)  

ELNÖK: Köszönjük szépen, és ha megengedik, áttérünk a következő napirendi pontra, 
a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak 
a megvitatására. Román képviselő úr az előterjesztő, és kérem a kormány képviselőjét, 
foglaljon helyet, megvárjuk, míg helyettes államtitkár úr odajut az asztalhoz. Üdvözlöm 
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár urat, és hozzálátnánk a kiegészítő ajánláshoz. 
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Az 1. ajánlási pontban Szabó Zsolt képviselő úr módosító javaslata található, ami 
egyben összefügg a 2., 8. és 10. pontokkal. A kormány vagy az előterjesztő álláspontját 
kérdezzem előbb?  

 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: A kormányét.  
 
ELNÖK: Kormány- vagy tárcaálláspontot tud ismertetni, helyettes államtitkár úr?  
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Jó napot kívánok! Kormányálláspontot tudok ismertetni, és a kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Előterjesztő?  
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő szintén támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a módosító indítvánnyal 

kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal támogatta.  

A következő a 3. pont, Lukács Zoltán és társai javaslata, összefüggésben a 4. ponttal. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő?  
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Az előterjesztő szintén nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 

kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 6. pont, a gazdasági bizottság javaslata. Tehát itt van a 
T/10383/11. számú javaslat, amit a fogyasztóvédelmi bizottság nyújtott be, ami bizonyos 
értelemben üti az eredeti gazdasági bizottsági javaslatot, és ha jól tudom, akkor ennek alapján 
az a javaslat, hogy ezt a bizottság vonja vissza. Kérdezem, így tudja-e ezt helyettes államtitkár 
úr is, és egyébként a tartalmilag sok szempontból egyező 10383/11. számú javaslatot 
támogatja-e a kormányzat.  

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen, azt javasoljuk, hogy vonja vissza a bizottság.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő véleményét kérdezem.  
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Támogatjuk a visszavonást. 
 
ELNÖK: Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a fogyasztóvédelmi bizottság által benyújtott 

10383/11. számú javaslatot támogatja a kormány?  
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, és támogatja a tárca.  
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ELNÖK: Tehát a tárca támogatja, rendben van. Akkor először azt kérdezném, hogy 

van-e itt, a 6. ponttal kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Jelzésre.) Kovácsi Tibor alelnök 
úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném jelezni azt, elnök úr, hogy mégiscsak az 

történt, amit itt a bizottsági ülésen jeleztünk, hogy a társasházakkal kapcsolatos eredeti 
szabályozás nem felel meg a követelményeknek, amit a jogszabállyal el kívántak érni. Itt van 
a módosító indítvány egyébként, amit benyújtottak.  

Azt viszont kérdezném az előterjesztő képviselőjétől, mi indokolja azt, hogy a 
fogyasztóvédelmi bizottság Simon Gábor elnök úr által benyújtott javaslatában már nem 
június 1-je a viszonyítási pont, hanem április 15-e. Mi indokolta ezt a módosítást? Tehát, 
hogy a viszonyítási alap az április 14-én alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százaléka.  

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem én vagyok az előterjesztő képviselője, de a tárcaálláspontot el tudom mondani az üggyel 
kapcsolatban. Az elmúlt időszakban rengeteg megkeresést kaptunk különböző településekről 
– ezek lakossági megkeresések voltak –, amelyek azt jelezték, hogy a lakossági 
hulladékszállítás árát drasztikusan megemelte a szolgáltató. Ez a szolgáltatói áremelkedés a 
egészen tavalyi évtől kezdődően, még januárban is tartott. Különböző okokra vezették vissza 
ezeket az áremeléseket, amelyeket mi kivizsgáltunk, és úgy véljük, hogy ha a 2012. április 14-
ei naphoz rögzítjük bázisként azt a hulladékszállítási díjat, amelyhez képest a későbbiekben 
különböző áremelési, illetve díjcsökkentési lehetőséget nyújtunk a szolgáltatóknak, akkor 
egységesen tudjuk kezelni azt a problémát, hogy az elmúlt időszakban nem egységes módon 
és különböző mértékben emelkedtek a díjak.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, rögtön megadom a szót, csak hozzáteszem én is, mert 

valamennyire ismerem ennek a részleteit, hogy a dolog úgy néz ki, hogy szerintem ez a 
fogyasztók számára kedvezőbb szabály. Tehát az a szabály, amit a fogyasztóvédelmi 
bizottságon keresztül nyújtott be az előterjesztő, illetve a Fidesz-frakció, és amit most itt 
támogatnánk mi is, amennyiben a 6. pont visszavonásra kerül, ez a fogyasztók számára 
kedvezőbb szabály. Mert ez azt mondja, hogy bármekkora áremeléssel is kísérleteztek a 
tavalyi év második felében a szolgáltatók, azt gyakorlatilag semmisnek vehetjük, mert nem a 
megemelt árhoz képest következik be 10 százalékos csökkentés, hanem a megemelt árat 
megelőző árhoz képest kell 10 százalékkal csökkenteni az árakat. Ezért az van itt, hogy 2012. 
április 14-ei állapot. Nyilvánvaló az, hogy ez az időszak az – ez már az Energia Hivatal 
vizsgálatán alapszik alapvetően –, amihez képest azt lehet mondani, hogy az előtt jelentős 
mértékű áremelés nem következett be. Tehát a 2012. április 14-ei állapot egy olyan 
viszonyítási alap, amikor azt tudjuk mondani, hogy egyébéként nem egy megemelt árhoz 
képest csökkentünk 10 százalékot, hanem a szerintünk reálisnak tartott árhoz képest visszük le 
10 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy azon települések – én is találkoztam több ilyennel az 
országot járva –, ahol az utóbbi néhány hónapban árat emeltek, azt fogják észrevenni, hogy 
ennek nem sok értelme volt ebből a szempontból, mert nemcsak hogy azt az áremelést 
veszítik el, hanem még a korábbi árhoz képest kell 10 százalékkal levinni az árat. 

Ugyanakkor én tudok fordított példát is mondani: Balatonfüred és környéke. 
Balatonfüreden a képviselő-testület a környező településekkel együtt azt a döntést hozta, hogy 
gyakorlatilag úgy alakították az árat, hogy az előző év végén már végrehajtottak egy közel 
10 százalékos mértékű rezsicsökkentést, annak ellenére, hogy uniós pénzekből végezték el a 
fejlesztéseket, ennek ellenére ezt fenntarthatónak ítélték. Balatonfüred esetében ez azt jelenti, 
hogy ott az árak ugyan valamivel csökkenni fognak, de gyakorlatilag azt gondolom, 
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figyelembe vesszük azt, hogy ott akkor már korábban valaki elhatározta magát, és még a 
kormány döntései előtt megpróbálta lefelé vinni az árakat.  

Tehát szerintem alapvetően az az igazságos, ami itt a fogyasztóvédelmi bizottság által 
benyújtásra került, és a fogyasztók számára az az előnyösebb, ezért én is azt javasolnám, hogy 
a gazdasági bizottság ezt támogassa.  

Alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ez így rendben van, csak kérdezem, hogy hogyan fog 

működni a dolog. Ugyanis az ármegállapítási jog a képviselő-testületek, önkormányzatok 
hatáskörében volt, ennek megfelelően a szolgáltató kezdeményezte az elmúlt év végén a díjak 
emelését. Ezt az önkormányzati képviselő-testületek jóvá is hagyták, és számos esetben, 
például Miskolcon és környékén január 1-jétől már a harmincegykét százalékkal emelt díjat 
fizetik a lakók. Ezt fogják nyilvánvalóan ebben az évben fizetni addig, ameddig a jogszabály 
hatályba nem lép, és ezt követően fogják nyilván csökkenteni, visszacsökkenteni azokra az 
árakra, a korábbi időszak mínusz 10 százalékára az árakat.  

Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a településeken, ahol a képviselő-testület döntése 
alapján megemelték az árakat, ez az ár a mai napig is érvényben van. Tehát nem tudom, 
hogyan fog történni, mi fog történni azokban az esetekben, amikor a képviselő-testület a 
szolgáltató kezdeményezése ellenére nem emelte meg olyan mértékben az árakat. Erre tudom 
mondani konkrétan Tiszaújváros esetét, ahol a kezdeményezés 30 százalékot ért el, és a 
testület 4,2 százalékot, a prognosztizált infláció mértékét hagyta jóvá, és ekkor a szolgáltató 
azt mondta, hogy természetesen ő ezt tudomásul veszi, de bírósághoz fog fordulni, és 
követelni fogja az önkormányzattól a díjkülönbözet megfizetését.  

Kérdezem, hogy a rendszer akkor hogyan fog működni a jogszabály érvénybelépéséig 
vagy azt követően.  

 
ELNÖK: Ugyan átadom a szót, de szerintem a szöveg egyértelmű. Tehát az április 14-

ei állapothoz képest 4,2 százalékos áremelést elfogad ez a javaslat, és ahhoz képest egy 
10 százalékos mértékű csökkentést tűz célul. Ahol viszont ez meghaladta a 4,2 százalékot, ott 
a 4,2 százalék fölötti részt nem fogadja el, és az április 14-ei állapot plusz 4,2 százalékhoz 
képest javasol 10 százalékos csökkentést. Szerintem így működik, mert elég egyértelmű a 
szövege.  

Helyettes államtitkár úr! 
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Annyival egészíteném ki ezt az egyébként tökéletes magyarázatot, hogy július 1-jétől lép 
életbe ez az új árszabályozás, addig a mostani állapot áll fenn.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor viszont a javaslat értelmében először a 6. pont 

visszavonásáról döntenénk. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki támogatja, hogy a 
6. ajánlási pontban szereplő módosítót visszavonjuk. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy 
látom, a bizottság gyakorlatilag majdnem egyhangúlag támogatta, 21 igen szavazattal. 
(Közbeszólásra:) Összeszámoltam. De ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tehát 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Mielőtt a kiegészítő ajánláson továbbhaladnánk, szerintem egy füst alatt döntsünk a 
10383/11. javaslatról, tehát a fogyasztóvédelmi bizottság javaslatáról. Azt jelezte a kormány 
képviselője, hogy itt tárcaálláspontot tud mondani, de a tárca támogatja.  

Az előterjesztő nyilatkozatát kérem, hogy a fogyasztóvédelmi bizottság módosító 
indítványát támogatja-e.  
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ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Szintén támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ezt ki támogatja. Kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság túlnyomó többsége, tehát 24 igen szavazattal 
támogatta. 

Folytatnám az ajánlást. Az ajánlás a 7. ponttal folytatódik, mely Szabó Zsolt képviselő 
úr módosító indítványa, amely egyben a 9. ponttal való összefüggést is jelenti. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt.  
 
ROMÁN ISTVÁN (Fidesz) előterjesztőként: Szintén nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, ki támogatja a javaslatot a bizottság tagjai közül. (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, ennek 
megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Ezzel az ajánlás és egyben a napirendi pont végére is értünk, köszönöm szépen a 
kormány képviselőjének a jelenlétet. 

Egyebek 

Szerintem azt, ami az egyebekben volt, Baja képviselő úr javaslatát végül is a 
bizottsági ülés elején, a napirendnél megbeszéltük.  

Kérdezem, van-e bármi, ami az egyebekbe tartozik. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
mindenkinek nagyon szépen köszönöm, a bizottság ülését berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


