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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait és értelemszerűen az összes meghívott 
vendégünket, hozzá is látnánk a bizottsági üléshez. Először a napirendi javaslatról kérnék 
döntést a bizottságtól. A legutóbbi változat szerint, mely kiküldésre került, hét napirendi 
pontot tartalmaz az egyebekkel együttesen. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e a bizottság tagjai közül valakinek kérdése. 
(Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kezdeményezem a 

szocialista frakció nevében, hogy az utolsó előtti napirendi pontot, amikor a bizottság arról 
dönt, hogy különböző társaságokat bíz meg a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatosan, akkor szülessen ilyen döntés, ha ezen 
társaságok képviselői a bizottsági ülésen megjelennek, és a képviselők kérdéseket tehetnek 
meg és fogalmazhatnak meg ezen társaságok irányába. Azt gondolom, ez azért is indokolt, 
mert jó okunk van feltételezni, hogy itt különböző offshore cégeket bíz meg a gazdasági 
bizottság ennek a tevékenységnek a képviseletével, ezért jó dolog lenne, ha láthatnánk fizikai 
valójukban is azokat a képviselőket, akik ezt a tevékenységet folytatni fogják. Tehát 
amennyiben nincsenek jelen most a bizottsági ülésen, azt javasolom, hogy ezt a napirendi 
pontot vegyük le, és akkor tárgyaljuk, amikor ezek a képviselők meg tudnak jelenni a 
bizottság ülésén. 

 
ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! A bizottság elfogadott egy külön jóváhagyási 

szempontrendszert, ön is megszavazta ezt a szempontrendszert annak idején. (Kovács Tibor 
közbeszólására:) Ha nem, mindegy, a bizottság többsége igen, de ezt annak idején 
módosítóként meg sem fogalmazta. Ha megfogalmazta volna, azt gondolom, más lenne a 
helyzet, akkor föl tudnám készíteni erre az említett cégek képviselőit. Ez most már a 
harmadik vagy negyedik ilyen természetű döntés, eddig egyetlen alkalommal sem 
fogalmazták meg ezt a szempontot, úgyhogy ezt most nem tudom így külön kezelni. Ha 
akarja, akkor nyújtsanak be egy módosító indítványt ezzel a szempontrendszerrel 
kapcsolatban, és visszahozom a legközelebbi bizottsági ülésre. De tekintettel arra, hogy az 
ezzel kapcsolatos anyagokat időben kiküldtük, önöknek lett volna joguk arra, hogy akár ezzel 
kapcsolatban hozzám is nyugodtan írásban vagy bármilyen formában forduljanak, és ne 
haragudjon, az eddigi döntéseknél erre önök ugyan nem voltak annyira kíváncsiak, de utána 
az újságírók mindenkit egyenként megkerestek legalább hatszázszor az elmúlt időszakban. 
Tehát, hogy úgy mondjam, ezt kicsit ilyen cirkusznak tartom most a bizottság ülésén, ezért, ha 
megengedi, természetesen szavaztatni fogok a napirendi pont levételéről, de a magam részéről 
ezt nem tudom támogatni.  

Van-e más kérdés vagy észrevétel a napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki alelnök úr javaslatának megfelelően a 6. napirendi pont 
levételét támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 3 igen szavazattal 
ezt nem támogatta. Akkor viszont döntenénk az egész napirendről. Kérem, hogy aki a 
napirendet eredeti formájában támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy a bizottság többsége, tehát 18 igen szavazattal a napirendet elfogadta.  
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló T/11474. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk az első napirendi pontunkra, ez a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez formálisan az MNB-törvény módosítása, valójában a 
PSZÁF feladatköreinek a Magyar Nemzeti Bankba való beillesztése, ez a kormány javaslata, 
úgyhogy, ha megengedik először az előterjesztő képviseletében Kisgergely Kornél helyettes 
államtitkár úrnak szeretném megadni a szót. Parancsoljon! 

Kisgergely Kornél helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat szerint, amely önök előtt van, az 
MNB átveszi a klasszikus felügyeleti funkciókat a PSZÁF-tól. A Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete összes feladata átkerül az MNB-hez, ezzel párhuzamosan a PSZÁF 
megszűnik. Ezen túlmenően a törvényjavaslat konkretizálja azokat a makroprudenciális 
eszközöket, amellyel a jegybank a jövőben a pénzügyi rendszerben a rendszerszinten 
jelentkező kockázatok mérsékléséért tud majd fellépni. Az MNB-törvény már eddig is az 
MNB-t jelölte ki a makroprudenciális politika fő letéteményesének, azonban az ehhez 
szükséges eszközök eddig nem álltak az MNB rendelkezésére. Ez a törvényjavaslat 
konkretizálja ezeket az eszközöket. Ennek eredményeképpen a mikroprudenciális, a 
makroprudenciális és a monetáris politika a jövőben egy intézményben összpontosul. Itt 
fontos szinergiák érvényesülhetnek, ezért ez egy hatékonyabb és modernebb bankfelügyeleti 
rendszer létrehozását célozza. Egy konkrét példát hozva: a jelenlegi rendszer gyengeségeire 
jól rávilágít a devizahitelezés kérdése. Ha önök a PSZÁF, az MNB vagy a kormány akkor 
hivatalban levő képviselőit kérdezik, hogy miért nem léptek fel erélyesebben a jelenség ellen, 
amikor ez már veszélyes méreteket öltött, akkor mindegyik azt fogja válaszolni, hogy nem az 
ő hatásköre volt, nem voltak eszközei annak érdekében, hogy ez ellen fellépjenek, bár nagyon 
szerettek volna. A jövőben az MNB már nem mondhatja ezt, mert minden ilyen és ehhez 
hasonló problémát kezelni tud, minden eszköze meglesz arra, hogy ezek ellen hatékonyan fel 
tudjon lépni.  

A törvény létrehoz az MNB-n belül egy új szervezetet, ez a pénzügyi stabilitási tanács, 
amelyet az elnök a mikro- és markorprudenciáért felelős alelnökök és az érintett vezetők 
alkotnak. Ezt a törvény a monetáris tanács alá rendeli, azaz a monetáris tanács lesz a jövőben 
is a Magyar Nemzeti Bank fő döntéshozó testülete, és az ő iránymutatása alapján fogja a 
pénzügyi stabilitási tanács a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét végezni.  

Röviden ennyit gondoltam bevezetőnek. Gondolom, hogy lesznek konkrét kérdéseik, 
és akkor erre szívesen válaszolok.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Balog Ádám alelnök urat is meghívtuk a Magyar Nemzeti Bank 

képviseletében a mai bizottsági ülésre, hiszen a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
módosításánál eddig minden alkalommal az MNB képviselői is elmondhatták a 
véleményüket, ez természetesen ezután sem változik, úgyhogy alelnök úrnak szeretném 
megadni a szót még a bizottság tagjai előtt. Parancsoljon! 

Az MNB álláspontjának ismertetése 

DR. BALOG ÁDÁM alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Az MNB támogatja ezt a javaslatot, nagyon örülünk neki. Úgy látjuk, hogy a globális 
pénzügyi világban lezajlott események az elmúlt négy-öt évben arra késztettek számos 
országot, hogy a mikro- és makroprudenciális felügyeleteiket összevonják, azaz a nemzeti 
bankot és a felügyeletet. Ebbe illeszkedik ez a megoldás is, amit az előterjesztés tartalmaz. 
Úgy gondoljuk, hogy azoknak az eszközöknek a segítségével, amelyek így kibővülten és egy 
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helyen lesznek a jövőben – amennyiben ez a törvény elfogadásra kerül –, segítik azt, hogy 
Magyarország a jövőben hatékonyabban tudjon a globális pénzügyi világban helytállni, és 
megfelelően tudja szabályozni a Magyarországon piacon lévő pénzügyi intézményeket.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

kérdése vagy észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban. Most ugye általános vitára való 
alkalmasságról van szó, tehát a törvényjavaslat bizottsági általános vitáját folytatjuk le. 
(Jelzésre.) Alelnök úr, parancsoljon!  

Hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A törvényjavaslattal 
kapcsolatban az alapvető kifogásunk az, hogy egy héttel ezelőtt a PSZÁF munkatársainak 
kész tényként jelentették be a két szervezet összevonását akkor, amikor még a 
törvényjavaslatot be sem nyújtották a parlamentnek. Hát ez – úgy gondolom – nem tekinthető 
másnak, mint a parlament abszolút semmibevételének, hogy egy törvényjavaslat alapján, amit 
még be sem nyújtottak a Háznak, kész tényként közlik a dolgozókkal, hogy mire számíthatnak 
október 1-jétől. Ez az egyik.  

A másik: alig egy-másfél hónappal ezelőtt a miniszterelnök hivatalosan nyilatkozott 
arról, hogy nincs ilyen szándéka a kormánynak, hogy a két szervezetet összevonja. Ezt 
fölfoghatjuk természetesen annak is, hogy el akarta terelni az Európai Bizottság figyelmét, 
hogy ilyen tervei vannak, még azt megelőzően, hogy a deficiteljárás megszüntetéséről 
döntene az Európai Bizottság. Nyilvánvalóan ez volt a célja annak a miniszterelnöki 
nyilatkozatnak, de elfogadhatatlan, hogy ilyen rövid határidővel ilyen jelentős szervezeti 
átalakítást kezdeményezzenek, még akkor is, ha esetleg ennek a szakmai hátterét meg lehet 
magyarázni azzal, hogy persze más országokban is működik ily módon a pénzügyi felügyelet. 

Tehát mindezekre tekintettel, csak ezeket a tényeket is számba véve, nem tudjuk 
támogatni a törvényjavaslatot, még egyszer hangsúlyozom, a parlament abszolút 
semmibevétele az ilyen módon történő működés, és nyilvánvalóan azt feltételezik, hogy elő 
sem fordulhat olyan dolog, hogy ezt a törvényjavaslatot a parlament ne fogadná el.  

Köszönöm szépen, mi nem fogjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! Ha megengedi, én is elmondanám a véleményemet 

ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az, amit ön itt elmondott, részben tárgyi tévedés, de 
jelentős részben ürügy arra, hogy miért ne támogassák ezt a törvényjavaslatot. Ami 
egyértelműen tárgyi tévedés, az az a tény, hogy a miniszterelnök ezt nem támogatná. Amire 
ön gondol, az egy pénteki rádióinterjúja, ahol azt mondta el, mikor ezzel kapcsolatban többen 
nyilatkoztunk, hogy nincs semmi meglepő abban, hogy fontosnak tartanánk, hogy ez a kérdés 
ismét előtérbe kerüljön, hiszen már egyszer volt ilyen szándéka a kormánynak, és akkor csak 
azért tekintett el tőle, mert abba a vitába nem akarta belehelyezni, hogy ez most akkor a 
Magyar Nemzeti Bank függetlenségének a megsértése vagy nem megsértése, szól-e arról, 
hogy az MNB-nek új vezetése lesz-e vagy sem. Tehát akkor ez egy formai kérdés volt, és nem 
tartalmi kérdés, és azt mondta a miniszterelnök, hogy ő azt gondolja, legyen ennek egy 
szakmai vitája. Lehet, hogy ez egyébként az ön figyelmét elkerülte, de megtörtént. Tehát 
például a Magyar Nemzeti Bank maga tette ki az ezzel kapcsolatos véleményét egyébként 
több fórumra is, szakmai beszélgetések zajlottak le ez ügyben, sőt szakmai vita volt a 
sajtóban. Ha ezt elolvasta, többen írtak ezzel kapcsolatban írásokat pró és kontra, és ezek 
eredményét összegezte a kormány a mostani javaslatában, amikor ezt a törvényjavaslatot most 
végül is a kormány döntésének eredményeként benyújtotta a parlamenthez, ami, azt 
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gondolom, teljesen szokásos eljárás. Sőt az jó dolog, hogy ezt egyébként a miniszterelnök 
kérésének megfelelően szakmai vita előzte meg.  

Az nem igaz, hogy erről az Európai Bizottság képviselői nem tudnak, egyiküknek 
például pont én magam mondtam egy hónappal ezelőtt, hogy feltehetőleg van ilyen szándéka 
a kormányzatnak, a kormánypárti frakcióknak egészen biztosan. Érveltem mellette, bár 
hozzáteszem, ehhez az Európai Bizottságnak vajmi kevés köze van. Akinek van köze hozzá, 
az az Európai Központi Bank, és az Európai Központi Bank hivatalos véleményét erről a 
dologról természetesen kézhez is kell kapnia a kormányzatnak. Azt gondolom, ez úgy helyes, 
hogy erre a zárószavazásra majd akkor kerüljön sor, amikor már egyébként az Európai 
Központi Bank részletes szakmai véleményét is megismertük. Ez a korábbi 
törvényjavaslatoknál többször így történt – volt, amikor elébe mentünk, aztán utána legfeljebb 
módosítottuk –, most, azt gondolom, az a helyes, ha megvárjuk egyébként a zárószavazással 
az EKB véleményét, ami lehet, hogy rövid időn belül meg is érkezik. Nem hiszem, hogy ezzel 
kapcsolatban az EKB-ban bármilyen tartalmi aggály felmerülne, főleg azért, mert ha 
utánanéz, tisztelt alelnök úr, akkor Draghi úr, az Európai Központi Bank elnöke korábban egy 
olyan jegybanknak volt a vezetője Olaszországban, ahol többé-kevésbé ez már korábban 
megvalósult, ott ugyanis összevonták – méghozzá Draghi úr vezetése alatt – a monetáris 
politikával kapcsolatos és egyébként a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos funkciókat. Tehát 
számára mondjuk ez a modell nem ismeretlen, sőt mi több, ha megnézi, akkor az Európai 
Központi Bank ezt szokta ajánlani, és ezt szokta egyébként képviselni.  

Azt gondolom, a dolognak számtalan történelmi előnye van, többek között az, amire 
itt helyettes államtitkár úr is utalt, hogy ha együtt lett volna annak idején a mikro- és a 
makroprudenciális jogkörök kezelése az MNB-ben, akkor talán lett volna elég erő ahhoz, 
hogy mondjuk azokat a devizahiteleket, amelyeket pont önök propagáltak, kellő időben és 
nagyobb határozottsággal meg lehessen akadályozni. Ez az egyik ilyen dolog, a másik, hogy 
abban az időszakban, amikor egész Európát sokféle szempontból egy bankválság fenyegeti, 
akkor szerintem pontosan ez, egy erős jogkörű intézmény az, ami egyébként egyszerre tud 
védelmezni hitelfelvevőt és egyébként betétest. Mer mindkettő védelmére szükség van, és ezt 
tudja biztosítani egy ilyen erős, együttes jogkörrel rendelkező intézmény. Nem véletlen, hogy 
egyébként Európa számtalan országában, sőt egész európai szinten szorgalmazzák ezt, de 
ugye európai szinten ez alapvetően az euróövezet országaiban szorgalmazott egyesülési 
folyamat, az euróövezet országain kívül, azt gondolom, nekünk ezt nemzeti keretek között 
kell megoldani, és erre egyébként megoldási lehetőséget kínál ez a törvényjavaslat is.  

Természetesen nem akarok hátsó szándékot tulajdonítani alelnök úr véleményének, de 
azt hozzáteszem, hogy azt gondolom, ha van valaki, akinek ez egészen biztosan nem érdeke, 
az egy dolog, hogy valószínűleg a PSZÁF, ahol sokan szeretnék megőrizni az önállóságot, bár 
azt gondolom, jelentős részben ugyanazt a munkát fogják végezni, és egyébként javuló 
körülmények között – teszem hozzá –, de akiknek nem érdeke, azok a bankok 
Magyarországon. Mert őket ezek után sokkal szigorúbban lehet ellenőrizni, ráadásul két 
oldalról. Őszintén remélem, hogy alelnök véleményében nem a bankok ellenérdeke köszönt 
vissza, bár azon viszont ebben a formában nem lennék meglepve. 

Van-e esetleg a bizottság tagjai részéről még más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) 
Alelnök úrnak természetesen megadom a szót, parancsoljon.  

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kellene csúsztatni azzal 

kapcsolatban, amit elmondtam. Nem azt mondtam, hogy a miniszterelnök nem támogatja 
most a javaslatot, hiszen a kormány nyújtotta be. Nyilvánvaló, hogy kormány nem nyújthat be 
úgy javaslatot, ha a miniszterelnök nem támogatja. Én azt mondtam, hogy ezelőtt egy vagy 
másfél hónappal a miniszterelnök kifejezetten nyilatkozott arról, hogy nincs ilyen szándéka a 
kormánynak, hogy összevonja a két szerveztet. Ezt mondtam. A másik, amit mondtam… 
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ELNÖK: De ez nem igaz, tisztelt alelnök úr. Én meg ezt mondtam. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): A másik, amit ezzel kapcsolatban mondtam, hogy az idő 

rövidsége miatt mi nem tartjuk megfelelőnek ezt az időpontot, hiszen a szervezetek nem 
tudnak ez idő alatt megfelelőképpen felkészülni, hogy átmeneti időszakot nem biztosítva 
megfelelően fölkészüljenek egy ilyen új tevékenységre. Akkor is nyilvánvalóan látszik, hogy 
ez egy előre kigondolt időpont, hogy mikor nyújtja be a kormány, hogy egyrészt a 
parlamentnek ne legyen ideje már alaposan megvitatni ezt a törvényjavaslatot, másrészt még 
az Európai Központi Bank véleménye sem áll rendelkezésre ahhoz, hogy végszavazást 
lehessen tartani.  

Tehát úgy gondolom, hogy semmi sem indokolja azt, hogy ezt ilyen kutyafuttában 
kelljen a parlamentnek megtárgyalnia, figyelembe véve azt is – mondom –, hogy a PSZÁF-on 
belül már kész tényként jelentették be az alkalmazottaknak, hogy márpedig ez lesz, 
függetlenül attól, hogy megvárták volna, hogy az Országgyűlés hogyan és mint dönt ezzel a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. 

Azt a csúsztatást pedig, amit állandóan a szemünkre vetnek, hogy mi egyáltalán 
valami bankok érdekében szólalnánk itt meg, hát egyszerűen fölháborítónak tartom, mert a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete eddig is teljesen korlátlan jogkörrel rendelkezett, 
hogy a bankok ez irányú tevékenységét ellenőrizze, és nem tudom, mi köze van ennek ahhoz, 
hogy mi itt most véleményt fogalmazunk meg egy, a kormány által benyújtott 
törvényjavaslattal kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! A véleményhez természetesen joguk van, de engedje 

meg, csak a vita lezárása végett, hogy szó szerint idézzem önnek, hogy mit mondott a 
miniszterelnök egy hónappal ezelőtt, mert most itt van előttem. A miniszterelnök szó szerint a 
következőket mondta: „nem akarok egyelőre ilyen döntést hozni, de helyesnek tartom, hogy a 
bankunióról szóló európai vita miatt ez a szakmai diskurzus megindult. A Magyar Nemzeti 
Bank kialakítja az álláspontját, és ha a szakmai közvéleményben jól körülhatároltan 
kialakultak az álláspontok, akkor maga elé veszi ezt a kormány, és döntést hoz”. Ezt mondta 
egy hónappal ezelőtt. Azt gondolom, ez az, amit én mondtam, nem az, amit ön.  

Van-e még esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Burány képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnök úrnak 

teljesen igazat adok abban, hogy Európában nem szokatlan gyakorlat az, hogy összevonják 
ezt a két szervezetet és egy intézmény keretén belül gondoskodnak mind a két funkcióról. Ez 
természetesen szakmailag helytálló. Európában viszont tökéletesen szokatlan az, hogy valaki 
olyan szakmai múlttal és olyan alacsony színvonalú szakmai teljesítménnyel jegybankelnök 
lehessen. Nem a szakmai megoldással önmagában van a probléma, hanem azzal, hogy azt a 
hatalmat, amit most kezébe adnak a jegybank elnökének, a rendszerváltás óta a legrosszabb 
szakmai teljesítményt nyújtó jegybankelnök kezébe adják, és ez jelent kockázatot a pénzügyi 
politikára nézve is. Matolcsy György miniszterként elképesztően rossz teljesítményt nyújtott, 
elsősorban az ő nevéhez köthetők – ha nem a miniszterelnökéhez – azok a döntések, amelyek 
miatt a magyar gazdaság jelenleg is vergődik. Amióta a jegybank élére került, két dolog 
merült fel a nevével kapcsolatban. Az egyik az a szakmai aggódás, hogy legalább ne ártson, a 
másik az első munkanapjaiban megtett intézkedések, amelyekben a jegybankon belüli 
szakmai viták írmagját is kiirtotta, csak olyan vélemény, szakmai álláspont fogalmazódhat 
meg azóta, ami az ő politikai véleményével összefügg. Ez az igazi veszély, nem önmagában 
az intézményi konstrukció.  
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vantara Gyula képviselő úr következik, de azért én is szeretnék reagálni, 

tisztelt képviselő úr, mert azt gondolom, hogy legalábbis vitás vélemény, amit ön elmondott.  
Parancsoljon, képviselő úr! 
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Burány 

képviselőtársunk bizonyára eltévesztette a házszámot. Az ezt megelőző bankelnök volt 
dobogós Európában, a képet egy kicsit árnyalja, hogy hátulról. Nem teljesültek azok a célok, 
amelyeket a bankelnöknek teljesíteni kellett volna – ön ezt nagyon jól tudja –, a 3 százalékról 
beszélünk. Egyetlenegy eredménye volt, hogy elnyerte a kerékpárosbarát munkahely címet. 
Úgy gondolom, ez viszont kevés ahhoz, amit ön elmondott, és ahhoz képest, hogy néhány 
hónapos tevékenysége után a jelenlegi bankelnököt elismerés övezte egy-két intézkedéséért, 
úgy gondolom, rossz házszámot címzett, képviselő úr.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, én csak annyit hozzátennék, hogy engem meglepett Burány képviselő úr 
véleménye, mert szerintem egy abszolút szakmai és tárgyi vitában gyakorlatilag személyi 
ellenérzéseket kifejezni nagyon furcsa dolog. Tehát önök ezek szerint azért nem támogatják a 
pénzügyi felügyelet funkcióinak az európai tendenciáknak megfelelően az MNB-be kerülését, 
mert nem tetszik önöknek Matolcsy György. Így lehet lefordítani ezt a véleményt, de azt 
hozzátenném, tisztelt képviselő úr, hogy azt gondolom, ha már a jegybankelnöki 
alkalmasságot nézzük, akkor valóban Simor András alkalmasságával kapcsolatban merülnek 
föl utólag is nagyon komoly problémák. Az egy dolog, hogy többször is sikerült elnyernie az 
Európa legrosszabb jegybankelnökei közötti címet, de azért azt tegyük hozzá, hogy a 
jegybank abban az időszakban semmilyen célját nem érte el. Tehát volt egy inflációs 
célkitűzése, a közelébe nem jutott. Egész Európában kamatot csökkentettek, egyedül ő emelt, 
mondván, hogy ezzel eléri az inflációs célkitűzését, még messzebb kerül attól.  

Azóta csökken a kamat és csökken az infláció is. Tehát ma az MNB a jegybankelnök 
úr néhány hónapos elnöksége alatt, mióta ott van, azóta közelebb jutott az inflációs célhoz, 
mint Simor András valaha. Sőt, már az alatt van, ha így nézzük. Tehát azt kell mondjam 
önnek, hogy a jegybankelnök egyetlen igazi alkalmasságát pontosan az mutatja, hogy 
mennyire tud egyébként az infláció tekintetében, a pénz értékállandóságánál eredményt elérni, 
és ebben az eredményben Simor András hatéves jegybankelnöksége kész tragédia, tehát a 
közelébe nem jutott annak az inflációs célnak, amit egyébként ebben az időszakban maga elé 
célként kitűzött. És lehet természetesen Matolcsy miniszter úr tevékenységéről is sokféle 
véleményt kifejteni, de azért két dolgot hadd jegyezzek meg. Egyik oldalról annak a 
kormánypártnak a képviselőjeként, amelyik 2009-ben történelmi mélységű gazdasági 
visszaesést produkált Magyarországon – közel 7 százalékkal, Bajnai Gordon 
miniszterelnöksége idején –, én óvatos lennék. A másik oldalról pedig tegyük hozzá, hogy 
ennek a miniszternek a tevékenységének az eredménye, hogy végül is kínkeserves munkával, 
de Magyarország leküzdötte a költségvetési deficittel kapcsolatos problémáit, és kikerült 
abból a túlzottdeficit-eljárásból – vagy kikerül a következő hetekben –, amibe önök hat év 
alatt hajszolták bele egyébként az országot, és fele annyi idő alatt jut ki belőle Magyarország, 
mint amennyi idő alatt oda bement, holott általában nagyon jól tudjuk, hogy sajnos az erdőből 
kivezető út rendszerint annyi ideig tart, mint a bevezető út. Ehhez képest feleannyi idő alatt 
sikerült elérni a túlzottdeficit-eljárás megszűnését. Úgyhogy én az ilyen személyi természetű 
vitákban azért nagyobb óvatosságot javasolnék önöknek, de azt hozzátenném, hogy 
véleményem szerint az, ha valakinek egy személlyel kapcsolatban averziója van, nem ok arra, 
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hogy egyébként ne támogasson szakmai alapon egy olyan döntést, amely az európai 
tendenciáknak alapvetően megfelel, és ez a döntés itt azt gondolom, erről szól. Arról, hogy 
megerősítsük-e a Magyar Nemzeti Bank jogköreit, és azt egyébként hozzátenném önnek, 
hogy – meglepő módon – ezt még az előző jegybankelnök is, ha emlékszik rá, itt a gazdasági 
bizottság ülésén elmondta, hogy ő a maga részéről ezt egy jó dolognak tartja, tehát azt 
gondolja, hogy érdemes lenne megtenni ezt a lépést. Neki akkor csak azzal volt baja, hogy ez 
ne érintse a Magyar Nemzeti Bank vezetőinek a mandátumát. És ez volt egyébként az Európai 
Központi Bank és az Európai Bizottság problémája is, nem a dolog tartalmi része.  

Burány képviselő úr, parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány kiegészítést 

tennék, és néhány tárgyi tévedést szeretnék eloszlatni. Az egyik az, hogy nem személyes 
bajom van Matolcsy Györggyel, tehát nem személye elleni averzióim vannak, alkalmatlannak 
tartom a személyét, ez egészen más dolog, ez nem szimpátia kérdése, hanem a szakmai 
teljesítmény mérlegre tevésének a kérdése. A szakmai teljesítményéről egyébként meg csak 
annyit, hogy elnök úr említette a mostani kedvező inflációs adatokat, de nem említette, hogy 
Matolcsy György minisztersége idején voltak a legrosszabb inflációs adatok, 2010 után. Most 
azért alacsonyak többek között ezek az inflációs számok, mert a tavalyi évben, amihez most a 
bázist viszonyítjuk, Európa legmagasabb inflációját sikerült produkálnia Matolcsy 
Györgynek, ha már személy szerint szeretjük az érdemeket felsorolni, és egyébként Matolcsy 
György minisztersége óta, 2010-hez képest ma a forint gyengébb, a magyar gazdaság 
gyengébb. Ezek ténykérdések. Még egy utolsó tény, elnök úr szívesen hivatkozik arra, hogy 
mekkora visszaesés volt a magyar gazdaságban 2009-ben, de ilyenkor soha nem tesz említést 
arról, hogy egész Európában brutális volt a gazdasági visszaesés, merthogy volt egy 
világgazdasági válság, amiről a Fidesz szeret elfeledkezni, és amire utólag egyébként 
mostanában szívesen hivatkozik, miközben sokkal kevesebb probléma van, amikor a saját 
nehézségeiről kellene számot adnia. 

Ennyi ténybeli kiegészítést mindenképpen meg kellett tennem, köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Lenne ugyan mit reagálni, de szerintem ezt a vitát fölösleges lefolytatni, 

mert arra a dimenzióra kerülünk, amit már körülbelül három éve folytatunk rendszeresen.  
Van-e még egyébkérdés vagy észrevétel a törvényjavaslattal kapcsolatban? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor úgy látom, hogy a bizottsági tagok részéről a vitát 
lezárhatom, és átadnám a szót először az előterjesztő képviseletében a kormány 
képviselőjének, utána pedig alelnök úrnak, ha kívánnak reagálni a vitában elhangzottakra.  

Parancsoljanak! 

Reflexiók 

KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Röviden megpróbálok reagálni a felvetett kérdésekre. Arról, hogy a PSZÁF a dolgozóit 
hogyan tájékoztatta a várható változásokról, nekem pontos információim nincsenek. Ha 
tényként jelentette be, akkor ez tévedés volt, de ezt biztos nem a kormány sugallatára tette 
így. Az, hogy az Európai Bizottság hogyan fog viszonyulni ehhez a törvényjavaslathoz, nagy 
valószínűséggel támogatni fogja, ugyanis az éppen most készülő országspecifikus ajánlásban, 
amit majd júniusban fog jóváhagyni az Európai Tanács, kifejezetten szerepel az, hogy 
szükség van Magyarországon a pénzügyi felügyeleti rendszer megerősítésére. Az Európai 
Központi Banknak megküldtük a törvényjavaslatot, és ezt ők is véleményezni fogják, de 
borítékolható, hogy koncepcionális problémáik nem lesznek ezzel, ugyanis pontosan ez az az 
irány, amely irányba az egész világ, és ezen belül az Európai Unió és az eurózóna halad. A 
Matolcsy György személyét ért támadásokra csak annyit tudnék reflektálni, hogy az adatok 
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pont az ellenkezőjét bizonyítják annak, mint amit képviselő úr állít. Az infláció az idei évben 
a jegybank inflációs célja alatt fog teljesülni, erre az inflációs célkövetés bevezetése óta nem 
volt példa Magyarországon, sőt az előrejelzések szerint a jövő évben is az inflációs cél 
teljesülni fog, azaz az elemzők és a nemzetközi intézmények szemében is hiteles a jegybank 
új vezetése. Emellett sikerült végre a reálgazdaság élénkítésére is intézkedéseket tenni, a 
jegybanki alapkamat historikus mélységekbe csökkent, az állampapír-hozamok a hosszabb 
lejáratoknál szintén historikus mélységbe csökkentek, ami azt mutatja, hogy a piac is elismeri 
ezeket a lépéseket, és hitelesnek, fenntarthatónak tartják az alacsony kamatokat.  

Az MNB által bevezetett új intézkedések, amelyek hitelekkel kapcsolatos súrlódásokat 
hivatottak orvosolni, szintén olyanok, amit mind a piaci szereplők, mind a bankok, mind a 
nemzetközi intézmények üdvözölnek, és végre ötéves késéssel sor került azoknak a 
bevezetésére, amelyek azokat a komoly súrlódásokat, amelyek a pénzügyi 
közvetítőrendszerben már régóta jelen vannak, talán hatékonyan képesek kezelni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!  
 
DR. BALOG ÁDÁM alelnök (Magyar Nemzeti Bank): Helyettes államtitkár úr 

nagyon szépen összefoglalta szerintem a válaszokat, ezért csak három kérdésre térnék ki. Az, 
hogy „a szakmai viták írmagját is elfojtotta a jegybank, ez meglehetősen fájó pont 
számomra”, tényszerűen nem igaz. Konferenciák, szakmai viták, szakmai fórumok 
megrendezésre kerülnek, minden héten többször, nagyon sokféle szinten kerülnek 
megrendezésre fórumok. Ezek álhírek, amelyek elindultak a jegybank működésének az elején, 
és sajnos a sajtó ezeket felkapta, szerintem nagyon sokat ártanak a jegybank függetlenségének 
és a jegybank működésének ezek a hírek. Megjegyzem, több sajtópert nyertünk már, és több 
helyreigazítás történt ezekkel kapcsolatban. 

A másik téma a rövid határidős átállás. Úgy gondolom, pont ez a rövid határidő 
biztosítja, hogy í PSZÁF dolgozói minél kevesebb ideig éljenek bizonytalanságban, és minél 
gyorsabban le tudjuk ezt a folyamatot zárni. Az MNB erre a feladatra, aminek jelentős része 
nála lesz, nagy felelősséggel tekint, és nagyon keményen dolgozunk a megfelelő procedúrán.  

Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az általános vitára való alkalmasságról döntünk. 
Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 igen szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? 
(Szavazás.) 4 nem szavazat ellenében a bizottság a törvényjavaslatot alkalmasnak tartotta 
általános vitára. Köszönöm szépen. 

Többségi és kisebbségi előadót állítunk. Ha jól tudom, a többségi előadó Herman 
István lesz, a kisebbségi előadó pedig Kovács Tibor alelnök úr lesz. Ma este, a szavazások 
után kerül napirendre. 

Köszönöm szépen alelnök úrnak és helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet.  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló T/11473. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita) 

Áttérnénk a következő napirendi pontunkra, a kereskedelemről szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt én lennék az egyik előterjesztő, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy van-e kifogás az ellen, hogy előterjesztőként vezessem az ülést, vagy adjam 
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át az elnöklést alelnök úrnak. (Nincs ellenvetés.) Ha nincs ellene kifogás, akkor vezetném az 
ülést.  

Rogán Antal (Fidesz) szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

Tisztelettel üdvözlöm főosztályvezető asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében. Csak annyit tennék hozzá a dologhoz, hogy azt gondolom, ez azon ritka 
törvényjavaslatok egyike, ami egyébként az érintettek véleményét nemcsak hogy tükrözi, 
hanem kifejezetten a javaslatuk alapján alakult így. Bizonyára emlékeznek rá, hogy egyszer 
volt egy olyan törvényjavaslatom, kezdeményezésem, aminek alapvetően az volt a célja, hogy 
azokkal a helyekkel kapcsolatban, amelyek éjfél után nyitva tartanak, és – hát mondjuk úgy – 
némi erotikus szolgáltatás is előfordul a portfóliójukban, bár nem hivatalosan, azokkal 
kapcsolatban határozottabban fel lehessen lépni. De ez kinyitott egy problémát, mert kiderült, 
hogy ugye általában van – és ez csak a világörökségi területre vonatkozik, ezt még egyszer 
hangsúlyoznám, tehát messze nem az ország egész területére, csakis világörökségi területre, 
ami Budapesten körülbelül három-négy kerület: a belső belvárosi, illetve a Várhoz tartozó 
kerületi részek, valamint a Víziváros egy része, vidéken pedig mindössze néhány település –, 
tehát ezekre vonatkozóan a kereskedelmi törvényben szigorúbb jogosítványokat adott a 
rendőrség mint szakhatóság kezébe, másik oldalról a jegyző kezébe is. A rendőrségi 
szakhatósági véleménynél kiderült: tekintettel arra, hogy nem úgy van, hogy valaki 
bejelentkezik bárként, hanem az ugyanúgy egy éjfél után nyitva tartó szórakozóhely 
melegkonyhával. De kialakult az a probléma, egyszerre derült ki, hogy ugyanakkor ezek 
általános problémát is jelentenek: lakóhely, környezet, feszültségek, feljelentések a lakók 
részéről, megoldatlan köztisztasági és közrendprobléma. Akkor leültünk az összes ilyen, 
mondjuk úgy, hogy vállalkozás képviselőjével. Több mint 200 vállalkozás véleménye lett 
bevonva, és az ő javaslatuk alapján alakult ki az a javaslat, ami önök elé került, ami három 
dolgot tisztáz. Egyik oldalról tisztázza, hogy mi a rendőrségi szakhatósági vélemény lényege. 
A másik oldalról tisztázza azt, hogy azért cserében, hogy valaki éjfél után működhet 
világörökségi területen, viszont kvázi egy díjat kell fizetnie, ez a felügyeleti díj. Ez nem az én 
javaslatom volt, hanem az érintett vállalkozóké. Azt is megmondták, hogy miért gondolják 
így. Nyugat-európai példa: Londonban például koncessziót adnak ki az éjfél utáni nyitva 
tartásra. Éjfél után nem is lehet nyitva tartani, csak olyannak, aki a várostól ezt a koncessziós 
jogot elnyerte, amiért külön kell fizetnie, szigorúbb is a szabályozás, mint nálunk, mert 
például csak önálló épületben működhet éjfél után nyitva tartó hely. Ez nyilvánvalóan 
Magyarországon nem lenne alkalmas a probléma kezelésére. Ők maguk javasolták, hogy 
legyen bevezetve egy felügyeleti díj, csak az tarthasson nyitva éjfél után, aki a felügyeleti 
díjat fizeti, viszont a felügyeleti díj ebben a formában kötötten kerüljön felhasználásra, ne 
nekik kelljen fölvenni biztonsági céget, hanem ez a rendőrség, illetve az önkormányzati 
közterület-felügyeletek szolgáltatásaira fordítható, és nekik kell akkor a közrendről, illetve 
utána a köztisztaságról az adott környezetben gondoskodni.  

Ezeket definiálja gyakorlatilag a törvény, és ez egyben természetesen arra nézve is 
garanciát jelent, hogy nem vonható vissza egyszerűen a működési engedély, mert annak a 
visszavonásával kapcsolatos eljárást is rögzíti.  

Tehát azt gondolom, az a jó ebben a törvényjavaslatban, hogy külön az érintettek 
véleményének a megkérdezésével készült el, abszolút minden paragrafusában, minden 
szavában az ő véleményüket tükrözi. Hozzáteszem, hogy azok a felhangok, amik megjelentek 
a sajtóban, amelyek kocsmaadóról beszélnek, az óriási butaság, mert az egy dolog, hogy nem 
adó, de a másik dolog, ami ennél sokkal fontosabb, hogy ez aztán tipikusan nem kocsmás 
történet, hiszen a kocsmák túlnyomó többsége éjfélre bezár. Ezek az éjfél után nyitva tartó 
szórakozóhelyek, nem az egész országban, hanem csak és kizárólag a világörökségi területen 
vannak, és – még egyszer hangsúlyoznám – ez azon ritka javaslatok egyike, amely egyébként 
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több mint 200 érintett véleményének a meghallgatásával, sőt az ő véleményük alapján került 
kialakításra. Mikor ezt bejelentettük, egyébként az érintettek képviselői is ott ültek mellettem 
azon a sajtóbeszélgetésen, és ők is megerősítették, hogy ezzel a maguk részéről egyetértenek.  

Úgyhogy ennek a fényében kérném a tisztelt bizottságot arra, hogy ezt a 
törvényjavaslatot általános vitára tartsa alkalmasnak.  

A kormány képviselőjéé a szó, aki – gondolom – tárcaálláspontot tud mondani, 
tekintve, hogy kormányülés azóta nem volt.  

A kormány álláspontjának ismertetése 

WEINGARTNER LILLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a tisztelt elnök urat, illetve a tisztelt bizottságot. Valóban 
tárcaálláspontot tudunk mondani, egyetértünk a felügyeleti díjjal, illetve a törvényjavaslatban 
foglalt intézményrendszerrel, illetve a céllal, a tárca is látja a problémát. Azonban a 
törvényjavaslatban foglaltakat korrigálni szeretnénk, és további egyeztetéseket szeretnénk az 
előterjesztővel. 

 
ELNÖK: Ennek semmi akadálya a részemről, azt hozzátenném, hogy csak az érintett 

szakmai szervezetek véleménye esetén vagyok hajlandó befogadni módosító indítványt 
előterjesztőként. Tehát amivel ők nem értenek egyet, azt nem fogom befogadni, tekintettel 
arra, hogy ezt egy közel öthónapos egyeztetés előzte meg velük, valamint a 
Belügyminisztérium, tehát a rendészeti szakhatóság képviselőivel is. Nyilvánvaló, hogy ennek 
az öthónapos egyeztetésnek az eredményét nem fogom felrúgni semmilyen szakmai 
véleményért cserébe.  

Határozathozatal 

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy kinek mi a véleménye, van-e esetleg kérdésük 
vagy észrevételük a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
köszönöm szépen, akkor viszont szerintem kölcsönös véleménynek sincs értelme, mert nincs 
mire reagálni.  

Akkor viszont a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról kell 
dönteni. Van-e kifogás az ellen, hogy együtt szavazzunk a kettőről? (Nincs ellenvetés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül tárgysorozatba-vételre 
és általános vitára is alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 21 igen szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette és általános vitára 
alkalmasnak tartotta.  

Köszönöm szépen. Előadót kell-e itt állítani? (Jelzésre.) Muszáj véleményt mondani. 
Azt hallom, Aradszki képviselő úr lenne az előadó. Kisebbségi véleményre van igény? (Nincs 
jelzés.) Nincs, köszönöm szépen, akkor lezárom ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen 
főosztályvezető asszonynak a jelenlétet.  

 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavaslat 
(Módosító javaslatok megvitatása)  

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az egyes gazdasági tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Ha jól látom, Babák képviselő úr képviseli az 
előterjesztőket. Egyrészt módosító javaslatokat kellene megvitatnunk, másrészt kettő darab 
bizottsági módosító javaslat benyújtására fogalmazódott meg igény. Majd kérdezném is, hogy 
ezeket ismeri-e képviselő úr és a kormány vagy a tárca, melynek képviseletében 
főosztályvezető-helyettes asszonyt és munkatársait tisztelettel üdvözlöm.  
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Elsőként vegyük elő az ajánlást, melyben az 1. pont – ami összefüggésben van a 
4. ponttal – pont Kovács Tibor alelnök úr és Józsa képviselő urak módosító indítványa. 
Először az előterjesztő álláspontját kérném.  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztőként: Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.  
 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Szintén nem támogatjuk, és kormányálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Tehát a kormány álláspontja is nemleges. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen 
szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 2. ajánlási pontban Szilágyi György és Hegedűs Lorántné képviselők 
módosító indítványáról kérdezem először az előterjesztő véleményét.  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztőként: Nem támogatjuk, elnök úr.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Szintén nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

A következő a 3. ajánlási pontban Szél Bernadett és Vágó Gábor képviselők módosító 
indítványa. Az előterjesztőt kérdezem.  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztőként: Elnök úr, az előterjesztők nem 

támogatják.  
 
ELNÖK: A kormány álláspontja?  
 
KOVÁCS LAJOS főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

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

Két bizottsági módosító indítvány benyújtására fogalmazódott meg igény, az egyik 
gyakorlatilag az útdíjjal kapcsolatos, az úthasználati jogosultság kérdésének a szabályozása. 
Kérdezem, hogy ezt ismeri-e az előterjesztő képviselője, és tudja-e támogatni.  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztőként: Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e erről esetleg tárcaálláspont, mert gondolom, kormányálláspont nincs.  
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TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium): Bocsánat, ez nem a mi kompetenciánk, tehát ebben nem tudok 
nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Végül is nem szükséges része a törvényjavaslat tárgyalásának. Van-e kérdés 

vagy észrevétel a bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatban? Ez a rövidebbik, a 
hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy a 
bizottság tagjai közül ki támogatja a javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. Ki nem támogatta? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
7 tartózkodás mellett.  

Áttérnénk a következőre, mely az adózás rendjéről szóló törvény módosítását foglalja 
magában mint bizottsági módosító indítvány. Kérdezem, ezt ismeri-e az előterjesztő, és tudja-
e támogatni.  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz), előterjesztőként: Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban tárcaálláspont.  
 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Ismételten nem a KIM a kompetenciával rendelkező tárca.  
 
ELNÖK: Rendben. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni, tisztelt elnök úr, mi indokolja azt, 

hogy miután most van napirenden, és a parlament tárgyalja a hulladékgazdálkodásról és a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabályt, hogy e jogszabály keretében – miután egy 
tárgyalt törvényjavaslat van napirenden –, ide, ehhez a törvényhez nyújtanak be módosító 
indítványt. Egyszerűen ez egészen elképesztő és elfogadhatatlan. A jogbiztonság 
szempontjából a jogalkalmazók számára egyszerűen követhetetlen az ilyen módon történő 
jogalkotás.  

 
ELNÖK: Egyetlenegy: úgy tudom, a hulladékgazdálkodási törvény van napirenden, 

nem a környezetvédelmi termékdíjról szóló, mert az az adótípusú jogszabályok között van, a 
hulladékgazdálkodási meg nem. (Babák Mihály: Jól tudja, elnök úr, tehát helye van itt most.) 
Szerintem ez a válasz alelnök úr kérdésére.  

Van-e esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) A többi része alapvetően 
a stabilitási és megtakarítási számlával kapcsolatos.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító indítvány 
benyújtását. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat, és akkor gondolom, 3 tartózkodás mellett a 
bizottsági módosító javaslat benyújtását támogatta a bizottság.  

Köszönöm szépen, ennek a napirendi pontnak a vitáját lezárom, köszönöm szépen 
képviselő úrnak és a tárcák képviselőinek is a jelenlétet. 

Mentesítés a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alól (2011. évi CVIII törvény 9. § 
(1) bekezdés a) pont) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítésre.  
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Itt adó- és zárjegybeszerzésről van szó 2014-15-re vonatkozóan. Tisztelettel üdvözlöm 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat. Kérdezem, kívánja-e kiegészíteni vagy 
megindokolni szóban is az előterjesztést. Amennyiben igen, öné a szó, parancsoljon. 

Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (NGM) szóbeli kiegészítése 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm önöket. Csak nagyon röviden: esedékessé vált a 
2014-15. évre vonatkozó adó- és zárjegyek beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.  

Miért kritikus a kérdés? Azért, mertH ha nem lesznek zárjegyek, akkor ezeket a 
jövedéki termékeket – cigaretta, illetve alkohol – nem lehet kereskedelmi forgalomba hozni. 
Ennek a normál útja az lenne, hogy a közbeszerzési törvény alapján kiválasztjuk, hogy ki lesz 
az, aki ezeket a zárjegyeket legyártja. Abban szeretnénk kérni tisztelettel a bizottság 
egyetértését, hogy a közbeszerzési törvény helyett a minősített beszerzési eljárásoktól szóló 
218/2012. számú kormányrendelet alapján lehessen az adóhivatalnál lefolytatni ezt az eljárást. 
Ennek pedig az az oka, hogy ezeknek a zárjegyeknek és adójegyeknek a legyártása olyan 
különleges gyártási eljárással történik, amely gyakorlatilag minősített adatok sorozatát 
tartalmazza. Lényegében arról szól maga a gyártási folyamat leírása, hogy melyek azok a 
biztonságtechnikai elemek, amelyek a hamisíthatatlanságot garantálják. Értelemszerűen ezek 
olyan minősített adatok, amelyeket nem tudunk egy közbeszerzési eljárás keretében sem 
nyilvánosságra hozni. Nyilván, ha ezt megtennénk, ezzel pontosan az eredeti célt nem tudná 
elérni a zárjeggyel és adójeggyel való ellátás mint olyan.  

Ezen túlmenően még egy dolog, ami a közbeszerzés alóli kivételt alátámasztja, hogy 
eleve miután nagyon szenzitív kérdésről és minősített adatok kezeléséről van szó, itt csak az 
Alkotmányvédelmi Hivatal által közzétett minősített ajánlattevők közül lehet kiválasztani, ez 
eleve négy-öt céget jelent praktikusan, amelyek ezeket a zárjegyeket és adójegyeket 
legyárthatják. Nyilvánvalóan nem az a célja az adóhatóságnak, hogy a versenyt mellőzze az 
adó- és zárjegyek legyártatása során, hanem az, hogy egy olyan körben kerüljön maga az 
eljárás lefolytatásra, ami a minősített adatok védelmét garantálja, illetve garantálja, hogy 
végső soron olyan nyertes kerül kiválasztásra, aki megfelelő minőségben tudja ezeket a 
jegyeket legyártani.  

Ebben az eljárásban szeretnénk kérni a tisztelt bizottság együttműködését és 
támogatását.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a közbeszerzés alóli 
mentesítésről szóló indítvánnyal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
döntenénk róla, a határozati javaslatot a bizottság tagjai kézhez kapták. Aki a bizottság tagjai 
közül az írásban kiosztott határozati javaslatot és ezzel a közbeszerzési törvény hatálya alóli 
mentesítést támogatja, illetve megadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság támogatta a határozati javaslatot, és ezzel a közbeszerzési törvény alóli mentesítést 
megadta.  

Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási 
szerződése rendelkezéseiből eredő, a munkavállalók szabad áramlásával összefüggő 
munkaerő-piaci nyitásról (Bizottsági állásfoglalás kialakítása) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, melynek keretében a Horvát 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozási szerződése rendelkezéseiből eredő, a 
munkavállalók szabad áramlásával összefüggő munkaerő-piaci nyitásról szóló állásfoglalást 
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kellene kialakítanunk. Gondolom, mindannyian tudják, hogy európai uniós csatlakozás 
esetén, ha az Európai Uniónak lesz egy új tagállama, akkor a munkavállalók szabad áramlása 
a csatlakozást követő első két évben nem automatikus, itt az adott tagállam maga alakítja ki, 
hogy teljes szabadságot enged, vagy részleges korlátozást érvényesít a munkaerőpiac 
megnyitásával, a munkaerő szabad áramlásával kapcsolatban.  

Természetesen tájékozódtunk, tehát kértük a Nemzetgazdasági Minisztérium ezzel 
kapcsolatos állásfoglalását. Helyettes államtitkár úr ugyan nincs jelen, de Czomba államtitkár 
úrnak az ezzel kapcsolatos írásos véleményét bírom, és tudom is támogatni azt, amit 
egyébként írásban is kiküldtünk önöknek. Itt az a javaslat, hogy a gazdasági bizottság a 
feltétlen, teljes és azonnali megnyitást támogatja, és a kormány számára ennek alkalmazását 
javasolja.  

Ennek az oka viszonylag egyszerű. Tehát egyrészt Horvátország – és egyébként a 
Magyarországgal szomszédos országok – csatlakozása Magyarország számára prioritás, ezt a 
magyar elnökség idején is határozottan képviseltük. A meglévő statisztikai adatok alapján is 
határozottan úgy tűnik, hogy egyébként a migráns horvát munkavállalók számára 
Magyarország nem tipikus célország, ugyanakkor a Horvátországban élő, sajnos nem túl nagy 
számú, de azért élő magyar kisebbség számára ez mégiscsak könnyebbséget tud jelenteni, Így 
összességében inkább úgy fogalmaznék, hogy nem látszik olyan érv, ami amellett szólna, 
hogy korlátozzuk a munkaerőpiacot a horvátországi, illetve horvát munkavállalók előtt. 
Ennek megfelelően a teljes megnyitásra tennék javaslatot. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy ki támogatja az így megfogalmazott, egyébként írásban kiosztott határozati 
javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. (Modori 
László belép az ülésterembe.) Közben túlestünk a napirendi ponton, úgyhogy köszönöm 
szépen, de ezzel le is zárnánk, a bizottság támogatta a feltétlen megnyitást.  

A bizottság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény 28. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva: döntés 
vállalkozás jóváhagyásáról 

Áttérünk a mai utolsó napirendi pontunkra, a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásával kapcsolatos kérdéskörökre, a titkárságon minden ezzel 
kapcsolatos anyag megtalálható.  

Engedjék meg, hogy először azokkal kezdjem, ahol a jóváhagyás kiterjesztésére 
vonatkozó kérdés van, és nem új vállalkozás jóváhagyása. A jóváhagyás kiterjesztése arról 
szól, hogy más országokra is ki akarja terjeszteni a tevékenységét. A Discus Holdings nevű 
céget egyszer már jóváhagytuk, amely az Amerikai Egyesült Államokra, a Kazah 
Köztársaságra, a Thaiföldi Királyság területére, valamint az előbbiekben felsorolt országok 
állampolgárai által Magyarország területén benyújtásra kerülő kérelmek vonatkozásában kéri 
a jóváhagyásának a kiterjesztését. Itt jeleztem a bizottságnak legutóbb is már, hogy az 
Egyesült Államok képviseletét erről előtte szerettem volna tájékoztatni, ez megtörtént, 
ellenvélemény nem volt. Úgyhogy – bár számomra kicsit furcsának tűnik, hogy ez az 
Egyesült Államokban miért releváns kérdés, de úgy tűnik, ez egy létező kérdéskör, bizonyára 
adójogi megfontolások is meghúzódhatnak mögötte – ennek megfelelően nyugodt szívvel 
tudom javasolni a bizottság számára a kiterjesztést, mivel ezzel kapcsolatos ellenvélemény 
nem érkezett.  

Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki 
ezt, illetve az ezzel kapcsolatos írásos határozati javaslatot támogatni tudja. (Szavazás.) 
18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat ellenében a bizottság 
jóváhagyta.  
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Áttérnénk a következőre, az Innozone Holdings esetében viszont egy törvényi 
pontosítást kell gyakorlatilag végrehajtanunk, mert vannak személyek, és a személyek 
tulajdonában álló társaságok. Ha személyek tulajdonában álló társaság nyújt be, nem 
kérelmet, mert azt csak személy tud benyújtani, de az ezzel kapcsolatos állampapír-lejegyzést, 
azt viszont gazdasági társaság teljesíti, akkor pontosítani kell az eredeti megfogalmazásunkat. 
Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Ciprusi Köztársaság területén regisztrált gazdasági 
társaságok többségi tulajdonosai által Magyarország területén benyújtott kérelmek 
vonatkozásában is kiterjesztjük a vállalkozás jóváhagyását.  

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? A részletes papírok megtekinthetők 
a titkárságon. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A 
bizottság 18 igen szavazattal, és gondolom, ezek szerint továbbra is 3 nem szavazat ellenében 
ezt támogatta. 

A következő egy vállalkozás jóváhagyása, ez a VolDan Investments esetében 
alapvetően az Orosz Föderációra, illetve az Orosz Föderációval összefüggésben – írásban is 
megvan – alapvetően az ahhoz kapcsolódó országok, tehát Ukrajna, Türkmenisztán, Grúz 
Köztársaság, Belarusz Köztársaság – hadd ne soroljam végig – területére irányuló kérelem 
jóváhagyásáról beszélünk. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal, és gondolom, ezek 
szerint ugyanúgy 3 nem szavazat ellenében ezt támogatta. 

A következő az S & Z program Limited nevű cég, amelyik viszont alapvetően arab 
érdekeltségben, mint Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Algéria, Jemeni Köztársaság, Ománi 
Szultánság, Szaúd-Arábia, Szíria – írásban szintén megvan felsorolva az egész. Kérdezem, 
van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal, és gondolom, ezek szerint 
ugyanúgy 3 nem szavazat ellenében támogatta. 

A legutolsó, az EURO-ASIA Investment Management Pte Ltd pedig Szingapúr 
vonatkozásában kér ilyen jóváhagyást. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy 
észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A 
bizottság 18 igen szavazattal, és gondolom, ugyanúgy 3 nem szavazat ellenében támogatta. 

Köszönöm szépen, ezt le is zárnám.  

Egyebek 

Arról tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy holnap a szavazások után még kell egy 
bizottsági ülést tartanunk, tehát kérem, hogy erre a bizottság tagjai számítsanak. Erre mikor 
kerülhet sor? (Rövid tanácskozás.) Nekem is bonyolult, mert frakcióelnökségi ülést is kell 
tartanom, úgyhogy lehet, hogy alelnök úrra fogom bízni a bizottsági ülés vezetését.  

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést lezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 

 


