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Napirend: 

 

1. Simor András MNB-elnök és Járai Zsigmond, az MNB felügyelőbizottsága elnökének 

meghallgatása - Milyen tényezők okozták a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi 

gazdálkodásának veszteségességét? 

2. A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat (T/3502. szám – a bizottság feladatkörébe 

tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság jelentése a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatásának költségvetési támogatásáról (Bizottsági 

tájékoztató benyújtásának kezdeményezése a Házszabály 96/A. §-a alapján) 

4. Egyebek 



- 4 - 

Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Font Sándor (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Tukacs István (MSZP) 

 Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 

 Vágó Gábor (LMP) 

 Pősze Lajos (független) 

 



- 5 - 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balla György (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Márton Attila (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Szijjártó Péter (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Dr. Veres János (MSZP) Boldvai Lászlónak (MSZP). 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 
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 Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Kedves Képviselőtársaim! Mai 
ülésünket megnyitom. 

A napirend elfogadása 

A kiküldött meghívóban négy napirendi pont szerepel, észrevételek érkeztek, de nem a 
bizottság tagjaitól a 3. napirendi ponthoz, ezeket röviden ismertetni fogom, ha odaérünk. 
Előtte azonban megkérdezem, hogy ennek a megjegyzésnek a kivételével a bizottság 
elfogadja-e a javasolt napirendi pontokat. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem ért egyet a napirendi pontokkal? Nem látok 
jelentkezőt, tartózkodást sem láttam, tehát megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a bizottság mai ülésének napirendi pontjait. 

Tisztelettel köszöntöm körünkben Simor András urat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét 
és munkatársait, valamint a felügyelőbizottság jelen lévő tagjait. Úgy látom, Járai elnök úr 
még nincs itt, ez nem olyan nagy baj, hiszen nélküle is el tudjuk kezdeni az 1. napirendi pont 
tárgyalását. 

Simor Andrásnak, az MNB elnökének és Járai Zsigmondnak, az MNB 
felügyelőbizottsága elnökének meghallgatása 

Annyit engedjenek meg elöljáróban megemlíteni, hogy mind a Nemzeti Bank mint 
részvénytársaság, mind pedig a felügyelőbizottság benyújtotta annak rendje-módja szerint az 
Országgyűlésnek a múlt évi tevékenységéről szóló jelentését. Engedjék meg, hogy zárójelben 
megjegyezzem, hogy a magam személyes véleménye szerint a jegybank éves jelentése 
szakmai szempontból rendkívül magas színvonalú. Ez természetesen a magánvéleményem. A 
felügyelőbizottság jelentése pedig roppant információgazdag a korábbi évekéhez viszonyítva. 

Ezt azért tartom szükségesnek elmondani elöljáróban, mert szerettem volna, ha a 
bizottság napirendjére venné esetleg még ezt a két fontos dokumentumot, tehát a jegybank 
múlt évi éves jelentését és a felügyelőbizottság éves jelentését. Azért nem vettük ezeket 
napirendre, azért nem javasoltam napirendre vételüket, mert a házbizottság sem vette 
tárgysorozatba, és az utóbbi évek gyakorlata az, hogy jóllehet, a jegybank beküldi az éves 
jelentését, a plenáris ülés napirendjére ezek a dokumentumok nem kerülnek. Ennek okát nem 
ismerem, nem is kívánom megfejteni. Ezért maradtunk annál a témakörnél, ami végül is 
napirenden van. 

Megkérjük a jegybank elnökét arra, hogy szíveskedjék a bizottságot arról tájékoztatni, 
mik voltak az okai annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank a múlt éves tevékenysége alapján, a 
mérleg szerinti eredményét tekintve veszteséggel zárt. Ez van tehát napirenden, ami nem 
jelenti azt természetesen, hogy a bizottság tagjai a másik két említett dokumentummal 
kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket ne mondhatnák el. De a fő napirendi pont az elnök úr 
tájékoztatója. Remélem, a technikai feltételek itt közben megteremtődtek. Ha ez így van, 
akkor átadom a szót Simor András úrnak, és megkérem, hogy szíveskedjék tájékoztatóját 
megtartani. Tessék parancsolni, elnök úr! 

 

Simor András szóbeli tájékoztatója 

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Sajnos, a technikai problémák 
nem oldódtak meg. Mi átküldtünk egy nagyon részletes prezentációt még a múlt héten. Ez a 
számítógépre sajnos nem került. A biztonság kedvéért elhoztam pendrive-on, azt 
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megpróbáltam belehelyezni a számítógépbe, de nem tudjuk működésbe hozni, valamilyen 
oknál fogva nem ismeri föl a prezentációt, ami sajnálatos, mert egy csomó dolgot 
megspórolna nekem, hogy elmondjam, mert elég részletesen le van írva. Nem tudom, hogy ez 
a technikai hiba miért fordult elő. 

 
ELNÖK: Elnök úr, bocsásson meg, a technikai hiba kinek a készülékében van, a 

parlamentében, az önök készülékében? 
 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Nézze, vélelmezem, hogy a 

parlamentében, mert mi pénteken átküldtük a prezentációt, és kértük, hogy kerüljön föl a 
számítógépre, nem került föl. (Babák Mihály: Ugorjunk!) Most megpróbáljuk a saját 
eszközeinkkel működésbe hozni, de az sem sikerül. Ha valamilyen technikai segítséget 
kaphatnánk, az nagyban segítené a képviselő hölgyek és urak munkáját. 

 
ELNÖK: Igen, elnök úr. Közben szóltak nekem, hogy a segítség érkezőben van. 

Esetleg addig kezdje el, utána majd megoldjuk. (Simor András is beszél, de nem rögzíthető.) 
Valamit rutinból tessék mondani. (Babák Mihály: Egyszerre csak egy beszéljen!) Köszönöm 
szépen. 

 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Jó. No, először is nagyon szépen 

köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok önöknek a Nemzeti Bank 2010. évi 
gazdálkodásáról. Az első dolog, amit szeretnék mindjárt mondani, hogy az MNB 
természetesen nem nyereségérdekelt szervezet. Mérlegének és eredményének alakulását 
elsősorban a monetáris politikai céljai és azok megvalósulását biztosító eszközei, valamint a 
hazai és nemzetközi makrogazdasági folyamatok határozzák meg. Tehát a jegybank 
eredménye nem használható a jegybanki működés sikerességének mérőszámaként. 

Mik azok a tényezők, amelyek leginkább hatnak a jegybank eredményére? A 
devizatartalék nagysága és annak forrása, a forint és euró közötti kamatkülönbözet alakulása, 
és a forint árfolyamának alakulása. Ha ránéz valaki a jegybank mérlegére, akkor azt látja, 
hogy az eszközoldalon a mérleg túlnyomó része a devizatartalék, a forrásoldalon meg 
alapvetően forintforrások vannak, ezen belül az alaptőke, a forgalomban lévő 
készpénzállomány és a jegybanknál őrzött betétek, a jegybank által kibocsátott kötvények. 
Ebből az következik, hogy a jegybank mérlegében szükségszerűen, a jelenlegi 
mérlegszerkezet szerint van egy óriási árfolyamkockázat és egy óriási kamatkockázat. Ezt a 
jegybank nem jószántából viseli, hanem az a dolga, hogy devizatartalékot tartson. A jegybank 
nem arra optimalizálja működését, hogy nyereséget érjen el, mert ha ezt tenné, akkor a 
parlament által meghatározott törvényben foglalt céljait nem tudná teljesíteni. 

Mondok erre két példát. A jegybank alaptőkéje 10 milliárd forint, ami rendkívül 
alacsony. Ha ugyanezt egy kereskedelmi banknak kellene tartania egy ekkora 
mérlegfőösszeghez, akkor több százmilliárd forint tőkét kellene tartania a jegybanknak. Most 
nyilvánvalóan ez a költségvetésnek így kedvező, hogy nem kell tőkét befektetni a jegybankba, 
a másik oldalról a jegybank kamatkiadásait jelentősen megnöveli. A másik példa. Ha 
nyereségre optimalizálnánk, akkor az lenne a célunk, hogy minél nagyobb legyen a 
készpénzállomány a gazdaságban, pedig nyilvánvaló, hogy a fejlődés záloga az, hogy 
Magyarországon a készpénz-helyettesítő eszközök terjedését segítse elő a jegybank. Tehát ez 
is költséget okoz. Ráadásul a devizakockázat, ami a jegybank mérlegében van, tükörképe 
annak a kockázatnak, ami a magyar állam mérlegében van. Ugyanis a devizatartalék, 
különösen az elmúlt 2-3 évben úgy keletkezett, hogy a magyar állam devizakötvényeket 
bocsátott ki, ezt átváltotta a Nemzeti Banknál forintra, a forintot elköltötte a költségvetés 
finanszírozására, a Nemzeti Bank mérlegében megjelent a devizatartalék mint eszköz, a 
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költségvetés mérlegében pedig megjelent a devizakötvény mint adósság. Magyarul, ha 
konszolidáltan nézzük a Nemzeti Bank mérlegét és a költségvetés mérlegét, akkor ez a 
devizapozíció kiüti magát. (Babák Mihály: Minket is.) Másképpen fogalmazva, ha a forint 
erősödik, az a Nemzeti Banknak veszteséget okoz, hasonló nyereséget okoz a magyar 
államnak. Ha a forint gyengül, az a Magyar Nemzeti Banknak nyereséget okoz, és 
ugyanekkora veszteséget okoz az államkötvényeken a magyar államnak. Tehát a jegybank 
vesztesége egyúttal a költségvetés nyeresége. Egyébként a jegybankok vesztesége működése 
egyáltalán nem példa nélkül álló. Hogy csak egy példát mondjak a hozzánk hasonló régióból, 
a cseh jegybank vesztesége a tavalyi évben meghaladta a százmilliárd forintot. 

Sajnos nem nagyon tudok prezentáció nélkül részleteket mutatni. 
 
ELNÖK: Elnök úr, elnézést kérek, hogy megszakítom, közben itt az informatikus 

szakértőnk megérkezett, reméljük, hogy eredménnyel fog járni a beavatkozása. Amíg viszont 
ez megtörténik, köszöntöm Járai Zsigmond felügyelőbizottsági elnök urat, és az a kérésem, 
hogy ott szíveskedjenek helyet szorítani neki a vendégek asztalánál. Elnök úr, tessék helyet 
foglalni! Köszönöm szépen. Talán a technikai rendben van, akkor most tessék folytatni, elnök 
úr! 

 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Sajnos, nincs rendben, megoldani 

a problémát nem tudta, de valószínűleg dolgozik rajta. 
 
ELNÖK: Tessék folytatni akkor! 
 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Tehát, amit az MNB és a 

költségvetés kapcsolatáról általánosságban tudnék mondani, az az, hogy ha a jegybanknak 
nyeresége van, akkor azt a költségvetés osztalékban elvonhatja, ha a jegybanknak vesztesége 
van, akkor azt a költségvetésnek meg kell térítenie. Az elmúlt durván 10 évben a 
költségvetésnek a jegybank veszteségének megtérítésére nem volt szüksége, mert a más 
években képződött nyereség ezt ellensúlyozta. A tavalyi évben mintegy 40 milliárd forint 
vesztesége keletkezett a jegybanknak az általam korábban ismertetett okok miatt, de az 
eredménytartalék ennél nagyobb volt. Ez fedezetet nyújtott rá, tehát ilyen értelemben a 
költségvetésnek térítési kötelezettsége nem volt. 

Van azonban egy másik vonulata is a jegybank és a költségvetés kapcsolatának. 
Nevezetesen az, hogy évről évre nemcsak a realizált veszteséget mérjük, ami jelentkezik a 
jegybank eredményében, hanem az úgynevezett nem realizált eredményt is mérjük. Ez azt 
jelenti, hogy a jegybank mérlegében lévő értékpapírokat fölértékelik, a jegybank mérlegében 
lévő devizát az év végi árfolyam értékeli, és ezt a jegybank mérlegében kimutatják. De ez 
nem érinti a jegybank eredményét, ez a különböző tartalékokat érinti. A jegybanktörvénynek 
van egy olyan pontja, hogy ha ezek a tartalékok egy-egy évben negatívba fordulnak, akkor 
ebből az államnak van térítési kötelezettsége. Ez az eddigiekben az éves költségvetést nem 
érintette, úgynevezett finanszírozási tétel volt. Erre több évben volt példa, hogy az államnak 
ilyen térítési kötelezettsége keletkezett, 2002-ben durván 250 milliárd forint térítési 
kötelezettsége keletkezett, 2003-ban durván 80 milliárd forint, azt hiszem, 2005-ben is volt 
ilyen térítési kötelezettség, 2011-ben pedig 29 milliárd forint térítési kötelezettsége keletkezett 
a költségvetésnek. 

Na most, a jegybank működési költségei természetesen már olyan tételek, ahol a 
jegybanknak arra kell ügyelni, hogy minél inkább takarékosan gazdálkodjon. Ezek azok a 
tételek, amiket a felügyelőbizottság is vizsgál, hiszen a jegybank alaptevékenységével a 
felügyelőbizottság nem foglalkozik, azt nem vizsgálja, beszámolási kötelezettséggel a 
jegybank közvetlenül a parlamentnek tartozik. Rátérve a működési költségekre, a működési 
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költségek drámai módon csökkentek a jegybankban az elmúlt évben, 2006 óta reálértékben 
minden egyes évben csökkent a működési költség, ezen belül 2007-ben, 2008-ban 
nominálisan durván szinten maradtak ezek a költségek, 2009-ben és 2010-ben durván 1-1 
milliárd forinttal csökkentek. Mindezek eredményeként 2010-ben nominálisan 14 százalékkal, 
reálértékben 30 százalékkal alacsonyabbak a működési költségeink, mint 2006 végén, 2007 
elején, amikor az elnöki kinevezéssel megtiszteltek. 2010-ben a működési költségeink nem 
érték el a 13 milliárd forintot, amilyen alacsony összeg utoljára 2003-ban volt a jegybank 
működési költsége. 

Készíttettünk egy egyszerű számítást. Megnéztük a 2006-os költséget, és az inflációval 
felszoroztuk 2010-re, mert ez lenne az a költségszint, ami a jegybankban most lenne, ha az új 
vezetés nem csinált volna semmit. Ha ezt összehasonlítjuk azzal a költségszinttel, ami az 
elmúlt pár évben volt a jegybankban, akkor azt látjuk, hogy 4 év alatt 13 milliárd forintot 
takarítottunk meg, ez nagyjából megegyezik a jegybank 1 éves működési költségeivel. Tehát 
azt lehet mondani, hogy munkánk eredményekét a jegybank 1 évig ingyen működik. A 
személyi jellegű kiadásokra különös gondot fordított a jegybank vezetése, folyamatosan 
csökkentek a személyi kiadások, 2011-re pedig nem tervezünk növekedést. Ezen belül 2006 
óta durván 20 százalékkal csökkent a létszámunk. Jelentősen csökkentek az informatikai 
költségek is, ami a jegybank második legnagyobb költségtétele. Talán ma Magyarországon 
még sokakat nem érdekel a környezettudatos működés, de bizonyára vannak önök között 
olyanok, akiket érdekel. Ebből kiemelném azt, hogy 2010-ben a jegybank elnyerte a 
legzöldebb iroda címet. Jelentősen mérsékeljük a földgáz- és villamosenergia-felhasználást, 
saját kutat fúrtunk a logisztikai központban, hogy olcsóbban tudjunk működni. 

A bankjegy- és érmeráfordítások költsége szintén nagyon jelentős mértékben 
csökkent. Ez részben annak tudható be, hogy a címletstruktúrát átalakítottuk. Önök is tudják, 
hogy 1 és 2 forintost nem hozunk forgalomba, a 200 forintos bankjegy helyett 200 forintos 
érmét hoztunk forgalomba, és ennek eredményeként úgy látjuk, hogy durván 1,5 milliárd 
forintos éves költségmegtakarítást sikerült elérnünk. 

Sajnálattal veszem, hogy a prezentációt még mindig nem sikerült előállítani. Ennyit 
tudtam itt szóban megoldani. Azt meg tudom tenni, hogy utólag elküldöm önöknek ezt az 
anyagot, biztos vagyok benne, hogy gazdagabb lesz az ismeretanyaguk tőle. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük, elnök úr, a bevezető előadását. Nem tudok válaszolni arra a 

dilemmára, hogy miért nem működik a technika. Azt javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, 
hogy hallgassuk meg Járai Zsigmond urat, a felügyelőbizottság elnökét is, és ezt követően 
teszik majd a föl a képviselők a kérdéseiket, fejtik ki véleményüket. Elnök úr, parancsoljon! 
(Magyar Anna szót kér.) Tessék parancsolni! 

 
MAGYAR ANNA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Úgy érzem, első nekifutásra nem 

sikerült azt a méltatlan helyzetet kellőképpen megoldani, hogy Járai úr a térdén tartja az 
iratait. Kérem elnök urat, hogy segítsen a helyzet méltó megoldásában. Köszönöm. (Járai 
Zsigmond helyet cserél Simor András egyik munkatársával. – Simor András: Korábban is 
felajánlottuk a helyet.) 

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy a helyzet megoldódóban van. Köszönöm szépen a 

megértésüket. 
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Járai Zsigmond szóbeli tájékoztatója 

JÁRAI ZSIGMOND, az MNB felügyelőbizottságának elnöke: Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Én is köszönöm szépen a meghívást. Néhány 
összefoglaló megjegyzést szeretnék fűzni a felügyelőbizottság nevében elnök úr rövid 
beszámolójához. Alapvetően a felügyelőbizottság azt állapította meg, hogy a Nemzeti Bank 
benyújtott mérlege a számviteli előírásoknak megfelelően készült, tükrözi a számszaki 
hitelességét a kimutatásoknak, ugyanakkor többször beleütköztünk korlátokba a 
felügyelőbizottság munkáját illetően. A felügyelőbizottság úgy véli, hogy érdemes lenne a 
jegybanktörvényben egyértelműbben meghatározni a felügyelőbizottság feladatát és bővíteni 
hatáskörét. 

Számos ponton azt találtuk így is, hogy a jegybank a rá vonatkozó függetlenséget 
önkényesen értelmezi, olyan működési és gazdálkodási döntéseket hoz az úgynevezett 
jegybanki függetlenségre alapozva, amelyek a társadalmi elvárásoknak számos ponton nem 
felelnek meg. Úgy találtuk, hogy a kialakított irányítási struktúrájában az egyszemélyes 
vezetői modell számos kockázatot hordoz, sok döntés megalapozatlannak tűnik, és a szakmai 
előkészítetlenség veszélyét hordozza ez a szervezeti modell. A gazdálkodással kapcsolatban a 
felügyelőbizottság azt állapította meg, hogy az MNB 2010. évi gazdálkodása több 
szempontból kifogásolható. Egyrészt nem megfelelő a gazdálkodás transzparenciája, 
átláthatósága, a költséggazdálkodás egyes elemei nem megfelelőek, a Nemzeti Bank által 
folytatott bérpolitika a társadalmi vagy állami takarékossági irányelveket figyelmen kívül 
hagyta, elsősorban a vezetői bérek a Nemzeti Bank által felállított saját mércéhez képest is 
lényegesen gyorsabban növekedtek. Miközben a bankokban 2009-ben és 2010-ben 
csökkentek a vezetői bérek, a Nemzeti Bankban mindkét évben növekedtek. Megállapításunk 
ellenére 2011-ben is tovább növelték a vezetői béreket. Úgy gondoljuk, hogy indokolatlanul 
magas bérek alakultak ki elsősorban a vezetők körében. 

A bank kommunikációval kapcsolatos ráfordításai indokolatlanul magasak, számos 
olyan külső megbízást adtak, amire a felügyelőbizottság megítélése szerint nem lett volna 
szükség. Értelmetlen a jegybank számára. A bank által üzemeltetett gépjárműállomány, a 
vezetőknek nyújtott gépkocsik száma eltúlzottan magas, indokolatlanul magas. Hiányosságok 
találhatók a bank egyes befektetéseinek kezelésében is, elsősorban a Pénzjegynyomda Zrt.-vel 
kapcsolatos befektetésekben. A jegybank kommunikációs tárgyú szerződéseinek vizsgálata 
során több esetben jogszabálysértő beszerzési folyamatot találtunk, az egyes döntéshozók 
részéről pedig személyi összeférhetetlenség gyanúja is felmerült. Egy konkrét esetben a 
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordultunk, a Döntőbizottság megsemmisítette az eljárást. 
De körülbelül 8 ilyen eljárás van visszamenőleg, amiben a Döntőbizottság még nem, illetve 
már nem foglalhat állást, mert ezek múltbeli beszerzések. Azt gondoljuk, ebben a kérdésben 
az ügyészség mérvadó. 

A Nemzeti Bank arculatváltással összefüggő beszerzése felesleges volt a 
felügyelőbizottság szerint, és túlzott költségekkel járt. A vizsgálat során esetleges fiktív 
szerződések gyanúja is fölmerült, és úgy találtuk, hogy indokolatlanul foglalkoztat több 
elnöki tanácsadót a Nemzeti Bank, és ez többletköltségeket jelent. 

Összességében az a megállapításunk, hogy a 41,5 milliárdos veszteségben lényeges 
szerepet játszott a nem megfelelő költséggazdálkodás is 2010-ben. Visszamenőleg nem 
vizsgáltuk, de egyes szerződések a korábbi évekre is visszanyúltak. Köszönöm szépen a 
figyelmüket, és röviden ez az összefoglaló. 

 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr, a tájékoztatóját. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy a következőkben nem a jegybank monetáris politikájára 
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vagyunk elsősorban kíváncsiak, hanem a gazdálkodásra, ahogy Járai úr erre is tette a 
hangsúlyt, sőt az előző előadás is lényegében erről szólt. Elsőként kérdéseket javasolok 
föltenni, méghozzá együtt mindkét elnök úrnak. Tehát kinek van kérdése? Kérdést kíván 
föltenni Szijjártó Péter úr. Parancsoljon! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnök 

Urak! Ha jól emlékezem, akkor a beszámolója elején Simor elnök úr azt mondta, hogy nem 
nyereségorientált szervezet a Nemzeti Bank, ami így is van. Hiszen a jegybank nem 
versenyez, nem a piacon tevékenykedik, nem kell, hogy ügyfeleket gyűjtsön. Világos, 
törvényben leírt feladatai vannak, ehhez világos forrásokkal rendelkezik. Éppen ezért nehezen 
érhető, tisztelt elnök úr, hogy önök nem versenyeznek, nem nyereségorientáltak, nem kell 
hogy ügyfeleket gyűjtsenek, nem kell az emberek bizalmát megnyerniük maguknak, ezek után 
mire föl ez a sok százmilliós, ha összeadjuk, 2007 óta az egymilliárdot is meghaladó 
kommunikációs szerződés, illetve tender. Nehezen érthető, tisztelt elnök úr, hogy miközben a 
Nemzeti Bank nem nyereségorientált szervezetként 40 milliárd forint feletti veszteséget 
halmozott fel a tavalyi esztendőben, önök kommunikációs ügynökségi szolgáltatások nyújtása 
céljából két évre nettó 427 millió 500 ezer forintos tendert írtak ki, ami miatt aztán persze a 
Közbeszerzési Döntőbizottság azt mondta, hogy ez a közbeszerzési törvény előírásaiba 
ütközik, ezért önöket 500 ezer forintra meg is büntette. 

Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, tisztelt elnök úr, hogy mi indokolta ennek 
a kommunikációs ügynökségi szolgáltatások nyújtása céljából kiírt pályázatot. Ki hibázott 
önöknél, ami miatt önöket 500 ezer forintra megbüntette a Közbeszerzési Döntőbizottság? Kit 
vontak ezért felelősségre, és milyen változtatási szükségszerűségeket vontak le ezek után a 
jegybank ezzel kapcsolatos működésére vonatkozólag. 

Második kérdésem. 2007. szeptember 3-a és 2010. október 19. között 6 olyan 
kommunikációs reklám, marketing, rendezvényszervezési tenderkiírásról számol be a 
Nemzeti Bank felügyelőbizottsága, amelyek során, a felügyelőbizottság jelentése szerint 
komoly aggályok és gyanúk merülnek fel a közbeszerzési törvény különböző passzusainak 
megsértésére vonatkozólag. 

Szeretném megkérdezni harmadik kérdésként, elnök úr, hogy önök 2008. május 16-án 
hirdetésszervezés tárgyában tárgyalásos közbeszerzési eljárást írtak ki 675 millió forintra. 
Ugyanebben az évben, három hónappal később, augusztus 18-án reklámügynökségi 
szolgáltatásokra írtak ki 82,5 millió forintot. Szeretném kérdezni, hogy mi szükség van mind a 
kettőre. Ha először hirdetésszervezésre írnak ki pályázatot, majd reklámügynökségi 
szolgáltatásokra, akkor miért kell mind a kettő. Hogy egyenként miért kell, azt majd az első 
kérdésemnél legyen kedves megválaszolni, hogy nem piaci szereplőként és nem 
versenyzőként az egészre miért van szükség, de ha már az egyikre szükség van, akkor miért 
van szükség a másikra is? 

Azt szeretném kérdezni öntől, hogy a 2008. május 16-án kiírt 675 millió forintos 
hirdetésszervezési pályázatnál ki volt az 5 pályázó. Igaz-e, hogy ezek közül több azonos 
címen van bejelentve? Igaz-e, hogy akik ezek közül a második fordulóban maradtak, mind 
azonos címen vannak bejelentve? Igaz-e az, illetve kérdés, hogy hány százalékos súllyal 
szerepelt az ár ezekben az esetekben? 

Elnök úr, azt szeretném megkérdezni, hogy a tavalyi esztendőben, amikor 41 milliárd 
forintos veszteséggel zártak, akkor 2010. október 19-én hirdetések megjelenítése témában 300 
millió forintos pályázatot írtak ki. Nos, 300 millió forintért piaci szereplők szoktak 
reklámkampányokat szervezni, amelyek elég jól látható reklámkampányok, általában új 
termékek bevezetésekor vagy piaci pozíció elnyerése céljából szoktak ennyi pénzért 
reklámkampányokat kiírni. Önök nem versenyző intézményként vajon milyen 
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szükségszerűségből írtak ki 30 millió forintra hirdetések megjelenítése című pályázatot? 
Milyen hirdetések feladására került sor és milyen célból? 

A következő kérdésem, elnök úr. Azt írja a felügyelőbizottság jelentése, hogy ön a 
kommunikációs tanácsadó pozícióra vett fel valakit. Azt nem írja a jelentés, hogy kit. 
Szeretném megkérdezni, hogy ki az illető, aki a havi 1 millió forintot is meghaladó összegért 
ad valamilyen fajta kommunikációs tanácsokat önnek, illetve a jegybanknak. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy ennek az illetőnek van-e írásban dokumentált teljesítménye. Mi az, amit 
havonta ennyi pénzért elvégez az illető? Mennyit tartózkodik a jegybankban, és milyen 
módon végzi a munkáját mint az elnök kommunikációs tanácsadója? És kérem, kommentálja 
azt a félmondatot is, ami itt a felügyelőbizottság jelentésében van, és úgy szól, hogy felveti a 
fiktív szerződés gyanúját. Ezt ön hogyan látja? 

Elnök úr, a következő kérdésem, miért volt szükség a jegybank arculatváltására. Ön 
szerint mi jelentősége van annak, hogy az emberek hány százaléka ismeri föl a jegybank 
logóját? A jegybank logója nem szerepel pénzen, semmilyen módon nem kell hogy az 
emberek azt saját érdekükből fakadóan beazonosítsák. (Derültség.) Ez az ábra (Felmutatja a 
korábbi logót.) mennyivel volt rosszabb, mint ezek a vonalak? Már ne haragudjon, de ez hét 
darab vonal. Valóban volt-e értelme annak, hogy önök 50 millió forintot is meghaladó 
összeget költöttek arra, hogy ezt az arculatváltást megtegyék? Ki javasolta az arculatváltást, 
milyen dokumentáció áll az arculatváltás mögött indokként? Mekkora összeget költöttek el 
eddig az arculatváltásra? 

Utolsó kérdésem, elnök úr. Önök nagyon helyesen közgazdasági szakközépiskolák 
számára a diákoknak monetáris témájú vetélkedőt szerveznek. Ez nagyon helyes. Azt 
szeretném megkérdezni, mi ok van arra, hogy a középiskolai diákok részvételével 
megvalósuló versenyt a Nők Lapjában, az Elle magazinban, az Éva magazinban, a Marie-
Claire magazinban és a Maxima magazinban hirdessék? Közgazdasági szakközépiskolák 
számára szervezett vetélkedők ezekben a női magazinokban hirdessék – ne haragudjon, nem 
látom a kettő közötti profilazonosságot. Ha önök azt szeretnék, hogy középiskolás diákok 
minél nagyobb érdeklődést tanúsítsanak monetáris ügyek iránt, és részt vegyenek ilyen 
vetélkedőn, akkor kérjék meg a közgazdasági szakközépiskolák igazgatóit, hogy rakjanak ki 
plakátokat az iskolákban. Beszéljenek az iskolaigazgatókkal! (Dr. Nyikos László: Ez már 
vélemény.) Igen, elnök úr, vélemény, fojtsa belém a szót, ha úgy gondolja, nem helyes, hogy 
ezt elmondom. De azt gondolom, ha közpénzekről beszélünk, közpénzek ügyében teszünk föl 
kérdéseket, akkor a saját véleményemet talán két mondatban elmondhatom. Tehát azt 
gondolom, ha valaki szakközépiskolás diákok számára szervez vetélkedőt, akkor azt ne 
milliós nagyságrendben női magazinokban hirdesse, hanem beszéljen az iskolaigazgatókkal, 
hogy szóljanak a tanároknak, hogy a legtehetségesebb diákjait küldjék el a versenyre. 

Elnézést elnök úr, hogy túlterjeszkedtem a kérdéseken, volt abból is elég. Tisztelettel 
várom a remélhetőleg megnyugtató válaszokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr, a kérdéseit. Ha jól számoltam, 6 fő kérdés volt, azon 

belül több alkérdés, lehet, hogy rosszul számoltam, de majd kiderül a válaszokból. 
Természetesen senkibe nem fojtom bele a szót, csak abban maradtunk, hogy az első körben 
kérdezünk. Aztán majd véleményt is mondunk természetesen. Ha határeset, az persze nem 
jelent problémát. Következik kérdésekkel Balla György képviselő úr! (Balla György jelzi, 
hogy nem kíván kérdezni.) Nekem ezt mondták, bocsánat. (Babák Mihály: Babák.) elnézést. 
Vágó Gábor képviselő úr! szintén nem kérdés? 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): szívesen kérdezek, csak az volna a javaslatom… 
 
ELNÖK: Nem kötelező. 



- 13 - 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az volna a javaslatom, hogy ha itt a technika ördögét sikerült 

elkergetni, akkor nézzük már meg. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nem kötelező kérdezni természetesen. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Szívesen kérdezek, csak nekem az volna a javaslatom, hogy 

nézzük meg a tájékoztatót. 
 
ELNÖK: Majd lesznek vélemények is, köszönöm, hogy eláll a kérdésétől. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nem állok el. Kérdeznék. Köszönöm szépen. Elnök úrnak 

föltenném a kérdést, hogy egyik oldalról nézve a jegybank függetlensége fontos dolog, 
viszont ugyanannak az éremnek a másik oldala az átláthatóság kérdése. Nagyon könnyű a 
jegybank függetlenségéért akkor kiállni, amikor átláthatóan működik. A felügyelőbizottsági 
jelentésből nem teljesen ezzel összhangban lévő dolgokat lehetett kiolvasni, és az volna a 
kérdésem elnök úrhoz, hogy az elmúlt egy évben milyen olyan tevékenységet végzett a 
jegybank, ami átláthatóbbá tette a működését. Tehát azáltal, hogy a felügyelőbizottságnak 
nagyobb lehetősége volna beletekinteni olyan szerződésekbe is, amire itt láthatóan nem volt 
lehetősége, akkor hogyan lehet az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot számon kérni a 
jegybankon, és hogyan lehet a függetlenségért kiállni, ha valóban vannak olyan részek, amire 
a felügyelőbizottság hatásköre nem vonatkozik. 

A másik kérdésem. Valamennyire párhuzamban is áll az eddig elhangzott kérdésekkel 
a bérnövekmények aránya az egyes dolgozói szinteken. Igaz-e, hogy a felső vezetőknél jóval 
magasabb százalékos bérnövekmény következett be, mint az alsóbb középvezetői vagy 
beosztotti szinteken? Köszönöm a lehetőséget, hogy kérdezhettem, továbbra is szívesen 
látnám a tájékoztatót, mert akkor lehet, hogy választ is kapnék a kérdéseimre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Közben megjavult a technika, majd 

javasolni fogom az elnök úrnak, hogy ha tudja még használni válaszai megfogalmazásához, 
akkor kísérelje meg, hogy használja a prezentációját. Kérdezni kíván Babák Mihály képviselő 
úr. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök urak! Tisztelt Bizottság! Kedves 

Elnök Úr! Az elmúlt évben, amikor a bérek napirendre kerültek, ön sok országot megkeresett 
szóban, írásban, személyesen, hogy a Magyar Nemzeti Bank függetlensége veszélyben van. A 
kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy kitől független a Magyar Nemzeti Bank, és kitől 
független a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 

Szeretném föltenni azt a kérdést, tisztázandó, hogy kinek a tulajdona például az USA 
központi bankja, és ki a tulajdonosa a Magyar Nemzeti Banknak? Jó lenne ezt a kérdést 
összevetni. Szeretném megkérdezni, elnök úr, hogy mi nem tetszik az elnöknek a kormány 
gazdaságpolitikájából, és mi nem tetszik a kormány bérpolitikájából? Ha erre szíveskedne 
röviden válaszolni! 

Szeretném megkérdezni, elnök úr, hogy milyen megállapodás van a kormánnyal, a 
volt kormányokkal írásban és szóban a különböző pénzügyi tranzakciókat illetően. Tudniillik 
nem tudunk ezekről. Szeretném, ha tájékoztatna minket, hogy mikor kelteződtek, és szóbeli 
vagy írásbeli megállapodások vannak-e bizonyos pénzeszközök ügyében. 

Szeretném megkérdezni azt, hogy ön szerint járható a kommunikációban, amire 
rengeteg pénzt költött, az üzengetés a parlamentnek és a költségvetési bizottságnak. Nem 
velünk kéne közölni, és nem a sajtón keresztül alkalmasint bizonyos dolgokat? Éppen ezért 
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szeretném megkérni, tisztelt elnök úr, hogy mondja el nekünk azt, miben segíti a parlament, a 
költségvetési bizottság és a kormány gazdaságpolitikával kapcsolatos kérdéseit. Ugyanis úgy 
gondolom, erről törvény van, sőt, fontos tételként emlegeti, hogy segítenie kell a kormány 
gazdaságpolitikáját. 

Szeretném megkérdezni, magánjellegű ügy, tisztelt elnök úr, mi van a Cipruson tartott 
vagyonával. Azonkívül szeretném megkérdezni azt, hogy hány fő a jegybank személyzete, és 
mennyi a költségvetési kiadása, amit működésre fordít. Mert mindenféle adatot láttunk. 

És ha megengedik, szeretnék kérdezni Járai elnök úrtól. Következmények nélküli az 
ország, eddig az volt. Következmények nélküli a Magyar Nemzeti Bank tevékenysége is ezek 
szerint? Bármit megtehet, úgy, mint az országban volt eddig 8 éven keresztül? Köszönöm, 
elnök úr, hogy szólhattam és kérdezhettem. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kérdéseket. Lenhardt Balázs képviselő úr kíván kérdezni. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kicsit azért vagyok 

zavarban, mert túl sok kérdés lesz, amire elnök úrnak válaszolnia kell. A legfontosabb talán a 
devizatartalék kérdése. 2008 októberében ez a devizatartalék 17 milliárd eurót tett ki. Ez 
hihetetlen gyors görbével növekedésnek indult, és mára nagyjából 36 milliárd eurós szinten 
áll, miközben az Európai Központi Banknak, ami, gondolom, érzékelik, jelentőségében elég 
komoly intézmény, 60 milliárd euró a devizatartaléka. Az MNB éves jelentésében arról 
beszéltek, hogy többek között a devizatartalék szintjét az indokolja, hogy a szakszóval 
international kollateral, a piaci elvárások és a nemzetközi hangulat alapján mennyit szeretne. 
Meglátásom szerint ezzel a spekulánsoknak nyit menekülő kaput, amivel védik, hogy adott 
esetben távozni tudjanak, átváltva a forintot devizára. 

Idekapcsolódik az is, hogy a devizatartalékra kapott igen csekély összegű kamatot 
szembeállítva asz MNB által kibocsátott forintkötvényekkel, amire szintén érdemes lenne 
kitérni, mintegy 250 milliárd különbséget képez negatív mértékben. Tehát a devizatartalékért 
ennyivel kevesebbet kapnak, mint amikor ki kell fizetni a forintkötvényeket. Miből fizetik ezt 
a veszteséget, mert ez a 41 milliárdos mérlegből nem derül ki. Nagyon fontos az, hogy az 
MNB megállapítja a hivatalos árfolyamot, ez egy újabb kérdés, amin könyvel, és azt is, amit a 
gazdaság követ. A hivatalos árfolyam nagyjából 5 százalékkal gyengébb, mint az MNB napi 
átlagos bekerülési árfolyama, amit ténylegesen fizet. Ez a különbség 2010. december 31-én 
majdnem pontosan 14 forint. A gyengébb forint nagy nyereséget képez a banknak és az itt 
működő nemzetközi társaságoknak az export révén, de ennek árát a magyar gazdaság és a 
magyar fogyasztók fizetik meg. Miért működtetik ezt a rendszert? 

Az még nagyon fontos, harmadik kérdésként, hogy Orbán Viktor bejelentette június 
21-én, hogy sikerült 4 százalékponttal csökkenteni az államadósság mértékét. Másnap ön 
közleményt adott ki az MNB nevében, amiben bejelentette, hogy 2012 végéig az alapkamat 
mértéke nem változhat. Ez megdöbbentő, mert gyakorlatilag deklarálja, hogy hivatalosan 
szembehelyezkedik a kormány politikájával. Eddig is láttuk, hogy ön és az ön által vezetett 
MNB teljesen keresztbefekszik, de ezt ennyire nyíltan… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, a kérdéseket tegye föl, legyen szíves! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ez hozzátartozik, de ezt valamilyen módon meg 

kell magyarázni majd az elnök úrnak is, tekintettel arra, hogy a szerepében az van benne, 
hogy segíti, együttműködik és előmozdítja a kormányzati gazdaságpolitikát. Nagyon sok 
kérdést már elmondott Szijjártó Péter kollégám. Én annyival egészíteném ki, hogy a 
kommunikációs szerződések bizonytalan területnek számítanak az MNB gazdálkodásában, 
amiért személyesen feljelentést is tettem az ügyészségen. Braun Róbert, aki az elnök úr 
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tanácsadója, tulajdonostársa, ez esetleg majd segíti a kérdés megválaszolását, a Braun & 
Partners Consulting Kft.-ben annak az Iglódi Csabának, akinek a felesége, Iglódi-Csató Judit 
2010-ig az MNB kommunikációs igazgatója. Érdekesek ezek a személyes összefonódások, és 
érdekes, hogy akkor hogyan is működik ez az egész szektor önöknél. Vajon egy adott körre 
vannak-e ezek a szerződések kiírva, és az a lényeg, hogy ebben a haveri társaságban mindenki 
megkapja a neki szóló szerződést és megbízást? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dancsó képviselő úr kérdez. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Urak! A kérdésem arra vonatkozna, hogy Járai elnök úr arra 
utalt, hogy az MNB önkényesen működik, és egyszemélyes irányítási modell valósul meg, 
ami igen sok kockázatot rejt magában. Megértem a jegybanki függetlenséget a monetáris 
politika vonatkozásában, viszont vannak-e konzultációk és kivel a működés tekintetében? 
Simor elnök úr kivel értekezi meg azt, hogy milyen irányítási modellt vezet be és hogyan 
működteti ezt? A tulajdonossal megosztja-e ezzel kapcsolatos gondolatait, a tulajdonost 
bevonja-e az irányítási modell kialakításába? 

Illetve Járai elnök úrtól szeretném kérdezni, hogy miben érhető tetten az önkényes 
működés, mit jelent az egyszemélyes irányítási modell kockázata? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Elnök Urak! Engedjék meg, hogy én is 

föltegyek néhány kérdést elsősorban Járai képviselő (Sic!) úrnak adresszálom azt a 
kérdésemet, hogy a felügyelőbizottsági jelentést miként kommentálta a jegybank vezetése. 
Egyetértettek-e a benne foglalt megállapításokkal, vagy vitatott kérdések is maradtak? 

A második kérdésem Simor elnök úrnak szól. Ön a mostani kiegészítő előadásában és 
a prezentációjában is, amit volt módom megismerni, hangsúlyozta, hogy a jegybank 
tevékenységét nem minősíti a mérleg szerinti eredmény se pro, se kontra. Tehát sem a 
nyereség, sem a veszteség. Az a kérdésem, hogy ön szerint a jegybank gazdálkodását milyen 
mutató minősíti. Mik a siker mutatói, ha lehet így fogalmazni. 

Végül a harmadik kérdésem talán kicsit földhöz ragadt, de mégis érdekes. Az 
jegybanki veszteségnek része, bár nem meghatározó része az érmekibocsátással kapcsolatos 
finanszírozás a pénzverőnek juttatott összegek között. Az 5 forintosok előállítása veszteséges 
abban az értelemben, hogy az érme névértéke kevesebb, mint az előállítási költsége. A 
kérdésem az, hogy nem merült-e föl önben, önökben, hogy ezt az 5 forintos érmét talán nem 
kéne már használni, hiszen a gyakorlatban nemigen használjuk. 

Ezek voltak az én kérdéseim. Akkor most megadom a válaszra a lehetőséget, először 
Simor András elnök úrnak. Ismét fölhívom a figyelmét, hogy ha utólag lehet még a 
prezentációt fölhasználni, akkor szíveskedjék igénybe venni a válaszaihoz. Köszönöm szépen. 

 

Simor András válasza 

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen a képviselő 
uraknak a kérdéseket. Megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre, illetve a kollégáimnak is 
fogok időnként szót adni, mert esetleges részletkérdésekkel nem vagyok tisztában. 
Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy a felügyelőbizottság jelentésére a Nemzeti 
Bank egy nagyon részletes választ adott, amit eljuttattunk Kövér László házelnök úrnak, azzal 
a kéréssel, hogy minden parlamenti képviselő számára tegye elérhetővé. Azt gondolom, ott 
pontról pontra a kritikákat megcáfoltuk. Amennyiben érdeklődnek ezek iránt, ott 
megtalálhatják az összest választ. Én most csak azokra a kérdésekre térek ki, amik itt 
elhangzottak. 
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Szijjártó képviselő úr kérdése arra irányult, hogy mi végre költ a jegybank ilyen sokat 
kommunikációra. Az első kérdés az, hogy mihez képest sok. 2006-ban 400 millió forintot 
költött a jegybank kommunikációra, 2010-ben 310 millió forintot. Reálértéken ez durván 50 
százalékos csökkenés. Ebben benne van az összes kommunikációs kiadás, beleértve a belső 
kommunikációs rendezvényeket, hirdetéseket, az égvilágon mindent. A jegybank azért tartja 
fontosnak, hogy kommunikáljon, mert ügyfelének tekinti a 10 millió magyar állampolgár 
mindegyikét, és szeretné, hogy a Nemzeti Bank céljait mindenki minél jobban megismerje 
(Babák Mihály: Van célja?), a Nemzeti Bank feladatainak fontosságával mindenki tisztában 
legyen, és szeretné a lakosság inflációval kapcsolatos várakozásait megfelelő módon 
befolyásolni. Ezen túlmenően fontosnak érzi, ahogy azt képviselő úr is említette, a pénzügyi 
kultúra fejlesztését, és ennek érdekében különböző kommunikációs kampányokra, 
hirdetésekre sok-sok millió forintot költ, amiről úgy gondoljuk, hogy ez elengedhetetlen része 
a Nemzeti Bank feladatainak. 

Amikor különböző összegeket említett képviselő úr, azokra egyenként most nem 
akarok reagálni, annál is inkább, mert azt gondolom, az a lényeg, hogy évente összesen 
mennyit költünk, és ez, ahogy hangsúlyozom, évről évre csökkenő összeg. 2006-ban 400 
millió volt, 2007-ben, amikor én a Nemzeti Bank elnöke lettem, és a kiadások már meg voltak 
határozva, 460 millió, 2008-ban 333 millió, 2009-ben 279 millió és 2010-ben 316 millió. Az 
egyetlen növekedés. Ha megkérdezik, miért növekedett 2010-ben, azért, mert a belső 
kommunikációs rendezvényekre az új jogszabályok szerint adót kellett elszámolni, és ez az 
adótöbblet jelentkezik a kommunikációs kiadásoknál. Egyébként a tenderek összege azért 
ilyen nagy, mert nem egy évre tendereztetünk, hanem 3-5 évre pontosan azért, mert az a 
tapasztalatunk, hogy így jobb ajánlatokat kapunk a különböző ajánlattevőktől, és úgy 
gondoljuk, hogy ezzel spórolunk az országnak. 

Amit említett, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 500 ezer forintos bírsággal 
sújtotta a Nemzeti Bankot, azt gondolom, hogy a bírság nagysága is jelzi a súlyát az ügynek. 
Mindazonáltal mi megfellebbeztük ezt a döntést, és a fővárosi bíróságon felülvizsgálati 
kérelemmel éltünk. Úgy gondoljuk, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapításai 
valósak, és várjuk a bíróság döntését. Ebből következően senkit nem vontunk felelősségre, 
mert nem gondoljuk azt, hogy a jegybank ennek kapcsán hibákat követett volna el. A 
kommunikációs tanácsadó kapcsán itt elhangzott, hogy Braun Róbert a nevezett 
kommunikációs tanácsadó. Szerződését teljesítette szóban is, írásban is. Bejár a bankba, ma 
reggel is bent volt. Meg lehet nézni a különböző kártyákat, belépti időpontokat, az én 
naptáramat, illetve a különböző kollégákat. Egyébként kötetlen a munkaideje, mint ahogy 
tanácsadóknál ez nem rendkívüli dolog. Akkor jön be, amikor szükség van rá, egyébként ott 
dolgozik, ahol éppen van. 

Az arculatváltásra hadd térjek ki. Sokan mondják azt, hogy a jegybanknak patinás volt 
a logója. Ez annyira patinás, hogy a ’70-es években keletkezett. Azt gondoljuk, hogy a 
jegybank arculata nem felelt meg a XXI. századi jegybankról alkotott képnek, nem tükrözte 
azt a színvonalas tevékenységet, amit a jegybankban végeznek. Egy múlt századi szimbolikán 
alapuló logó bonyolult rajzolata nem tette lehetővé, hogy a mai modern kommunikációs 
eszközökön, felületeken megfelelően megjelentessük ezt a logót. Az ezekből következő 
ambivalencia nem támogatta a jegybank hitelességét. Mi nem egyik pillanatról a másikra 
döntöttünk az arculatváltásról, és hangsúlyozom, hogy nem logóváltás, hanem arculatváltás 
volt, ami jóval bővebb a logóváltásnál. Ezt megfelelő kutatásokkal, közvélemény-kutatással 
megalapoztuk, és ehhez támogatást kaptunk. Ennek az arculatváltásnak a költsége összesen 45 
millió forint volt. De szeretném hangsúlyozni, hogy ebből több mint 20 millió forintot tett ki 
azoknak a papíroknak, levélpapír, névjegykártya, táblák, satöbbi legyártatására, amire 
egyébként is sor került volna, hiszen úgy időzítettük ezt az arculatváltást, hogy a meglévő 
készleteink addigra kifussanak. Tehát amikor ezt a 45 millió forintot említjük, azért van, mert 
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teljesen transzparensek akarunk lenni, de maga a tervezés a 10 millió forintot valamivel 
meghaladó összeget tett ki. A többi a márkakutatással és a különböző dokumentumok 
legyártatásával kapcsolatos. 

A különböző reklám és ügynöki szerződésekről tudsz-e valamit mondani András, mert 
én azt nem tudom részleteiben. 

 
ELNÖK: Elnök úr, ha lehet, tartsuk be a formalitásokat, szíveskedjék engem arra 

megkérni, hogy adjak szót a munkatársának. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Bocsánat, elnézését kérem, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Kérik, hogy adjak szót? 
 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Igen, Simon András, 

kommunikáció. 
 
ELNÖK: Simor András ismét. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Simon. 
 
ELNÖK: Simon, bocsánat. 
 
DR. SIMON ANDRÁS (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán tényleg arról egy szót, hogy miért érdemes. Amit Szijjártó 
képviselő úr kérdezett, hogy ha egyszer van egy reklámügynökség, akkor miért kell 
médiaügynökség. A kettő között az a különbség, hogy a reklámügynökség megtervezi és 
elkészíti egy-egy reklámkampány kreatív anyagait, plakátokat, filmeket, rádióspotokat, 
amennyiben ez szükséges. A médiaügynökség pedig elhelyezi ezeket. A médiaügynökség 
nagykereskedelmi áron vásárol felületeket a tulajdonosoktól, televízióktól, rádióktól, 
nyomtatott sajtóorgánumoktól, tehát olcsóbban jut hozzá az intézmény, ha médiaügynökségen 
keresztül veszi meg ezt a szolgáltatást, mintha maga közvetlenül venné meg. A 
médiaügynökség ráadásul garanciát vállal arra, hogy azok a bizonyos elérési számok, hogy 
hány lakost ér el adott pénzből, teljesüljenek. Ez a magyarázata annak, hogy párhuzamosan 
voltak kreatív reklámügynökségi tenderek, illetve médiaügynökségi tendere a Magyar 
Nemzeti Banknak. 

Egyébként nem a jelenlegi vezetés felismerése, hogy így olcsóbb és hatékonyabb 
működtetni, először 2006-ban írt ki ilyen tendert a Magyar Nemzeti Bank, azt gondolom, 
nagyon helyesen, mert a takarékos gazdálkodás követelményeinek ez felel meg. Csak két 
kampányt hadd említsek önöknek, ami valószínűleg mindannyiuk emlékezetében megvan. Az 
1 és 2 forintosok bevonásakor országos lakossági kampány volt, rádióreklámokkal, televíziós 
spotokkal arra, hogy mindenki tudja, hogy az 1 és 2 forintos érmék bevonásra kerülnek, 
illetve az elnök úr által is említett 200 forintos pénzcsere, amikor a papírbankjegyeket az 
érmék váltották fel. Tehát a Nemzeti Banknak készülnie kell arra, hogy adott esetben ilyen 
országos lakossági kommunikációs kampányokat meg kell tudjon valósítani. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Simon András úr, és a nyelvbotlásért elnézést kérem. 

Kérdezem Simor András urat, hogy kívánja-e folytatni a válaszokat. (Jelzésre.) Tessék 
parancsolni! 
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SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen. Akkor 

rátérnék Vágó képviselő úr kérdésére, ami úgy szólt, hogy függetlenség és átláthatóság. Úgy 
gondolom, hogy a Nemzeti Bank gazdálkodása átláthatóság szempontjából példamutató 
Magyarországon a közszféra számára. Az összes erre vonatkozó jogszabálynak eleget 
teszünk, honlapunkon közzétesszük mindazokat a közérdekű vagy közérdekből nyilvános 
adatokat, amelyeket számunkra a jogszabályok előírnak. De ezen túl is megyünk. A belső 
szabályoknak megfelelően olyan további információkat is közzéteszünk, amelyek 
nyilvánosságra hozatalát törvény nem ír elő. Ilyenek például, amit megtalálnak a 
honlapunkon, a 2007-2009 közötti évi nettó 100 ezer és 5 millió forintot meghaladó 
kötelezettségvállalások, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 2 millió forintot 
meghaladó beszerzések szerződései. Gazdálkodásunk átláthatóságát biztosítja, hogy évente 
részletes beszámolót küldünk az Országgyűlésnek, hogy negyedévente jelentést publikálunk, 
ami mindenki számára hozzáférhető. A felügyelőbizottságnak negyedévente beszámolunk a 
gazdálkodásunkról, pontosan ugyanolyan részletezettséggel, mint az MNB vezetése. Tehát 
ugyanazt az információt adjuk a felügyelőbizottságnak a gazdálkodással kapcsolatban. 

Szeretném megemlíteni, hogy Magyarországon elsőként egy beszerzési eljárásunk 
során a Transparency International által kidolgozott átláthatósági megállapodást is 
alkalmaztunk. Ami a döntéshozatalt illeti, valóban, az MNB-törvény egyszemélyi vezetést ír 
elő a Nemzeti Bank számára. Ez nem a Nemzeti Bank vezetésének választása, ezt a törvény 
írja elő. Azért, hogy a Nemzeti Bank elnökét, és itt reagálnék a kérdésre, amit talán Dancsó 
képviselő úr tett föl, hogyan biztosítja a Nemzeti Bankon belül az elnök a transzparenciát, egy 
vezetői bizottság segíti döntéseiben. Ennek 5 tagja van. Ez a vezetői bizottság havonta 
ülésezik, és az összes fontos kérdés itt napirendre kerül, és mielőtt a jegybank elnöke dönt, 
meghallgatja a két alelnök, illetve két másik, itt ülő vezető véleményét. Egyébként a 
felügyelőbizottság elnöke hivatalos ezekre az ülésekre. Sajnos, a felügyelőbizottság elnöke, 
illetve tagjai még nem tisztelték meg az elmúlt egy évben a vezetői bizottság ülését 
részvételükkel. 

Ami a béreket illeti, nem igaz az az állítás, hogy a vezetői bérek jobban nőttek volna, 
mint a dolgozók bére. A szervezeti egységvezetők bérei gyakorlatilag nem nőttek az elmúlt 
egy évben. Egyébként általában, ha jellemezni akarjuk Nemzeti Bank béreinek alakulását, 
csak arra az időszakra, amikor én voltam felelős ezek meghatározásáért, a 2008-as év, mert 
2007 végén döntöttünk először az én vezetésem alatt a bérekről, az infláció kumuláltan 20 
százalék volt, a nemzeti banki bérek pedig 18 százalékkal nőttek, tehát 2 százalékos 
reáljövedelem-csökkenés következett be ebben a négy évben a Nemzeti Bankban. De mi 
alapvetően nem úgy próbálunk takarékoskodni a bérekkel, hogy a legjobb embereink béreit 
visszavágjuk, hanem úgy takarékoskodunk a bérköltséggel, hogy csak annyi embert 
foglalkoztatunk, amennyi szükséges. Ennek eredménye az, hogy 20 százalékkal csökkent a 
létszámunk az elmúlt négy évben, és ennek az eredménye az, hogy körülbelül 30 százalékkal 
kevesebbet költünk bérekre és jövedelmekre, mint négy évvel ezelőtt. 

Egyébként itt szeretném megemlíteni, hogy nyilván lehet hasonlítani a Nemzeti Bank 
bérköltségét a közszféra béreihez is, mi ugyan a kereskedelmi bankok béreihez hasonlítjuk 
magunkat, már csak azért is, mert azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb kollégánk, ha elmegy, 
kereskedelmi bankokba megy el, és ha jön, kereskedelmi bankokból jön. De megnéztem, 
hogy a PSZÁF-nál mekkorák a bérek, és azt tudom mondani, hogy az egy főre jutó személyi 
költség 2010-ben a PSZÁF-ban 12,6 millió forint volt, a Nemzeti Bankban pedig 11,8 millió 
forint. Tehát alacsonyabb, mint a PSZÁF-nál. Ezek 2010-es adatok. A létszámunk az elmúlt 2 
évben 11 százalékkal csökkent, a PSZÁF-ban közel 9 százalékkal nőtt. Úgy gondolom, 
érdemes ezeket a számokat figyelembe venni az ítéletalkotásnál. 
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Rátérve most már Babák Mihály képviselő úr kérdéseire, természetesen a jegybank 
függetlenségét törvények biztosítják, mind Magyarországon, mind másutt az Európai 
Unióban. Alapvetően a kormánytól, a politikától és minden egyéb hasonló szereplőtől 
független, de nyilván nem független Magyarországtól és nem független a magyar 
parlamenttől, hiszen a magyar parlamentnek beszámolási kötelezettséggel tartozik. Ezt meg is 
tesszük minden évben írásban. Nagy sajnálattal tapasztaltam, hogy a parlament plenáris ülése 
egyszer sem tartott igényt arra a négy év alatt, de egyébként Járai elnök úr ideje alatt is csak 
egyszer, hogy a jegybank elnökének beszámolóját meghallgassa az éves teljesítményről. 

Azt kérdezte Babák képviselő úr, hogy mi nem tetszik a kormány 
gazdaságpolitikájából és bérpolitikájából. A Nemzeti Bank a kormány gazdaságpolitikáját 
igyekszik segíteni, ha a kormány arra igényt tart. Ha a kormány arra nem tart igényt, akkor 
nehéz segíteni. Az elmúlt egy évben a kormány oldaláról semmilyen kérdés vagy kérés nem 
érkezett a jegybankhoz, hogy bármilyen gazdaságpolitikai kérdésben foglaljon állást, vagy 
fogalmazzon meg véleményt. Csak egy példát mondok. Itt volt a devizahiteleseket segítő 
csomag. Informálisan eljutott hozzánk ennek egy tervezete, és szorgalmasan megírtuk a 
véleményünket, de formálisan a kormány ebben az ügyben nem kérte ki a véleményünket. Mi 
egyébként a saját érdekkörünkbe tartozó kérdésekben magánszorgalomból is írunk 
véleményeket, és eljuttatjuk a kormányhoz. Így az utóbbi időben szabályozási javaslatot 
juttattunk el a kormányhoz a hitelek kamatozásának átláthatóságát illetően, a PSZÁF-nak 
javaslatot juttattunk el az átstrukturált hitelekre vonatkozó tartalékolási kötelezettség 
átalakítása kapcsán, a bankok forrás- és eszközegyensúlyának jobb kialakítása érdekében 
megvalósítható szabályozás kapcsán, és javaslatot formáltunk a vállalati hitelezés 
beindításához kapcsolható esetleges eszközök kapcsán. 

Amit a bérpolitikáról mond Babák képviselő úr, nem pontosan értem a kérdést. De 
talán arra utalt, amit én elmondtam a MAGYOSZ pénteki fórumán (Babák Mihály: Arra. 
Pontosan arra.), hogy a kormány, azt gondolom, nagyon helyesen arra törekszik, hogy a 
foglalkoztatás bővüljön Magyarországon, és ehhez egy csomó intézkedést léptet életbe, ami a 
munkaerőpiac kínálati oldalát vélhetően érinteni fogja. Azonban én azt gondolom, és ezt 
mondtam el, hogy a foglalkoztatás csak akkor tud élénkülni, ha nemcsak a kínálati oldal 
bővül, hanem a munkaerő iránti kereslet is bővül. Ennek kapcsán említést tettem arról, amit az 
utóbbi időben olvastam az újságban, hogy jövőre, mivel az adóintézkedések miatt csökkenni 
fog az alacsony keresetűek jövedelme, a vállalkozóknak a bruttó béreket kell majd úgy 
növelni, hogy ez ne okozzon jövedelemcsökkenést a dolgozóknál. Arra utaltam, hogy ez 
költségnövekedés a vállalkozóknál a foglalkoztatás csökkentése irányába fog hatni, és ez 
különösen azért lényeges, mert a legtöbb tartalék a munkaerőpiacon pontosan az alacsony 
képzettségű, alacsony bérezésű dolgozók között van. Annak az aggodalmamnak adtam 
hangot, hogy ez rontani fogja azoknak a céloknak a megvalósulási esélyeit, amelyeket a 
kormány magának kitűzött. Hiszen ha többe kerül a munkavállaló, akkor nagyobb a veszélye 
annak, hogy nem fölvesznek embert, hanem elbocsátanak, illetve még arra is vetemednek 
esetleg, hogy feketemunkást alkalmazzanak, mert ezzel el tudják kerülni a magasabb 
költséget. 

A következő kérdése Babák képviselő úrnak arra vonatkozott, hogy milyen 
megállapodásai vannak a Nemzeti Banknak a kormánnyal. Én őszintén szólva hirtelen nem 
tudok semmilyen megállapodásról, amiről be kéne számolnom. Legalábbis amit az én 
időmben kötött volna. Hogy 10 évvel ezelőtt milyen megállapodások születtek, arról nem 
tudok beszámolni, de megígérem, hogy utána nézek, és írásban erre reagálni fogunk, ha 
bármit találunk. 

Hogy mivel lehet mérni a jegybank működési költségeinek vagy gazdálkodásának 
sikerességét? Ahogy említettem, pont azzal, amit itt most már hála istennek be tudok mutatni. 
(Prezentációs táblákat mutat.) Ez a jegybank működési költségeinek alakulása 2001 óta. A 
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zöld vonal nominálisan mutatja a jegybank működési költségeit, a sárga vonal pedig 
reálértékben. És itt van szóban leírva, hogy mi történt a működési költségekkel. Tehát a 2006-
os költségszinthez képest egy év működési költségeit takarítottuk meg az elmúlt négy évben, 
ez a mi gazdálkodásunk sikerességét bizonyítja. Persze, nyilván lehet, hogy is mondjam, 
egyedi ügyeket is vizsgálni, csak a kérdésem az, hogy ha egy 30 százalékkal alacsonyabb 
költségszinten nem megfelelő gazdálkodás nyomait lehet felfedezni, akkor vajon milyen 
problémákat lehetne fölfedezni a 2006 előtti gazdálkodásban, ahol 3-4 milliárd forinttal 
költött a jegybank éves szinten többet. Azt nem tudom, hogy a parlament vizsgálta volna, bár 
van rá példa, hogy korábbi évekre visszamenőleg a parlament vagy bizottságai vizsgálatokat 
folytatnak. 

A devizatartalékok alakulása. A piros vonal a tartalékok alakulása 2007 márciusától 
kezdve, és a többi vonal pedig azt a mezőt mutatja, amiben a Nemzeti Bank által kitűzött 
stratégia szerint a devizatartalékoknak lenniük kell. Ebből az látszik, hogy a Nemzeti Bank 
azért növelte a devizatartalékok nagyságát, mert az általa kialakított stratégia és azok a 
mutatók, amelyek ezt a stratégiát megalapozták, devizatartalékok növekedését jelezték előre. 
Teljesen félrevezető az Európai Központi Bankhoz hasonlítani a jegybank tartalékait, hiszen 
nem ugyanaz a kockázati besorolása a Nemzeti Banknak meg az Európai Központi Banknak, 
sem Magyarországnak, sem az eurózónának, és más célokat szolgál. Az Európai Központi 
Banknak nem nagyon van szüksége devizatartalékra, hiszen saját valutája is az euró. Nekünk 
azért van szükségünk devizatartalékra, mert a saját valutánk a forint. Ha a piacon valaki nem 
tudná megfelelő módon átváltani a forintját devizára, akkor bizony a Nemzeti Banknak kell 
helytállnia, ezért van szükség jelentős devizatartalékra a Nemzeti Bankban. Egyébként 
fölhívnám a figyelmet egy nemrég megjelent IMF-tanulmányra, ami szintén azt mutatja be, 
hogy számításaik szerint a Nemzeti Bank devizatartaléka nagyjából abban a sávban van, ami a 
nemzetközi standard-eknek megfelelő. 

Ami a devizakamatok és a forintkamatok közötti különbözetre utal: igen, azért 
magasak Magyarországon a kamatok az eurózónához képest, mert magasabb az infláció. Ha 
alacsony lesz az infláció Magyarországon, akkor alacsonyabbak lesznek a kamatok is. Na 
most, a közleményünk kapcsán úgy gondolom, Lenhardt képviselő úr tévedésben van. A 
Nemzeti Bank természetesen nem azt mondta, hogy nem lehet alacsonyabb a kamat 2012 
végéig, hiszen hónapról hónapra dönt a Monetáris Tanács a kamatról. Mindössze annyit 
mondtunk, mi úgy ítéljük meg, hogy akkor fogja tudni elérni a Nemzeti Bank 2012 végére a 3 
százalékos inflációs célt jelen tudásunk szerint, ha a kamat huzamosan az idei szinten marad. 
Ez volt azt hiszem a pontos szövege a Monetáris Tanács közleményének. Ami az 
árfolyamokra vonatkozik, azt gondolom, ott megint egy félreértés lehet. A Nemzeti Banknak 
van egy hivatalos árfolyama, amit rendszeresen közzétesz. Ugyanakkor van egy úgynevezett 
bekerülési árfolyama a devizatartalékban foglalt eszközöknek. Tehát amikor a Nemzeti Bank 
devizaeszközt vásárol, akkor azt egy bizonyos árfolyamon vásárolja, és ezeknek az átlagát 
mutatjuk ki a mérlegben. Egyébként fölhívnám a figyelmet arra, hogy könyvvizsgáló által 
auditált és ellenőrzött mérleg alapján mutatjuk ezt ki, és a könyvvizsgáló semmilyen 
problémát nem jelzett a mérleg kapcsán. 

Talán még egy kérdésre térnék ki. Gondolkoztunk azon, hogy érdemes-e az 1 és 2 
forintosokhoz hasonlóan az 5 forintost is kivonni a forgalomból, de arra jutottunk,hogy 
nagyon más a helyzet az 5 forintosokkal, mint az 1 és 2 forintossal, hiszen utóbbiakat 
gyakorlatilag a lakosság nem használta, kicsapódott a befőttes üvegek alján, az 5 forintos 
pedig forgalomban van, a lakosság használja, tehát ily módon nincs szükség az 5 forintosok 
kivonására. Itt még fölhívnám a figyelmet arra, hogy a banki érmeráfordítások kapcsán 
intézkedéseinek ekkora megtakarítást jelentenek, több milliárd forintot évente a magyar 
államnak. 
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Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, de ha valamit kifelejtettem volna, 
kérem, hogy hívják föl a figyelmemet rá. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük, elnök úr. Akkor most megkérem Járai Zsigmond elnök 

urat, hogy a hozzá intézett kérdésekre szíveskedjék válaszolni. 
 
JÁRAI ZSIGMOND, az MNB felügyelőbizottságának elnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Ha megengedi, akkor először az ön kérdésére válaszolok. Simor úr is így kezdte, 
hogy hogyan fogadta a felügyelőbizottság jelentését a Magyar Nemzeti Bank, volt-e 
egyetértés. Nos, azt kell mondanom, hogy mielőtt ezt a jelentést véglegesítettük, a tervezetet 
elküldtük a Nemzeti Banknak, kikértük a véleményét, ahol lehetett, ott figyelembe vettük, de 
a véleménnyel kapcsolatban is az volt a mi véleményünk, hogy jelentős része értelmetlen 
mellébeszélés volt, másra mutogatás és önmagát mentegető véleményt próbált alkotni a 
Nemzeti Bank. Egyébként a felügyelőbizottság egyetlen javaslatát vagy megállapítását sem 
vette eddig figyelembe a Nemzeti Bank. Mondok egy konkrét példát. Ezt a bizonyos 
kommunikációs tendert, amit Szijjártó alelnök úr is említett, ha jól emlékszem, tavaly 
decemberben írta ki a Nemzeti Bank. Mi akkor megállapítottuk, hogy véleményünk szerint 
számos ponton jogszabálysértő, és kértük a Nemzeti Bankot, hogy vonja vissza. Nem vonta 
vissza, nem vette figyelembe véleményünket. Ezután fordultunk a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz, amelyik megállapította, hogy ha jól emlékszem, 8 ponton jogszabálysértő 
a tender, és a Nemzeti Bankot a tender visszavonására kötelezte a pénzbírság mellett. Ez ellen 
a Nemzeti Bank valóban fellebbezett, a bíróságon az ügy még folyamatban van. 

De számos ilyen észrevételt tettünk. Hogy egy másikat mondjak. 2010 végén 
megállapítottuk, hogy a vezetői bérek indokolatlanul magasak a Nemzeti Bankban. Van 5,5 
millió forintos havi bért meghaladó jövedelem is a Nemzeti Bank vezetői között. Úgy 
gondoltuk, hogy miközben a kormány döntése szerint az állami szektorban 2 millió forintnál 
nagyobb béreket nem lehet kifizetni, helyes lett volna, ha valamilyen önkorlátozást alkalmaz a 
Nemzeti Bank is. Arról nem beszélve, hogy a saját maga által kitűzött bérszínvonalhoz képest 
is lényegesen emelte a vezetői béreket. Nagyjából a vezetői bérek ma az államigazgatási 
bérszínvonal dupláját teszik ki, és a kereskedelmi banki vezetői bérekhez viszonyítva 36 
százalékkal magasabbak. Ez a Nemzeti Bank anyagában szerepel. Miközben a válság idején a 
kereskedelmi bankok nem növelték a béreket, sőt, szintén a Nemzeti Bank anyagát idézem, a 
banki vezetők jövedelme 3,5 százalékkal csökkent, addig a MNB vezetőinek jövedelme 6,3 
százalékkal emelkedett. Kértük a Nemzeti Bankot, hogy korrigálja ezt a helyzetet, legalább a 
2011. évi béremelésnél vegye figyelembe, hogy a vezetői bérek indokolatlanul magasak, és a 
kereskedelmi banki átlagot is lényegesen meghaladják, ez nem történt meg. 2011-ben tovább 
emelkedtek a bérek a Nemzeti Bankban. 

Számos esetben azt tapasztaljuk, hogy hosszú mellébeszélő anyagok készülnek, 
miközben a lényegre nem térnek ki. Próbál a Nemzeti Bank elbújni a mögé, hogy csökkent a 
költségszint. Valóban csökkent, itt láttuk az elemzésben. Ez egyrészt a pénzkezeléssel 
kapcsolatos új logisztikai központ belépése miatt van. Régen százéves trezorokban tárolta a 
pénzt a Nemzeti Bank, majd épített egy újabb pénzkezelő központot, ahol sokkal kevesebb 
alkalmazottal és sokkal kisebb költséggel lehet kezelni ezt, másrészt pedig szintén ezzel 
kapcsolatos a jegybank vidéki hálózatának megszüntetése. Ez ugyancsak létszámleépítéssel 
járt. Ez egyébként már rég be volt programozva, de a felügyelőbizottság úgy látja, hogy a 
költségszint lényegében valóban csökkent, de annál, ahogyan most működik, ha felelős 
gazdálkodást folytatna a jegybank, akkor évente, magánvéleményem szerint 1 milliárd 
forinttal, de mindenesetre több százmillió forinttal alacsonyabb költségszint mellett 
működhet. Röviden azt szeretném mondani, hogy a felügyelőbizottság jelentésére egy hosszú 
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anyagot készített a Nemzeti Bank, a javaslatainkat, megállapításainkat gyakorlatilag 
figyelmen kívül hagyta. 

Rátérve a konkrét kérdésekre. Babák képviselő úr mondta, hogy következmények 
nélküli az MNB tevékenysége. Sajnos azt kell mondjam, hogy nagy vonalakban olyan, mint 
az ország, és reméljük, úgy fog alakulni, ahogy az országban. Alapvetően a Nemzeti Bank 
függetlenségét mindannyian ismerjük és helyesnek is tartjuk. Ez a monetáris politikai 
kérdésekre vonatkozik. A Nemzeti Bank felel a társadalomnak és a nyilvánosságnak, és azt 
gondolom, ezt a felelősséget kellene erősíteni. Ebbe a társadalmi felelősségbe nem illik bele 
az a magatartás, amit folytatott a Nemzeti Bank 2010-ben. Egy mély válságban a vezetők 
béreit emelni nem illik bele a társadalmi felelősség kategóriájába. Egy mély válságban 
felesleges kommunikációs szerződéseket kötni több százmillió forint értékben nem illik bele. 
Egy mély válságban arculatot váltani és kifizetni rá 50 millió forintot felesleges, a 
felügyelőbizottság megítélése szerint teljes mértékben indokolatlan, nem felel meg a 
társadalmi felelősségvállalásnak. Gépkocsikat indokolatlanul beszerezni és a vezetőknek 
juttatni, miközben az ország válságban van, azt gondolom, nem felel meg a társadalmi 
felelősségnek. 

Kommunikációs tanácsadót alkalmazni, egyébként Szijjártó képviselő urat ki kell 
javítanom, mert 1,8 millió forint havi értékben. Simor elnök úr kommentjéhez is kell annyit 
hozzáfűznöm, hogy a felügyelőbizottság kérte a kommunikációs tanácsadó szerződését. 
Ebben a szerződésben az volt, hogy írásban kell elvégeznie bizonyos munkákat. Kértük az 
írásban leadott anyagokat, semmit nem kaptunk. Elnök úr eljött a felügyelőbizottság ülésére, 
és azt mondta, hogy ő több e-mailt kapott a kommunikációs tanácsadótól, és úgy ítéli meg, 
hogy ezzel elvégezte a feladatát, miközben kommunikációs stratégiát kellett volna írásban 
készítenie, és számos egyéb dolgot írásban kellett volna elvégeznie a szerződése szerint. 
Elnök úr azt mondta, hogy ezt e-mailben megkapta. Kértük az e-maileket, ezeket a mai napig 
nem kaptuk meg. A kommunikációs tanácsadó 1,8 millió forintos béréhez az tartozik, hogy 
havi átlagban 1 órát tölt a Nemzeti Bankban. Ezt a beléptetést igazoló adatokból lehet látni. 
Volt olyan hónap, amikor 6 órát töltött ott, volt, amikor 12-őt. Ez a 170 órás havi 
munkaidőhöz képest nem túl nagy elvárás. Elnök úr azt mondta, hogy vele telefonon és e-
mailben érintkezik, így teljesíti feladatait. 

Arról nem is beszélve, hogy a felügyelőbizottság megállapította, hogy ez a szerződés 
önmagában jelentős jegybanki kockázatokat hordoz. A kommunikációs tanácsadó ugyanis 
emlékeim szerint még 3 vagy 4 másik kereskedelmi bankban is kommunikációs tanácsadó, és 
a felügyelőbizottság rendkívül kifogásolta, hogy a jegybanki információk ilyen módon más 
kereskedelmi bankokhoz is kerülhetnek. Egyébként korábban nagyon sok egyéb állami 
szervezetnél is tanácsadó volt. Arról az összeférhetetlenségről nem beszélve, amit képviselő 
úr említett, hogy a tanácsadó cégben tulajdonos partner volt a Nemzeti Bank kommunikációs 
vezetőjének férje. Úgy gondoljuk, ezek olyan összeférhetetlenségek, amelyek sem a 
társadalmi felelősségnek nem felelnek meg, de bizonyos esetekben valószínűleg jogszabályt is 
sértenek. 

De visszatérve a konkrét következményekre. Azt gondoljuk, hogy a társadalmi 
felelősségnek a Nemzeti Bank működése nem felelt meg. Felelős a Nemzeti Bank a 
parlamentnek is, és úgy gondoljuk, ha jogszabály-módosításra sor kerül az MNB-törvénnyel 
kapcsolatban, akkor ezt a parlamenti felelősséget tovább kellene erősíteni, mint ahogyan, 
szerintem nagyon helyesen, a mostani meghallgatás is egyfajta ilyen parlamenti felelősséget 
jelent. Talán megfontolandó lenne, hogy a parlamentnek vagy a parlament bizottságának a 
jelenleginél sokkal nagyobb feladatot vagy felelősséget kellene adni például az átlagos 
bérszínvonal-emelkedés meghatározásában a Nemzeti Bankban, vagy a vezetők jövedelmének 
ellenőrzésében, számos nemzeti banki gazdálkodási kérdést tekintve. Felelős a bank a 
tulajdonos magyar államnak, az állam 100 százalékos tulajdonában van a Nemzeti Bank, ezt a 
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tulajdonosi jogkört az állam nevében a nemzetgazdasági miniszter gyakorolja. A 
felügyelőbizottság a jelentéseit a nemzetgazdasági miniszternek rendre megküldi. A legutolsó 
ülésen éppen arról döntöttünk, hogy azokat a jogszabálysértéseket, amelyeket az általunk 
felkért független szakértő a Nemzeti Bank kommunikációs beszerzései kapcsán megállapított, 
ez összesen 6 szerződésnél körülbelül 40 jogszabálysértés, a nemzetgazdasági miniszter úr 
tudomására hozzuk. És felelős a Nemzeti Bank jogszabályok betartásával az ügyészség, a 
bíróság és az igazságszolgáltatás felé. Számos esetben úgy gondoljuk, hogy olyan 
jogszabálysértések történtek a Nemzeti Bankban, amelyek kivizsgálását az ügyészségre 
kellene bízni, de ez nem a mi feladatunk. Amennyire tudom, képviselő úr már el is indított 
egy ilyen konkrét eljárást, de valószínűleg több olyan eset is van, amit érdemes lenne 
kivizsgálni. 

A következő kérdésre Dancsó képviselő úrnak, hogy mit jelent a Nemzeti Bank 
önkényes működése. Alapvetően azt gondoljuk, a Nemzeti Bank felfogása az, hogy független, 
és ez helyes. Megítélésünk szerint túlterjeszkedik a bank ezen a függetlenségen, és a 
függetlenség mögé bújva olyan intézkedéseket hoz, mint például az indokolatlan béremelések, 
gépkocsi-beszerzés, létszámnövelés. Ugyanis amikor megszűnt a Költségvetési Tanács, akkor 
a Nemzeti Bank hét fős létszámbővítést végzett, ha jól emlékszem négyet konkrétan a 
Költségvetési Tanács apparátusából vett föl, másik hármat máshonnan. Amikor a 
Költségvetési Tanács létrejött néhány évvel ezelőtt, akkor nem volt létszámcsökkentés a 
Nemzeti Bankban a Költségvetési Tanácshoz ment kollégák miatt, őket pótolták, most pedig a 
többletfeladatokra hivatkozva van egy hét fős létszámemelés. Azt gondolom, hogy a 
függetlenség mögé bújva a jegybank számos olyan intézkedést hoz, amelyek a társadalmi 
felelősségnek, a társadalmi elvárásoknak nem felelnek meg. Talán ehhez a függetlenséghez 
persze egyfajta felelősség is társul, és én helyeslem a jegybank függetlenségét még a 
gazdálkodási döntésekben is akkor, ha ez egy nagyon szigorú társadalmi felelősségvállalással, 
társadalmi felelősséggel is párosul, és a parlamentnek való felelősséggel is párosul. 

Az önkényes működés alatt a felügyelőbizottság konkrétan azt érti, hogy a 
függetlenség leple mögé bújva a jegybank olyan döntéseket hoz, indokolatlan kommunikációs 
beszerzéseket végez véleményünk szerint. Van egy, nem tudom pontosan, hány fős, 14-30 fős 
kommunikációs stábja a jegybanknak, ezért érthetetlen a felügyelőbizottság számára, hogy 
miért kell emellett még külső szakértőket alkalmazni. Arról nem beszélve, amit elnök úr 
elmondott, hogy miért kell középiskolás vetélkedőket női magazinokban több tíz- vagy több 
százmillió forintos költséggel hirdetni. Mi azt a választ kaptuk, hogy azért, mert a 
középiskolai tanárok többsége nő, és ezeket a magazinokat olvassa, és így tudják majd a 
gyerekeket elküldeni a vetélkedőre. (Derültség.) Ezt most komolyan mondom, ezt a választ 
kaptuk. Azt gondolom, akkor helyes a függetlenség, ha ez egy felelősséggel is társul, és úgy 
látja a felügyelőbizottság, hogy ez több ponton sérül. 

Az irányítási modell kockázatát elnök úr elmondta, hogy a törvény írja elő ezt az 
irányítási modellt. Annyit azért hozzátennék, hogy a 2007-es törvénymódosítás írta elő ezt az 
irányítási modellt. Ezt megelőzően, a 2001-es vagy 2004-es nemzeti banki törvény 
módosítása kapcsán, de már, azt hiszem, az 1990-es jegybanktörvényben is a Nemzeti Bankot 
egy igazgatóság irányította. Az igazgatóság tagjai az alelnökök és mások voltak, és a 
felelősség az igazgatóság felelőssége volt. 2007-ben a parlament módosította ezt a törvényt, 
és valóban ezt az egyszemélyes irányítást írta elő. A működés kockázatában azt látjuk, hogy a 
döntések számos esetben megalapozatlanok, indokolatlanok, előkészítetlenek. Elnök úr 
gyakorlatilag egy személyben dönt. Valóban meghallgathatja az általa meghívott vagy általa 
kinevezett vezetői bizottság véleményét, de nem a vezetői bizottság hozza a döntéseket. 

Egy konkrét példát mondok. Kollégáim, ha jól emlékszem, megnézték az 
arculatváltással kapcsolatos vezetői bizottsági anyagokat. Az ő elbeszélésük szerint egy 
érdekes fejlemény bontakozott ki, ugyanis a résztvevők valamennyije ellenezte az 
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arculatváltást az első vezetői értekezleten, tehát azt mondták el, hogy nincs értelme egy 
arculatváltásnak a Nemzeti Bankban. Majd az ülés során folyamatosan módosult az 
álláspontjuk, és végül a vezetői bizottság úgy döntött, hogy arculatváltásra pedig szükség van. 
Másik konkrét példa a pénzjegynyomda működésével kapcsolatban ez a vezetői bizottság hoz 
döntéseket teljesen szakszerűtlenül és megalapozatlanul. Azt gondolom, rengeteg értelmetlen 
cselekvés történt a pénzjegynyomdánál, ezek le vannak írva a jelentésünkben. Röviden ennyit 
szeretnék elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Közben kiderítettük, hogy a Simor elnök úr 
által említett vélemény, amit Kövér László házelnök úrnak megküldött, kikerült a parlament 
honlapjára. Meg is találtuk, sajnálom, hogy nem korábban került a birtokunkba, de végül is 
most már itt van előttünk. (Babák Mihály: Csak éppen nem tudjuk most elolvasni.) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a vélemények következnek. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy a jegybank 2010. évi gazdálkodásáról szóló jegybankelnöki jelentés, illetve a 
felügyelőbizottsági jelentés a tárgya a mai napirendi pontunknak. Ennek előrebocsátásával 
adok szót Szekeres Imre úrnak először. 

 
SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnök Urak! Egy 

ilyen helyzetben kétfajta megoldás lenne járható. Az egyik, hogy azon a színvonalon 
folytatjuk a bizottsági ülést, amit a kérdések meghatároztak, és mivel személyes helyzetem ezt 
lehetővé tenné, hiszen költségvetési bizottsági elnökként dolgoztam Járai Zsigmond úrral, 
amikor ő a jegybank elnöke volt, és utána is figyelemmel tudtam kísérni a jegybank 
tevékenységét, mégis azt gondolom, hogy ez nem helyes. Ezért a másik utat választom. Azt az 
utat, amely a törvények és a nemzeti érdekek által meghatározottak, hiszen egy olyan nemzeti 
intézményről van szó, amelynek mind a hazai, mind a nemzetközi megítélése nagymértékben 
befolyásolhatja Magyarország gazdasági mozgásterét. 

Ebből kiindulva szeretném rögzíteni, tisztelt bizottság, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
felügyelőbizottságának hatásköre a jegybankról szóló törvény alapján egyértelmű. 
Nevezetesen, hogy a jegybanknak a monetáris politikai céloknak való közintézményi 
megfelelését kell vizsgálnia és nem a gazdálkodást vagy más néven a takarékos üzemeltetést. 
Ennek a pontosítása azért szükséges, mert talán akkor nem süllyedünk arra a személyeskedő 
színvonalra, aminek itt tanúi voltunk több esetben is. Ebből a szempontból a jegybank 
felügyelőbizottságának jelentése világos és egyértelmű. Szeretném önöknek idézni szó 
szerint: „A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Bank működése 
alapvetően a bankra vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, és a felügyelőbizottság által 
megfogalmazott kifogások nem érintik a Magyar Nemzeti Bank számviteli kimutatásainak 
számszaki hitelességét.” 

Egy nemzeti intézmény esetében ez a két világos megállapítás azt jelenti, hogy a 
törvényekben foglalt feladatának maradéktalanul és megfelelő színvonalon tesz eleget a 
jegybank. Én elolvastam a felügyelőbizottság jelentését, ha jól emlékszem 24 oldal, és 
elolvastam a jegybank honlapján lévő összes felügyelőbizottsági jelentést az elmúlt évekre 
vonatkozóan, illetve azt a választ is, ami az Országgyűlés honlapján szerepel a mostani 
felügyelőbizottsági jelentésre vonatkozóan. Azt állapítottam meg, hogy az a 
felügyelőbizottsági jelentés, ami most az Országgyűlés költségvetési bizottsága előtt van, 
mind a jegybank gazdálkodásának megítélésében, mind a bizottság hatáskörének 
értelmezésében gyökeresen eltér mindattól, amit korábban a törvények alapján, az előírtaknak 
megfelelően a felügyelőbizottságok végeztek. Ez egy rendkívül feltűnő változás. És ezt a 
feltűnő változást nem indokolják sem a jelentésben szereplő állítások, nem indokolja a 
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jegybanktörvény, sőt, nem is alapozza meg, és meggyőződésem szerint téves információkat 
közöl mind a Magyar Országgyűlés, mind a hazai, mind a nemzetközi közvéleménynek a 
jegybank tevékenységéről. Ezt nem tartom helyénvalónak. 

A felügyelőbizottság véleményét elolvasva és elemezve már itt, a vitában elhangzott 
tények egészen más összefüggésben jelennek meg, ha valaki érdemben tanulmányozza őket. 
Az, hogy az intézmény maga takarékos gazdálkodást folytatott-e vagy sem, egy összegző 
számmal alaposan és világosan meg lehet ítélni. Például a tavalyi évről való 944 millió 
forinttal a számításaim szerint alacsonyabb költségszinten gazdálkodott, ez több mint 7 
százalékos csökkentést jelent egyébként az előző évhez képest. Sőt, visszakeresve a 
felügyelőbizottsági jelentéseket, azt is tapasztaltam, hogy a jegybank négy évvel ezelőtt 
kinevezett új vezetése első feladatainak egyike volt egy hatékonysági audit elvégzése, és 
ennek alapján egy költségcsökkentési folyamat elindítása. Tehát nem egyszeri, egy évben 
bekövetkezett csökkenésről van szó, hanem egy tudatos költségcsökkentő munkáról. Hát, ezt 
itt láttuk a rajzon is, ha jól látom a diagramot, 2006-tól körülbelül 30 százalékos csökkentés 
következett be a jegybank működési költségeiben. Ha ezt bármelyik más állami intézmény a 
folyamatot végigvitte volna, szerintem a sikeresek közé tartozna. 

Volt egy másik kérdés is a felügyelőbizottság jelentésében, ez a bérgazdálkodásra 
vonatkozik. Ez is teljesen egyértelmű, ha valaki elfogulatlanul nézi a számokat. A személyi 
kiadások 650 millió forinttal csökkentek, ez több mint 8 százalékos csökkenést jelent. 
Világosan kiderül egyébként a jegybank válaszából, hogy bértömeg-gazdálkodás logikáját 
követte a bank, hogy azon belül milyen súlypontokat képez, az nyilván a hatékonyság egyik 
fontos kérdése lehet, de az összegzett számok azt mutatják, hogy egyébként ezt a folyamatot 
sikerrel vitte végig a bank, például az emlegetett 2010-es évben is. 

Hát különösen sok szó volt a kommunikációról, gondolom, a kormányzati 
kommunikációról is lehet majd egy ilyen részletes jelentést a közeljövőben olvasni, de 
visszatérve a jegybank kommunikációjára, az hogy egy, a nemzetközi gazdasági életben vagy 
a magyar nemzetgazdaságban ilyen súlyt betöltő intézmény, mint amilyen a jegybank, 
kommunikációs kiadásait érdemben, a feladatokhoz mérten lehet vizsgálni. És ezek a 
feladatok számosak. Nem azért, hogy betétet gyűjtsön, hanem azért, hogy a jegybanki 
funkcióját maradéktalanul el tudja látni. Hihetetlenül nagy súlya van ugyanis annak, hogy ezt 
a munkát hogyan végzik el. Nem csupán a hazai, hanem a nemzetközi szintű 
kommunikációban is. De én természetesen megnéztem itt is a számokat, kíváncsi is voltam rá, 
ha jól láttam, 460 millióról ment le 316 millióra, hogy egy összegzett számot említsünk. 

A gépjárművekkel kapcsolatos kiadásokat pedig, ez mindig egy kurrens téma, amit az 
ember külön értékel, ha jól láttam, itt jelentős csökkenés volt, a négy évvel ezelőtti 100 millió 
forintról 60 millió forintra csökkent. 

Ha évente végigveszi az ember a felügyelőbizottsági jelentéseket és az MNB egyes 
jelentéseit, világosan látja, hogy egy rendkívül erős, hatékonysági auditon alapuló 
költségcsökkentési folyamat ment végbe. Nem mondom azt, hogy ez a folyamat itt 
befejeződött, és nyilván van még tennivaló, de ezt a jegybank elnökének saját felelősségének 
tartva nyilvánvalóan tovább kell vinni ezt a munkát és még nagyobb hatékonyságot elérni. 

Különösen izgalmas volt, és ez már azért egy másik mező, az egyes befektetésekkel 
kapcsolatos hiányosságokra utaló kritika. Elolvastam a felügyelőbizottság jelentését, és 
elolvastam a felügyelőbizottság egyik tagjának különvéleményét is. Hiszen nem vagyok a 
felügyelőbizottság tagja, tehát csak olyan információkra támaszkodhatom, amelyek a 
nyilvánosság előtt megjelentek. Teljesen világossá vált számomra, hogy egy ilyen, 
általánosságban megfogalmazott gyanúk fölemelése és az Országgyűlés elé terjesztése 
meghaladja azt az elfogadható eljárást, amit ilyen esetekben követni kell. Más kérdés, ha 
megalapozott egy gyanú, és más kérdés, ha pletykák alapján fogalmazódik meg. Azt is láttam 
a különvéleményben, hogy egész másként ítélték meg a felügyelőbizottság többsége és a 
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különvéleményt mondó például azt, hogy a jegybank milyen módon és hogyan biztosította a 
szükséges információkat. Azt szeretném javasolni az Országgyűlés költségvetési 
bizottságának, hogy az álláspontja a jegybanktörvényen alapuljon. A  felügyelőbizottságnak 
azt az összegző megállapítását, amely a jegybanktörvény alapján a bank célszerű és 
eredményes tevékenységét minősítette, erősítse meg, de azok a megalapozatlan állítások, vagy 
a tendenciákkal, a folyamatokkal ellentétes megjegyzéseket viszont ne vegye tudomásul, mert 
ezek nem segítik nem csupán a jegybank reputációját, hanem a Magyar Köztársaság 
reputációját sem. Azt gondolom, hogy egy olyan időszakban, amikor Magyarország kockázati 
megítélése állandó figyelem alatt van, a mi bölcsességünkön és felelősségünkön múlik az, 
hogy erre is tekintettel legyünk, és így foglaljuk össze majd ezt a munkát. Elnök úr, köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Annyi közbevetett megjegyzést hadd tegyek, már 

Simor elnök úr szájából is elhangzott az a szó, hogy ítélet, semmiféle ítéletet nem fog hozni 
most a bizottság, miután nem bíróság. Szekeres képviselő úrnak is mondanám, hogy 
álláspontot sem fogunk most megfogalmazni. Ennek a napirendi pontnak az a célja, hogy 
meghallgassuk a két elnök urat, tájékozottak legyünk a jegybank múlt évi gazdálkodásának 
körülményeiről, véleményt cseréljünk. És ez a vége a meghallgatásnak. Köszönöm szépen. 

A következő hozzászóló Font Sándor képviselő úr. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Rövid véleményem lenne. Szijjártó 

képviselőtársam kérdést tett föl az arculatváltással és a logóváltással kapcsolatosan. Ez engem 
is foglalkoztatott, meg a közvéleményt is foglalkoztatta, ha esetleg önök ezt észrevették. Vagy 
nem. Elnök úr válaszában azt mondta, hogy végül is a konzultáció következtében megkapták 
a felhatalmazást, hogy ez az arculat- és logóváltás megtörténjen. Nem tudom, kitől kapták 
meg ezt a felhatalmazást, de így fejezte ki magát. Hogy miért volt szükség erre, elnök úr azt 
mondta, hogy az MNB hitelességének megerősítése céljából is szükségesnek látták ezt. Elnök 
úr, azt gondolnám, hogy önnek mint az MNB elnökének elég komoly respektje és szava van a 
társadalomban, ki-ki hogyan ítéli meg, de tartok tőle, hogy ha ön az MNB hitelességét egy 
ilyen logóváltással és arculatváltással indokolja, akkor az ön respektje rohamosan süllyedni 
fog. 

Ön komolyan gondolja, hogy ez a néhány zongorabillentyű fogja majd az MNB 
hitelességét megerősíteni? Ön komolyan gondolja, hogy az MNB hitelességét nem az ön 
tevékenysége, netán az ön magánbefektetési tevékenysége, hanem az MNB-nél elvégzett 
munka fogja majd megerősíteni, netán gyengíteni? Olyan kérdéskörben próbálta önmagát 
megerősíteni, amiben úgy érzékelem, éppen azt nem figyelte, hogy a közvélemény hogyan 
értékelte mondjuk ezt a logó- és arculatváltást. Ha csak annyit írunk be az egyik 
keresőportálra, hogy MNB logó, mit ad ki? Engedje meg, hogy a legelső helyen felugró 
címeket felsoroljam. „Hét pálcika lett 50 millióért”. A következő: „MNB arculatváltás-
vastagbőr.” MNB logó-a kreativitás Mount Everestje, avagy Marina árka.” Pálcika logó az 
MNB-nek 50 millióért.” És még sorolhatnám. Tartok tőle, hogy ön egy olyan tevékenységet 
próbált most itt megvédeni, ami véleményem szerint védhetetlen annak egész megbízási, 
pénzügyi és minden vonatkozásában. Az a baj ebben, hogy mint ahogy Járai Zsigmond elnök 
úr itt megemlítette, ez az esemény nem egyedi a Magyar Nemzeti Banknál. Felsorolta 
mindazokat a kérdésköröket, amire Szijjártó Péter is rámutatott, a felügyelőbizottság elnöke 
pedig tételesen megemlítette, hogy talán az MNB hitelességét más úton kellene időnként 
megőrizni vagy megerősíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Szijjártól Péter alelnök úr. 
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Egy javaslatot szeretnék tenni elnök úr, mert úgy látom, hogy a 
felügyelőbizottság jelentése elég veretes állításokat fogalmazott meg. A felügyelőbizottsági 
elnök úr kiegészítéséből néhány újdonságra is fény derült, amelyek még tovább súlyosbítják 
azokat az állításokat, amelyeket a felügyelőbizottság tett. Ezért azt javaslom, tisztelt elnök úr, 
hogy a bizottság forduljon kéréssel a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez, és kérjük azt, hogy 
néhány dokumentumot bocsássanak rendelkezésünkre, lehetőleg rövid időn belül. Felmerült a 
felügyelőbizottság jelentésében, hogy fiktív szerződés gyanúját veti fel a Braun Róbert úrral 
kötött kommunikációs tanácsadói szerződés, ami ezek szerint havi 1,8 millió forintjába kerül 
a Magyar Nemzeti Banknak, és amely alapján a felügyelőbizottsági elnök úr tudomása szerint 
havi 10 órát kell a jegybankban töltenie a tanácsadó úrnak. Ezért azt javaslom, tisztelt elnök 
úr, hogy lássunk tisztán a dolgokban, kérjük meg a Nemzeti Bank elnökét, hogy bocsássa 
rendelkezésünkre a kommunikációs tanácsadó szerződését és az ahhoz kapcsolódó teljesítési 
igazolásokat. 

Emellett a felügyelőbizottság jelentése azt tartalmazza, hogy 2007. szeptember 3. és 
2010. október 9. között összesen 6 esetben történt pályáztatás, alapvetően kommunikációs 
ügyekben, amelyek között van 675 milliós hirdetésszervezés, amelyik más, mint a 82 millió 
forintos reklámügynökségi szolgáltatás, de van benne 300 millióért hirdetések megjelenítése 
című írás is. Ezt a hat pályázati kiírást szintén kérje be a bizottság a hozzákapcsolódó 
részletekkel, tehát a teljesítésigazolásokkal és a beszámolókkal együtt. Hadd lássuk, hogy mi 
az a szükséges hirdetés, amit a jegybanknak fel kell adnia. 

Ugyanígy javaslom, tisztelt elnök úr, hogy az arculatváltással kapcsolatos 
dokumentumokat is kérjük be. Én magam azt hiszem, hogy a társadalomban inkább 
felháborodást váltott ki, semmint a hitelességet szolgálta az, hogy vonalanként 7 millió 
forintot költött az új logóra a jegybank. Értem én azt, hogy ez egy arculatváltás, értem azt, 
hogy a hitelesség nagyon fontos, de azt gondolom, nem 7 ilyen vonaltól jön meg a jegybank 
hitelessége. Nem akarnék ízlésversenyt hirdetni, hogy ez a 7 vonal jó logó-e vagy sem, jobb-
e, mint a régi, patinás logó. Ez nem is dolgunk, nem vagyunk ilyen tudással és 
felhatalmazással felruházott társaság, hogy logókról mondjunk véleményt, de tény az, hogy 
ebben az időszakban 50 millió forintot költeni erre mégis csak arcátlanság, ha megengedi 
elnök úr, hogy ezt a kemény kifejezést használjam. Tehát azt gondolom, hogy az 
arculatváltással kapcsolatos dokumentumokat, a döntést, az azt megalapozó esetleges 
tanulmányokat, indokokat és a költségek részletezését a bizottság kérje be, és egy soron 
következő alkalommal tárgyaljuk meg 

 Annál is inkább, tisztelt elnök úr, mert például arra a kérdésre nem kaptam választ, 
hogy hány százalékos súllyal szerepeltek általában az árak ezekben a kiírásokban. Nem 
kaptam arra választ, hogy lehet az, hogy egy kommunikációs szerződés esetében, amit 675 
millió forintra írnak ki, az 5 pályázóból 3 azonos címre van bejelentve, és így tovább. De nem 
is akarom most már ezzel terhelni a bizottsági ülést. Megkérjük ezeket az iratokat, és ha 
megkapjuk, ezek alapján a bizottság tisztábban tud látni. Még egyszer szeretném aláhúzni, 
hogy a felügyelőbizottság jelentése és a felügyelőbizottság elnökének hozzáfűzött gondolatai 
azért jogosan vetnek fel további kérdéseket. Továbbra is határozottan fenntartom azt a 
véleményemet, hogy egy nem piaci szegmensben tevékenykedő, nem versenyző, állami 
intézmény, amelynek törvény által jól körülhatárolt feladatai vannak, az ahhoz szükséges 
források biztosítva vannak számára, nem költhet általában sem, de ilyen időszakban pedig 
pláne nem évi több százmillió forintot, ráadásul jogilag aggályos módon kommunikációs 
szerződésekre. Én ezt tarthatatlannak gondolom, tarthatatlannak gondolom az ezzel 
kapcsolatban itt kifejtett álláspontot is. Ezért azt gondolom, elnök úr, itt az ideje, hogy tisztán 
lássunk. Javaslom, hogy ezeket a dokumentumokat kérjük be, és foglalkozzunk velük a 
későbbiekben. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr, alelnök úr a javaslatait. Megkérdezem 

Simor elnök urat, hogy közben erre itt kíván-e reagálni, mármint azokra a konkrét kérésekre, 
amelyek elhangzottak, hogy bizonyos dokumentumokat szeretne a képviselő úr megkapni. 
Tessék parancsolni! (Babák Mihály: Nem kell válaszolni.) 

 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Természetesen a 

dokumentumokat odaadjuk. Annál is inkább, mert össze van készítve a csomagunk. Vizsgálta 
az ÁSZ, vizsgálta az fb, most az ügyészség vagy a rendőrségre kellett beadni. Tehát semmi 
akadálya annak, hogy eggyel több helyre elküldjük az arculatváltás dokumentumai 
rendelkezésre állnak. Nem gondolnám, hogy ennyire le lehet egyszerűsíteni ezt a kérdést, 
hogy akkor most megszámoljuk a pálcikákat, hogy hány millióba kerültek. Azt gondolom, 
hogy a jegybank arculatához nem lehet így viszonyulni, itt sokkal többről van szó, de majd ezt 
a vizsgálat eldönti. A 6 szerződés és pályázati kiírások természetesen szintén össze vannak 
készítve, azt is rendelkezésre bocsátjuk. A kommunikációs tanácsadó szerződését és 
teljesítésigazolásait is, bár munkavállalóról lévén szó, teljesítésigazolás nincs nyilvánvalóan. 
Nem tudom, hogy az 590 munkavállalóét is külön-külön fogja vizsgálni a bizottság, vagy 
csak egy munkavállaló szerződését, de természetesen azt is rendelkezésre bocsátjuk. 

Amit még itt meg akartam említeni, egyedi kérdés volt. Elnök úr mondta, hogy a 
Költségvetési Tanács kapcsán 4 munkavállalót fölvettünk, miközben amikor a Költségvetési 
Tanács létrejött nem bocsátottunk el senkit. Ennek megvan az oka. Amikor a Költségvetési 
Tanács létrejött, a Nemzeti Bank szerepe, feladatköre egy jottányit sem változott, amikor a 
Költségvetési Tanács átalakult és a Nemzeti Bank elnöke a Költségvetési Tanács tagja lett, 
akkor a Nemzeti Bank feladatköre megváltozott. Nyilvánvalóan ehhez plusz embert kellett 
fölvenni, akik ezt a feladatot el tudják látni. 

Amit a logisztikai központtal kapcsolatban mondott elnök úr, azt meg őszintén szólva 
viccesnek tartom. Itt van a Nemzeti Bank költségeinek mutatója. Egyetlenegy évben 
emelkedett a költség, amikor a logisztikai központ életbe lépett. Ez nemhogy csökkentette, 
hanem növelte a költségeket, de nemcsak a munkabér költségét kell figyelembe venni, hanem 
az eszközamortizációt is. Tehát pont az ellenkezőjét annak, amit elnök úr mondott. Őszintén 
szólva, bár minden papírt rendelkezésükre fogunk bocsátani, amit tudunk, és amit a törvények 
nyilvánvalóan előírnak számunkra, azért azt sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság nem a 
lényegről beszél. Azt gondolom, ha a bizottság a lényegről beszélne, gratulálna a Nemzeti 
Bank elnökének és vezetésének a takarékos, átlátható és példaszerű gazdálkodáshoz. Az 
egyedi vádakra pedig meg fogunk felelni, meg fogjuk adni a választ. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Nincs még vége a vitának, még korai minősíteni, mert 

még mások is szólni fognak. Mielőtt továbbmennénk, köszönöm önnek, hogy úgymond 
önként meg fogja ezeket a dokumentumokat küldeni, ezért nincs szükség arra, hogy ez 
ügyben a bizottság hozzon külön határozatot. A jegyzőkönyvet el fogom juttatni az elnök 
úrnak, egyébként is nyilvános a jegyzőkönyv, a parlament honlapján ez megtalálható lesz, de 
el fogom küldeni önnek, emlékeztetve ezekre a kérésekre és az ön erre való reagálására. A 
bizottság tagjai az ön által küldött dokumentumokat meg fogják kapni. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez a bizottság nem vizsgálóbizottság, nekem nincs szándékomban a belső 
ellenőrzésre tartozó dokumentációs vizsgálatokat végeztetni ezzel a bizottsággal. Amennyiben 
olyan igény érkezik, hogy alakítson esetleg a főbizottság egy albizottságot, amely ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozik, természetesen tudomásul fogom venni. De nekem személy szerint 
ilyen szándékom nincs. 

Szeretném közbevetőleg megemlíteni azt is, erről még nem volt szó eddig, hogy a 
jegybank múlt évi pénzügyi beszámolójáról szóló független auditori jelentést is tartalmazza a 
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jegybank jelentése. Ezek egyike, a KPMG hitelesítő záradékot adott a gazdálkodásról. Ami 
azt jelenti szakmai nyelven, hogy a pénzügyi beszámoló, a mérleg, az eredménykimutatás és 
egyéb mellékeltek hű és valós képet festenek a szervezet gazdálkodásáról. Hű és valós módon 
tükrözi a szervezet pénzügyi helyzetét. Amennyiben a független könyvvizsgáló 
függetlenségében és szakértelmében megbízunk, akkor ez egy fontos információ a további 
szakmai vitához, aminek folytatása következik. Pősze Lajos képviselő úr kért szót. 

 
PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon rövid lenni a 

vita vége felé, és nem kívánok egy új medret nyitni a vitában, de jobban örültem volna, illetve 
javaslom a jövőt illetően, hogy a monetáris politika tartalmi elemeit is, amennyire lehet, egy-
egy ilyen beszámoló kapcsán vizsgáljuk meg. Rendkívül fontos volt a felügyelőbizottság 
jelentése és az abban foglaltak megvizsgálása, hogy mint szervezet, mint intézmény hogyan 
működött, mennyire volt takarékos, mennyire volt gazdaságos. De ne felejtsük el, hogy azért 
összességében, nagyságrendekkel a monetáris politika tényleges politikai elemeinek vannak 
tízmilliárdos nagyságrendű kihatásai. 

Megegyeztünk a parlamenti vita kapcsán, amikor az alkotmánymódosítás volt, bár 
tudomásul vettem, hogy ezt a javaslatomat leszavazták, hogy minden évben beszámoljon 
pontosan olyan mélységben, ahogy az elnök úr az ülés elején kérte, hogy jó lenne, ha valami 
kötelező bizottsági vagy plenáris meghallgatás szintjére emelni a Nemzeti Bank beszámolóját. 
És igenis fenntartom azt az álláspontomat, hogy a monetáris politika különböző elemei 
meghatározhatók, definiálhatók, elválaszthatók egymástól, azoknak a szaldója megállapítható. 
Tehát nem azt mondom, hogy könnyen megállapítható, hogy helyes vagy nem helyes, hogy 
egy monetáris művelet pozitív vagy negatív szaldós, ilyet nem mondok, és nem is feladata a 
parlamentnek vagy a bizottságnak, hogy a monetáris politikát irányítsa, de tovább kellene 
lépnünk. Igenis, ezeket a monetáris politikai elemeket önállóan meg kellene vizsgálnunk, át 
kéne tekintenünk, és lehetne vitát folytatni azok kiértékeléséről. Erre jó lenne az éves szintű 
beszámoló. 

Én például, elnök úr, azok közé tartozom, akiket meggyőztek arról, hogy nem volt 
helyes a magas politika az elmúlt években, és nem indokolja az, hogy a kormánynak milyen 
inflációs céljai vannak, és arra ráfűzni éppen ezt a kamatpolitikát. Ezt nem tartom helyesnek, 
mert a Bank of Englandnak 1 százalék alatt van az alapkamata, közben 3 százalék az infláció. 
Vagy a cseh nemzeti bank alapkamata is alacsonyabb, mint az infláció Csehországban, mert 
nem spekulatív módon közelítenek csak a kérdéshez, hanem az ország gazdaságpolitikai 
célkitűzéseit, nevezetesen a munkahelyek fenntarthatóságát és a gazdaság élénkítését 
elfogadják. Mint önálló nemzeti bank igenis elfogadja, hogy a kormánynak van egy prioritása, 
és bizony, ahogy mondani szokták, lenyeli a békát adott esetben a nemzeti ügyek érdekében. 
Ne felejtsük el, hogy a magas kamat olyan óriási pénzkivonást okozott ebben az országban, 
hogy minden vállalkozó, minden magánszemély a legkülönbözőbb adók formájában ennek 
terhe alatt nyög. 

Nem akarok továbbmenni ezekben a dolgokban, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy 
rendkívüli izgalmas és felelős dolog volna, ha a monetáris politika elemeit is a következő 
évtől, jobban előkészítve valamilyen módon, egy közös módszertan alapján itt be tudnánk 
mutatni, és arról érdemi vitákat folytathatnánk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következik Vágó Gábor képviselő úr. 

(Babák Mihály: Nem én jövök?) Bocsánat, képviselő úr. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Örülnék, ha Babák úr megelőzne, mert akkor tudnék 

reagálni. 
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ELNÖK: Igen, Babák úr meg fogja előzni. Parancsoljon! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Bocsánat, hogy így 

gondoltam, de a szabályok ezt írják elő. 
Tisztelt Simor elnök Úr! Azért kérdeztem meg öntől, hogy mitől független a Magyar 

Nemzeti Bank és elnöke, mert ez azért egy fontos kérdés. Amikor ön a hitelesség kérdését is 
szóba hozza, és erre vonatkozólag külön igényei vannak, mármint a kommunikáció oldaláról 
is, szeretném elmondani önnek, hogy a hitelességet próbálta kellőképpen kikezdeni azzal, 
amikor fölverte a fél világot azzal, hogy a fizetése a függetlenség záloga. Furcsa logika. Azért 
kérdeztem meg azt is, hogy ki a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosa, mert akkor ez 
determinálja az ön gondolkodását. Hát ilyen szintre nem jutottunk el ketten, bocsásson meg, 
de amikor arra a kérdésre próbált válaszolni konkrétan, hogy kinek segíti a munkáját a 
Nemzeti Bank, mondjuk a kormányét, annak gazdaságpolitikáját, a parlament költségvetési 
bizottságáét, akkor láttam, hogy itt azért komoly gondok vannak. 

Elnök úr, én úgy gondolom, hogy a függetlenség nem totális, sem az ön személyét, 
sem a Nemzeti Bankot illetően, hiszen a törvényektől nem független. Az imént pedig, a 
gazdálkodás szabályainál ezt ön vitatottá tette, a felügyelőbizottság vélekedését illetően voltak 
ilyen megjegyzései. Át kell gondolnia. Törvényektől, jogszabályoktól, az ország érdekétől, 
sőt, mi több, az önt kinevező, sőt, a Nemzeti Bankot létrehozó Országgyűléstől sem független. 
Úgy gondolom, nem üzengetni kell a törvényhozóknak, sőt, a végrehajtó hatalomnak sem. 
Gondolja végig, ha ön törvényjavaslatot küld a kormánynak, akkor a montesquieu-i 
hatalommegosztás elvével van gondja. Úgy gondolom, a törvényhozás a parlament plenáris 
ülése és annak két bizottsága. Ha gazdasági tárgyú észrevételei vannak, akkor a gazdasági 
bizottság, ha pénzügyi, akkor a költségvetési bizottság az autentikus. Azt tisztán kell látni, 
hogy nem üzengetünk, meg újságban különvéleményt fogalmazunk meg, hanem fontos 
feladata elnök úr, hogy ön segítse a törvényhozás, a tulajdonos munkáját abban, hogy a 
monetáris politika is, az ország gazdaságpolitikája is megfelelő módon, ugyanakkor 
törvényesen is alakuljon. 

Szeretném óvni attól, hogy ezt a függetlenséget totális voltában emlegesse. Ezért volt 
véleményünk a kommunikációt illetően is. Tisztelt Elnök Úr! Engem zavar, ha a piaci 
vállalkozót bíz meg, amely több banknál is funkcionál, a bennfentes információ oldaláról. 
Tetszik érteni? Ezek veszélyesek lehetnek alkalmasint, nem tudom, mikor és hol, de nem 
tartom egészségesnek, ahogy Járai elnök úr is említette ezt a kérdést. Azért gondolja át ezeket 
a dolgokat és ezeket a költségeket is, mert úgy gondolom, fontosak. Azért kérdeztem meg azt 
is, hogy ki a tulajdonosa. Nézze, a tulajdonosa a magyar állam, ennek van egy törvényhozó 
hatalmi ága, és van egy végrehajtó. A törvényhozó úgy döntött, hogy a gazdasági miniszter 
felügyeli, és van felügyelőbizottság is. A reálszisztémában a felügyelőbizottság a tulajdonos 
képviselője. Lehet, hogy a törvényben eléggé szűkre szabott a felügyelőbizottság hatásköre, 
de úgy gondolom, hogy a felügyelőbizottságnak minden tekintetben lehet véleménye az adott 
intézmény és gazdálkodásának kérdésében. Azért felügyelőbizottság. A tulajdonos operatív 
kiküldöttje, hogy nézze meg többek között az öné és hasonló más szervezetek pénzügyi 
munkálkodását és annak törvényességét is, és legyen véleménye. Úgy gondolom, ezt is át 
kellene értékelni. 

Lehet itt szemben állni a felügyelőbizottsággal, de nem tartom egészségesnek. 
Tudniillik a felügyelőbizottság nem különvéleményeket fogalmaz meg, hanem valamit 
kifogásol. Azt pedig az érdekünkben teszi, az ország érdekében. Lehet itt mindenféle 
grimaszokat vágni, megjegyzéseket tenni, de tisztázzák. A felügyelőbizottság a tulajdonost 
képviseli, és a szavára oda kell figyelni. Vitassák meg! Azon kívül pedig, hogy ön a sajtón 
keresztül üzenget, úgy gondolom, a törvény maga azt foglalja magában, hogy a Magyar 
Nemzeti Banknak fontos dolga, hogy segítse az ország gazdaságpolitikáját. Ebben az ügyben 



- 31 - 

pedig azzal kell kontaktuálnia, aki a törvényhozás és a végrehajtó hatalom. Egy kicsit át kéne 
értékelni a praxis oldaláról a Magyar Nemzeti Bank belső hatalmi ágakkal kapcsolatos 
viszonyát és felfogását, mert tudni kell, hogy ő is egy szolga. Az ország szolgája. Tessenek 
már megérteni, és a végtelen függetlenség hangoztatását tessék elfelejteni. A politikától kell 
függetlennek lennie, amit tapasztalatunk a hétköznapokban, hogy politizálnak, amit nem 
kértünk önöktől. 

Tisztelt Elnök Úr! Sok kérdésre kihagyta a választ. Kérem, nem nekem tett szívességet 
azzal, amikor bizonyos ígéreteket tett a meghallgatása kapcsán, többek között a ciprusi 
vagyonával kapcsolatban, a Zeneakadémiával kapcsolatban és hasonló kérdésekben. Szóval, 
tisztelt elnök úr, úgy gondolom, jobban ki kell tudnunk egymást szolgálni és segítenünk 
egymás munkáját, mert az ország érdeke ez. Hogy az ön által vezetett, nagyon fontos állami 
pénzügyi intézmény és intézményrendszer az ország gazdasági és pénzügyi érdekét szolgálja. 
Nekem ezzel néha aggályaim és kétségeim vannak. Nem igazán jól működik az ország 
gazdasági érdekeinek szolgálata. Nem tudom, milyen érdeket szolgálnak még, ez csak egy 
költői kérdés volt részemről. 

És még azt is szeretném elmondani, hogy igényeljük az ön szakmai tanácsát, az ön 
által vezetett intézmény szakmai tanácsát a bizottságunkban is, és tudomásul kell venni azt, 
hogy az ország ilyen körülmények közé került, amilyenek közé került. Ön mondta, hogy volt 
saját véleménye a kormány tevékenységével és gazdaságpolitikájával kapcsolatban. Meg 
szeretném kérdezni, hogy 2007-ben és 2008-ban is volt önnek véleménye az ország 
gazdaságpolitikáját illetőleg. A megállapodások dolgában nem értette, hogy mire gondolok. 
Nem gondolok valamire, hanem ezt mondta annak idején ön a meghallgatása kapcsán, hogy a 
kormány és a Nemzeti Bank bizonyos pénzügyi kérdésekben megállapodást kötött, például a 
devizatartalék ügyében, az IMF-hitel elhelyezése kapcsán, sőt, Veres pénzügyminiszter úr is, 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr is ezt mondta. Ezért kérdeztem, hogy ez írásos 
megállapodás vagy sem. Erre a kérdésre most nem tud válaszolni, de igényt tartok arra, hogy 
tisztázzuk, az ön által vezetett Nemzeti Banknak írásos vagy szóbeli megállapodásai vannak 
pénzügyi kérdésekben a kormánnyal. Mert ez tisztázatlan számomra, és érdekelne a válasz. 

Elnök úr, kérem, bocsásson meg, de úgy gondoltam, hogy nem selyembe csomagolom 
a vélekedésemet, hanem igyekszem kellőképpen konkrét lenni. A kérdéseim is erre 
irányultak, célzottak és szándékosak voltak. Kérem, ne vegye rossz néven, de úgy gondolom, 
hogy mindenki vegye komolyan saját hivatását és saját beosztását. A Magyar Köztársaság 
parlamenti képviselője vagyok, és Békés megyét kell képviselnem, ezen belül pedig fontos 
számomra, hogy magam is, az ország is tisztán lásson a Nemzeti Bank ügyeit illetően. Semmi 
sem titok ebben a kérdésben, úgyhogy teljesen nyilvánosnak kell lennie, ahogy ön is mondta 
helyesen, az önök gazdálkodásának és pénzügyi eredményeinek. Köszönöm szépen, elnök úr, 
hogy szólhattam, ez volt a véleményem. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Vágó Gábor képviselő úr következik. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Egyrészt sajnálatosnak tartom, hogy 

elindult egy olyan folyamat itt, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerepéről és a monetáris 
politikáról kezdtünk el vitatkozni, hiszen jóval inkább arra volna szükség, hogy kitaláljuk azt 
a rendszer szintű medret, hogyan lehetne a monetáris politikáról és a Nemzeti Bank szerepéről 
konzultációt folytatni. Hogy itt az a probléma, ahogy már itt említették a képviselőtársak is, 
hogy a Magyar Országgyűlés mint kvázi tulajdonosa a Magyar Nemzeti Banknak, az 
elszámoltathatóság frontján eléggé gyenge eszközökkel rendelkezik, és évente egyszer van itt 
egy jelentés, ami valójában a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásáról szól, ennek vitáját lehet 
csak bármiféle érdemi kritikával illetni vagy bármiféle érdemi hangot megütni ezzel 
kapcsolatban. Jóval nagyobb szükség volna arra, hogy ezt a monetáris politikával kapcsolatos 
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konzultációt gyakrabban és szabályozott keretek között tudnánk megejteni, és akkor talán 
Babák úr is a témához tud majd hozzászólni. 

Szijjártó képviselőtársam szájából eléggé furcsán jönnek a szavak, amikor az állami 
intézmények kommunikációs költségeiről beszél, mint a Miniszterelnökség kommunikációért 
felelős személye, amikor ugyanúgy a Miniszterelnökség is hatalmas tételeket költ állami 
szintű kommunikációra. Itt a Magyar Nemzeti Bank kapcsán a rebranding túl alacsony tétel 
ahhoz, mint amit a Miniszterelnökség különböző jogcímeken kifizet. Tehát érdemes volna ezt 
a kettős mércét megszüntetni a Fidesz kommunikációjában. 

De hogy az érdemi kérdésekre rátérjek, az eléggé eufemisztikus kifejezés a 
mintaértékű átláthatóságra, hogy például az informatikai rendszerek, amelyeket a virtuális 
tranzakciók követésére hoztak létre, annak kapcsán nem volt a jelentés szerint a 
felügyelőbizottságnak olyan jogköre, hogy azt teljes mértékben vizsgálni tudja, ez probléma. 
Másrészt igazából a fő kérdés szintén a felügyelőbizottság kapcsán a Monetáris Tanács és a 
felügyelőbizottság kapcsolata, hogy ezt hogyan lehetne még inkább gyümölcsözővé és 
átláthatóvá tenni, hogy a Monetáris Tanács működésének milyen vizsgálati lehetőségei 
vannak. Ezt ki kellene dolgozni a jövőben. Tehát ebből a szempontból nem tekintem 
mintaértékűnek a Magyar Nemzeti Bank átláthatósággal kapcsolatos törekvéseit. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A vitát lezárom. Köszönöm a véleményeket. 

Megadom a szót természetesen mindkét elnök úrnak. Először Simor elnök úrnak a 
zárógondolatok érdekében. 

 

Simor András reflexiója 

SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Igazából csak néhány részletre 
szeretnék reagálni, amik kérdésként fölmerültek. Az egyik, hogy a fizetés a függetlenség 
záloga – kérdezi Babák képviselő úr, és hogy hová szaladgáltam. Én sehová nem 
szaladgáltam. Megkérdezték a véleményemet, elmondtam. Egyébként, hogy ez a jegybank 
függetlenségével ellentétes, nem én mondom, ezt az Európai Bizottság mondja, az Európai 
Központi Bank mondja. Én tudomásul vettem, hogy csökkentették a fizetésemet. Egyébként a 
függetlenség kérdését én nem hangsúlyoztam, legalábbis úgy emlékszem, egyszer sem, 
kivéve, amikor megkérdeztek és válaszoltam rá. Tehát nem értem, hogy ez az ügy miért került 
ennyire központba. 

A másik, hogy törvényjavaslatot kinek kell tenni. Én nem mondtam, hogy 
törvényjavaslatot tettünk, azt mondtam, hogy jogszabályra vonatkozó javaslatokat tettünk, és 
egyébként is, a jogszabályokat általában a kormány szokta beterjeszteni a parlament elé. 
Tehát mi a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, a PSZÁF-nak szoktuk javaslatainkat 
megtenni. 

Annak kapcsán, hogy ki rendelkezik összeférhetetlenséggel meg bennfentes 
információkkal, én természetesen tudom, hogy milyen szerződései vannak Braun Róbertnek. 
Neki egy darab szerződése sincs bankkal, illetve pénzintézettel. A cégeinek volt szerződése, 
méghozzá CSR társadalmi felelősségvállalás című szerződéseik voltak, amiben ő személy 
szerint nem vett részt. Tehát őszintén szólva nem értem a problémát. Egyébként a 
felügyelőbizottság emlékeim szerint saját határozatában erről nem is igazán emlékezik meg. 

A ciprusi kérdésben nem tudok mást tenni, 2009 decemberében adtam egy interjút a 
Magyar Nemzetnek, abban mindent elmondtam, a helyzet azóta sem változott. Akkor 
elmondtam, hogy a társaság megszűnt, a pénzt hazahoztam. Ehhez nem tudok mást 
hozzátenni. Legföljebb, ha kérdezi még egyszer, még egyszer ugyanazt fogom mondani. 

A megállapodások kapcsán, hogy milyen megállapodásunk van a kormánnyal, az 
IMF-fel és az Európai Unióval kötött megállapodást kötött a kormány és a Nemzeti Bank. Ha 
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erre gondol Babák képviselő úr, akkor igen, ilyen megállapodás volt, de úgy gondolom, hogy 
ebből a szempontból ez egy négyoldalú megállapodás, és annak egyik részese volt a Nemzeti 
Bank. Egyébként ismereteim szerint ez a megállapodás hozzáférhető, hiszen az úgynevezett 
szándéknyilatkozat is fölkerült akkor az illetékes minisztérium honlapjára. 

Ami Vágó képviselő úr véleményét illeti, hogy az fb és Monetáris Tanács hogy 
legyen, ez egy törvényhozói kérdés. Ezt így szabályozta a Járai elnök úr irányításának 
megkezdésekor a jegybanktörvényben a parlament. Azóta is így van. Nyilván, mi 
alkalmazkodunk hozzá, ha ez máshogy lesz. Mindenféle függetlenségi kérdésnek meg kell 
felelni, ezt majd az illetékesek elbírálják, hogy ennek hogyan kell lennie. Meg lennék 
lepődve, ha informatikai ügyekben nem kapott volna meg minden tájékoztatást a 
felügyelőbizottság. Ha ez így lett volna, biztos, hogy ki fogjuk egészíteni a tájékoztatást. 
Egyébként javaslom, hogy ne csak a felügyelőbizottság véleményét olvassák el alaposan a 
képviselő urak, ahogy Szijjártó képviselő úr említette, hanem a Nemzeti Bank válaszát is, 
mert pontról pontra, részletesen és megalapozottan cáfoltuk a felügyelőbizottság, véleményem 
szerint megalapozatlan és tartalmatlan állításait. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. 

 

A felügyelőbizottság elnökének és tagjának reflexiója 

ELNÖK: Mi is köszönjük, elnök úr. Járai Zsigmond elnök úrnak adok szót. 
 
JÁRAI ZSIGMOND, az MNB felügyelőbizottságának elnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Csak egyet szeretnék hozzátenni, hogy a 8 tagú felügyelőbizottság 7:1 arányú 
szavazattal fogadta el a felügyelőbizottság jelentését. Ha megengedi elnök úr, akkor Róna 
Péter felügyelőbizottsági tagtársamat szeretném kérni arra, hogy a monetáris politika és a 
felügyelőbizottság összefüggéséről néhány mondatot mondjon a bizottságnak, mert úgy 
gondoljuk, helyes lenne, ha a törvénymódosítások kapcsán módosulhatna a felügyelőbizottság 
hatásköre, és jobban kiterjedhetne olyan kérdésekre is, amelyekre ma a jegybank rendszeresen 
azt válaszolja, hogy ezek a jegybank alapfeladataival függenek össze, ezért a 
felügyelőbizottság nem vizsgálhatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én nagyon szívesen adok szót Róna Péter úrnak, mondhatom 

talán, hogy kollégának, magam is közgazdász vagyok, nagy tisztelője vagyok, és nagy 
figyelemmel hallgatom a nyilatkozatait, véleményét. Tegnap este is volt módon erre. 
Kivételesen azt kérem, hogy ha lehet, röviden foglalja össze a véleményét, mert csúszunk. 

 
DR. RÓNA PÉTER, az MNB felügyelőbizottságának tagja: A felügyelőbizottságnak 

nemcsak nincs joga a Monetáris Tanács és a jegybank vezetőségének tartalmi, érdemi 
döntéseit vizsgálni, és ebben igaza van, de nincs joga azoknak a folyamatoknak és a 
módszereknek az áttekintésére sem, amelyek ezekhez a döntésekhez vezetnek közvetve vagy 
közvetlenül. A jegybanktörvény értelmében a Monetáris Tanácsnak megvannak az alapvető 
feladatai. Ez a jegybanktörvény 4.§-ában szerepel. A jegybanktörvény ezen túlmenően 
tartalmazza a 2. §-t, ami a jegybank célját, tehát az árstabilitást, továbbá a kormány 
gazdaságpolitikájával való együttműködést rögzíti. A jegybank értelmezésében, annak 
ellenére, hogy a törvény semmi ilyen utalást nem tartalmaz, a felügyelőbizottságnak nincs 
joga a 2. §-ban rögzített kérdést ellenőrizni azért, mert annak ellenőrzése közvetlenül kihathat 
a 4. §-ban rögzített alapfeladatok teljesítésére. 

Na most, egy felügyelőbizottság nem egy döntéshozó szervezet, tehát a 
felügyelőbizottságnak semmiféleképpen nincs módja a jegybankra oktrojálni bármiféle 
tartalmi nézetet. De a felügyelőbizottságnak az a nagyon fontos feladata a tulajdonos 
szempontjából, hogy a tulajdonos szeme és füle legyen, és áttekinthesse a szervezetben zajló 
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folyamatok egészét, hogy amennyiben hiányosságokat észlel, azt jelenthesse. Mondok egy 
konkrét kérdést, és azzal be is fejezem. Ott van most előttünk a görög válság nyomán egy 
nagyon jelentős kérdés, ami ott volt 2008-ban is, nevezetesen az, hogy a magyar 
bankrendszernek milyen likviditási veszélyei, kockázatai vannak. Ha ugyanis ennek az 
euróövezeti válságnak a következtében a nemzetközi pénzpiacok kiszáradnak, akkor a magyar 
bankrendszer milyen források segítségével fogja a saját likviditását biztosítani annak 
érdekében, hogy ne ismétlődjön meg az, ami 2008-ban történt. A felügyelőbizottságnak 
nyilvánvalóan semmi köze az ezzel kapcsolatos döntések felülvizsgálatához, de véleményem 
szerint igenis joga és kötelessége áttekinteni, hogy az ehhez szükséges folyamatok a helyükön 
vannak-e a Nemzeti Bank berkein belül, annak érdekében, hogy aztán a Nemzeti Bank arra 
hivatott testülete, a Monetáris Tanács megfelelő, megalapozott döntéseket hozhasson. 

Nos, az elnök úr és a Nemzeti Bank véleménye szerint ilyen kérdésekre a 
felügyelőbizottságnak nincs jogosultsága, ahogy arra sincs, hogy megvizsgálja, a Nemzeti 
Bank milyen formában és milyen mértékben támogatta, ha egyáltalán támogatta a kormány 
gazdaságpolitikáját, annak ellenére, mint ahogy mondtam, hogy ez a feladat, ez a kikötés a 2. 
§-ban szerepel, ami nincs kivéve az MNB-törvény alapján a felügyelőbizottság hatásköréből. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük a tájékoztatást. Még Simor elnök úr kért szót. 
 
SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Erre annyiban szeretnék reagálni, 

hogy Róna Péter felügyelőbizottsági tag ezt a véleményét velünk korábban megismertette. Én 
felkértem a Nemzeti Bank jogi szakterületének vezetőjét, hogy írjon egy jogi szakvéleményt. 
Ezt Róna úrhoz eljuttattam. Most nem készültem a jogi szakvélemény részletes indoklására, 
hiszen a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásáról szóló beszámolóra készültem. Amennyiben a 
költségvetési bizottság igényt tart rá, akkor nagyon szívesen elküldjük ezt a jogi 
szakvéleményt. Röviden: nem értünk egyet azzal, amit Róna úr mond. A Nemzeti Bank a 
törvényekkel teljes mértékben összhangban folytatja e tekintetben a tevékenységét. Persze, 
amennyiben ezen a törvényen a parlament változtatni akar, akkor természetesen ahhoz fogunk 
alkalmazkodni. Köszönöm szépen. 

 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Én is köszönöm, elnök úr. A vitát lezárom. A meghallgatást befejeztük. 
Megköszönöm Simor elnök úrnak, Járai elnök úrnak, munkatársaiknak, a felügyelőbizottság 
tagjainak jelenlétét és a vitában való közreműködésüket, a kérdésekre adott válaszokat. Simor 
elnök úrtól várjuk azokat az információkat, amiket volt szíves megígérni, ha lehet, akkor a hét 
közepén talán elegendő idő lesz erre. Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pontot lezárom 

A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
javaslatok tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására, ami a közbeszerzésekről 
szóló törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatokra vonatkozik. A javaslat 
tárgyalására vonatkozólag azt indítványozom, hogy bizottságunk a gazdasági bizottság 
T/3502/133. számú módosító javaslatáról, amelyben több ajánlási pont szerepel, együtt 
döntsön. A többi indítvány nem tartozik a bizottság feladatkörébe. Ez tehát a javaslatom, és ez 
gyorsíthatná meg a 2. napirendi pont lezárását. 

Kérdezem, elfogadják-e ezt az indítványt, vagy van ehhez valami kifogás, észrevétel. 
(Nincs jelentkező.) Akkor még egyszer mondom, tekintsük a gazdasági bizottság mint első 
helyen kijelölt bizottság indítványát olyannak, amelyhez a bizottságunk csatlakozik. Aki ezzel 
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a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy a bizottság a javaslatomat egyöntetűen elfogadta. Ezzel a 2. napirendi ponttal 
végeztünk,. (Jelzésre.) 

Elnézést, hibát követtem el. Itt van a kormány képviselője, és segít nekünk abban, 
hogy egyetért-e ezzel a 3502/133. számú módosító javaslattal. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egyetértek, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ez hiányzott a teljes boldogságunkhoz. Ezek után még Vágó 

Gábor úrnak van… 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen. Szeretném kérni elnök urat, hogy minden esetben 

kérdezze meg a szavazásoknál, hogy ki az, aki nemmel szavaz, és ki az, aki tartózkodik, mert 
konkrétan én nem jelentkeztem, és egyöntetűt mondott az elnök úr. (Babák Mihály: Nincs 
ilyen szabály.)  

 
ELNÖK: A bizottság arra szavazott egyöntetűen, hogy elfogadja a javaslatot, ami úgy 

szól, ahogy felolvastam. (Vágó Gábor: De én nem szavaztam.) Csak a képviselő úr nem 
szavazta meg. Tessék akkor ezt kijavítani a jegyzőkönyvben, hogy 1 ellenszavazattal fogadta 
el a bizottság ezt a javaslatot. Köszönöm, és elnézést kérek képviselő úrtól. 

Tehát a bizottság is, a kormány is támogatta ezt az indítványt. (Jelzésre.) Hogy ne 
kövessek el házszabálysértést, újra meg kell kérdeznem, mivel a kormány támogatta ezt a 
javaslatot, és a bizottság is egyetértett a tárgyalás mikéntjével, újra meg kell kérdeznem a 
bizottságot, hogy a kiegészítő ajánlás elfogadásával a bizottság egyetért-e. Most tessék 
szavazni! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem ért ezzel egyet? Egy nem. (Jelzésre.) 
Kettő. Ki tartózkodik? Egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A napirendi pont lezárása 

Akkor most lezárhatom a 2. napirendi pontot. Köszönöm. Szünet. (Rövid szünet.)  

Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság jelentése a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatásának költségvetési támogatásáról 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat a 3. napirendi ponttal, amelyben az elmúlt 8 
év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsági jelentés szerepel, illetve az erről kialakított 
főbizottsági tájékoztató. 

Tisztelt Bizottság! Hadd tájékoztassam önöket arról, hogy a hét végén három helyről 
is beadvány érkezett hozzám, nevezzük ezeket félhivatalosnak vagy hivatalosnak, ahogy 
tetszik. Ezeket eljuttattam Herman István képviselő úrnak, és úgy tudom, mások is 
megkapták. Ezek ismeretében is kérem, hogy Herman István úr szíveskedjék átvenni a szót. 
Parancsoljon! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ma nekünk a költségvetési bizottság elmúlt 8 év 
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsága által elvégzett vizsgálattal kapcsolatos 
állásfoglalásáról kell szavaznunk. Ezt szeretném elöljáróban kihangsúlyozni. Ami pedig a 
Moneta részéről érkezett levelet illeti, szeretném a jegyzőkönyv számára csatolni az írásban 
rögzített véleményünket a megkereséssel kapcsolatosan. 

Szeretném a jegyzőkönyv számára elmondani, hogy Schiller-Kertész Tamás 
feljelentést tett. A  nemzeti nyomozó hatóság 60300-3471/2010. szám alatt nyomozást folytat 
a Moneta Kft. működésével kapcsolatosan. A feljelentés tárgya jogosulatlan adatkezelés, 
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jogosulatlan hatósági jogkör gyakorlása, támogatási szerződések utólagos értelmezésével való 
megváltoztatása jogosulatlan előny megszerzésének segítése vonatkozásában. Tőlük teljesen 
függetlenül, nem a mi megkeresésünkre végzi ezt. Természetesen ezt az anyagot szeretnénk a 
nemzeti nyomozó hivatalnak is átnyújtani, és ezt is szeretném csatolni a jegyzőkönyv mellé. 

Ami pedig az elmúlt alkalommal érkezett kritikai észrevételt illeti, azt az albizottság 
megtárgyalta, a szükséges korrekciókat elvégezte. Szeretném egyidejűleg becsatolni a Magyar 
Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának azon határozatát, amely jelesül a Start Kft.-vel 
kapcsolatos, amit egyébként Veres képviselőtársam kifogásolt, a jegyzőkönyv számára. 
Valamint szeretném csatolni a jegyzőkönyv számára azt az Adóvilág című lapot, amely nem 
bulvárlap, hanem az APEH szaklapja, ahol kérem szépen, a jogi főosztályt vezető asszony egy 
állásfoglalást fejtett ki, és az ebben leírtakat rögzíti. Ezt is szeretném a jegyzőkönyv számára 
csatolni. Dióhéjban ennyivel szerettem volna kiegészíteni a jelentésünket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e kérdése, észrevétele valakinek, különösképpen 

azoknak, akik nem voltak tagjai az albizottságnak? Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Magam azzal teljesen egyetértek, hogy egy 

ilyen áttekintés készüljön, mert kárára senkinek nem fog válni, ha ez megtörténik. De ennek a 
jelentéskészítésnek a körülményei elég zavarosak. Meg akarom indokolni a szavazatomat az 
állásfoglalás tekintetében. Kértem információt a helyi Start vállalattól, lévén, hogy 
nyíregyházai székhelyű ez a cég, és magam is ott élek. Az általa elküldött adatok szerint 
döntés után az APEH által követelt összeget hiánytalanul megfizette. Nos, ez nem mellékes 
információ, mert nyilvánvaló, hogy egy társaság esetében ez hozzátartozik a jó hírnévhez. 
Másfelől az elnök úr által is szétküldött levelet egy kicsit csodálkozva olvastam, mert szöges 
ellentétben áll az albizottság által állítottakkal, illetve minden mással, és e tekintetben még 
inkább csodálkozva hallom a jelenleg folyó nyomozást a társaság esetében. 

Úgy gondolom, egy jelentésnek valójában az áttekintésre kellene korlátozódnia, nem 
pedig egyes társaságok egyes ügyeinek megítélésére. A Veres úr által nagyon vehemensen 
jelzetteket az albizottság kijavította, ebben a két ügyben mégsem látom teljesen világosan, 
hogy milyen okból, milyen célból merült fel az egész história, és mennyiben tartalmazhat 
általánosítható észrevételeket. Nem nagyon örülök ennek a Start-os históriának, meg mondom 
őszintén, mert ez egy normálisan működő, társadalmilag hasznos és fontos társasága a 
megyének. Ezért magam nem tudok támogatni egy ilyen, eléggé ellentmondásos helyzetben 
készülő előterjesztést, illetve határozatot. A főtanácsos asszony megjelent cikkével 
kapcsolatban pedig az a véleményem, bár értem, hogy ez egy olyan típusú lap, amely kvázi 
jogforrásként szokott szuperálni az APEH tekintetében, tehát az ilyen típusú állásfoglalásokat 
vitatott ügyekben figyelemmel szokták kísérni azok, akik adózással foglalkoznak a 
gazdálkodásban, ellenben elég fajsúlyos és nyomós ellenérveket láttam a Start-os információk 
között ezzel kapcsolatban is. Tehát ezek inkább azt támasztják alá, hogy egy elég vitatható 
jogi környezetben folyt le ez az egész adóhistória. 

Elnök úr, azzal zárnám, hogy természetesen minden szakmai áttekintő típusú 
munkának messze híve vagyok, és ezt közel sem cinizmusból, hanem őszintén mondom, de a 
körülmények az egész jelentést olyanná teszik számomra, hogy nem tudom támogatni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ékes képviselő úr következik. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Szeretném kihangsúlyozni, hogy 

Herman István nem a Start-tal kapcsolatos feljelentésről beszélt, hanem a Monetáról. Maga a 
vizsgálóbizottság pedig nem hatóság. A vizsgálóbizottság lefolytatott rengeteg meghallgatást, 
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és ezekből a meghallgatásokból olyan eredmény született, amelyről a vizsgálóbizottság úgy 
nyilatkozott, és azt a jelentést hozta a főbizottság elé, hogy innentől fogva a főbizottság 
állásfoglalásával együtt ezt adjuk át a különböző hatóságoknak azért, hogy valóban a 
hatóságok a megfelelő tevékenységüket el tudják végezni. Tehát még egyszer 
kihangsúlyozom, a vizsgálóbizottság nem nyomozó hatóság. Tudom, hogy írtak levelet olyan 
személyek is, akik meg voltak hívva a bizottságba, nem voltak hajlandóak eljönni a bizottsági 
ülésre. Én azt mondom, a bizottság a tevékenységét befejezte, a jelentését megtette, ennek 
alapján hozzuk meg a döntést, és bízzuk az összes többit azokra a hatóságokra, amelyek 
hivatottak arra, hogy ezeket az anomáliákat feltárják, és adott esetben meg tudják szüntetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék, Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem húzva tovább az időt, meg kell említenem, hogy számos 
elismerő nyilatkozat is érkezett, amit szintén szeretnék csatolni a jegyzőkönyv mellé, amit idő 
hiányában most nem tudok részletezni és fölolvasni. De egy mondatot mégis fölolvasok. 
„Ezért rendkívüli jelentőségű az albizottság munkája, és az elkészült jelentés a szakmapolitika 
illetékesei számára alapot képezhet egy átfogó átalakításra, egy arányos és igazságos rendszer 
kialakítására és már most, 2011. második félévére további károkozás megakadályozására.” 
Nem olvasom tovább. A megváltozott munkaképességűek döntő többségét magába foglaló 
szervezetről van szó, annak elnöke az elnökség jóváhagyásával küldte el hozzánk ezt a 
levelet, szintén szeretném csatolni a jegyzőkönyv számára. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem két konkrét kérdésem azért még volna, mielőtt 

szavazunk. Szűcs Erika miniszter asszony jelen volt-e az albizottság ülésén? 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Válaszolok 

rá, nem volt jelen, egyetlenegy alkalommal sem jelent meg. Szeretném nyomatékosan a 
jegyzőkönyv számára elmondani, hogy Szűcs Erika a levelezésében egy olyan 
dokumentumról beszél, amely 2008 decemberében készült, viszont a bizottság egy 2008, 
októberi munkáról szerette volna megkérdezni őt. Erre viszont nem kaptunk érdemi választ. 

 
ELNÖK: Tehát ő nem jött el az albizottság ülésére. A másik, én nem értem, hogy a 

cégbíróság hogyan jegyezhet be két, majdnem azonos nevű kft.-t. Egyszerűen mint 
állampolgár nem értem. 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Ezt mi sem 

értjük, de ez már nem a mi kompetenciánk. Azért van a jelentésünkben, hogy további 
vizsgálatot igényel. Többek között ezt is meg kell vizsgálni. 

 
ELNÖK: Bocsánat, az, aki nálam nehezményezte az albizottság eljárását, ez a vezető 

jelen volt az albizottság ülésén? 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: Tehát elmondhatta a véleményét. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, előterjesztő: Így van. 
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Döntés a tájékoztató elfogadásáról 

ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Akkor most arról kell 
döntenünk, hogy az albizottság jelentés ismeretében, amit, ahogy Herman képviselő úr 
mondta, föl fog szerelni még további mellékletekkel, hogyan foglalunk állást a tájékoztatóról, 
amit a főbizottság készít. Azt kell megkérdeznem, hogy beadjuk-e ezt a tájékoztatót az 
illetékes frakcióvezetőknek, a Ház vezetőinek és mindenkinek, akire tartozik. Ez a kérdés, 
erről kell szavaznunk. 

Aki egyetért azzal, hogy ezt az állásfoglalást tájékoztatóként megfelelő helyekre 
eljuttassuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Tizenkilenc. Aki nem ért 
egyet vele? Ilyen nem volt. Tartózkodás? Egy. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! Mai ülésünket befejeztük. További jó munkát kívánok 
mindenkinek. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 59 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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