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Napirend: 

 
1. A kormány 1316/2011. (IX. 19.) határozata a 2011. évi költségvetési egyensúlyt 

megtartó intézkedésekről (Az NGM tájékoztatója az intézkedés belső tartalmáról) 

2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2010. (J/3302. szám – 

általános vita), valamint a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 

(H/4413. szám – a gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa – általános vita) 

3. A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény 

alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos 

tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 

(H/4306. szám – a gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa - módosító 

javaslatok megvitatása 

4. Egyebek 
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 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 
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Márton Attila (Fidesz) 
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Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Tukacs István (MSZP) 

 Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

 Vágó Gábor (LMP) 

 Molnár Oszkár (független) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 
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 Ékes József (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 
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 Dr. Veres János (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP). 

 

 

Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 

 

 

 Haág Tibor, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. Mai bizottsági ülésünket megnyitom. Köszöntöm 
meghívott vendégeinket és a sajtó érdeklődő munkatársait. A jelenléti ívből megállapítható, 
hogy a helyettesítéseket is figyelembe véve a bizottság határozatképes, nincs tehát akadálya 
annak, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokról tárgyaljunk. 

A napirend elfogadása 

A napirendi ajánláshoz írásos javaslat, újabb napirendi pont felvételére irányuló 
kezdeményezés nem érkezett. Ezért megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadja-e az 
általam javasolt napirendet. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta napirendjét. 

A kormány 1316/2011. (IX. 19.) határozata a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó 
intézkedésekről 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy az 1. napirendi ponthoz tegyek némi 
megjegyzést, mielőtt megadom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjének, 
Haág Tibor úrnak, akit egyúttal köszöntök körünkben. Azért javasoltam ezt a napirendi 
pontot, mert megjelent egy kormányhatározat, amiben számomra legalábbis némileg 
szokatlan döntés szerepelt, nevezetesen az idei költségvetésre vonatkozóan egy 577 milliárd 
forintot kitevő összeg, amiről úgy szól a határozat, hogy ez maradványtartási kötelezettség. 
Egyrészt az időpont is valamelyest korainak tűnik, másrészt az összeg nagysága, harmadrészt 
a kifejezés maga, hogy „maradványtartási kötelezettség”, nekem meglehetősen új, lehet, hogy 
nem ismerem elég alaposan az államháztartási törvény szakkifejezéseit, de maradványtartási 
kötelezettséget nem tárolok a fejemben. 

Itt ugye több probléma is fölmerül az időponton és az összegen túl. Tudniillik van-e 
joga arra a kormánynak, hogy a hatókörébe nem tartozó fejezetek számára is maradványtartási 
kötelezettséget ír elő más szeptember második felében, például az Alkotmánybíróság, a 
köztársasági elnökség fejezetében, satöbbi. De végül is nem ez a probléma, hanem az, hogy 
hatalmas összegről van szó, amelynek fel nem használása kikerül a parlament hatóköréből. És 
még megtoldja ez a határozat további 37,5 milliárd forintos zárolási kötelezettséggel is ezt az 
577 milliárdot. Így már több mint 600 milliárd forintos összegről van szó. 

Tehát ez az a probléma, amiről itt elmélkedtem, mielőtt ezt a javaslatot tettem, ezért 
gondoltam arra, hogy kérünk egy tájékoztatást az illetékes minisztérium részéről, hogy akkor 
most miről van szó. Én nem akarok erről különösebb vitát sem nyitni, csak a 
tájékozottságunkat, ha úgy tetszik, a parlament ellenőrző szerepét szeretném növelni ezáltal. 
Most megadom a szót a minisztérium képviselőjének, Haág Tibor főosztályvezető úrnak. 
Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a lovasberényi kormányülést követően bejelentett egy 
százmilliárdos megtakarítási programot, amelynek egyik eleme került kiadásra a kormány 
1316/2011. határozatában a kormány egyensúlyjavító intézkedéseiről. Ennek egyik eleme az 
elnök úr által is említett maradványtartási kötelezettség. Sajnos, az elmúlt években többször is 
sor került ilyen kötelezettség előírására. A maradványtartási kötelezettség tulajdonképpen 
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nem zárolást és nem az előirányzatok csökkentését jelenti, hanem felhasználásának pénzügyi, 
kifizetési időpontját korrigálja, befolyásolja. A költségvetés 2010-es maradványa 628 milliárd 
forint volt, ezt az összeget korrigáltuk a tárcák közötti maradványátadás-átvételekkel, az 
önrevíziós befizetési kötelezettségekkel és azokkal a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványösszegekkel, amelyeket a kormány ebben az évben visszahagyott a tárcáknak. 
Tulajdonképpen ezek a tételek csökkentették a maradványtartási kötelezettséget, ami 
összességében 577 milliárd forintban került meghatározásra. 

El kell mondanom, hogy februárban a 1025/2011. kormányhatározat már jelezte a 
fejezetek számára, hogy maradványtartási kötelezettséget fognak előírni, majd amikor ezt a 
kormányhatározatot módosította augusztus 10-én a 1282/2011. kormányhatározat, ott már 
elrendelésre került. Ez a kormányhatározat, ami a mai napirend tárgykörébe tartozik, 
fejezetenként határozta meg ennek a maradványtartási kötelezettségnek a mértékét. Még 
egyszer szeretném kiemelni, ez nem zárolást és csökkentést jelent, hanem azt, hogy a 
pénzügyi kifizetés időpontjában egy korrekció történik. 

Jelenleg a Magyar Államkincstárnál a tárcák a befizetési kötelezettségüket 
teljesítették, a végrehajtás esetében két tárcának kellett egy időpont-korrekciót adnunk, mert 
igazából a maradványtartási kötelezettség teljesítését úgy lehet végrehajtani, hogy egy új 
cash-flow számítást kell végezni a tárcáknak, és ennek megfelelően szerződéseik 
kifizetésének ütemezését korrigálni kell annak érdekében, hogy képesek legyenek teljesíteni 
ezt az előírt kötelezettséget. 

Az említett kormányintézkedés következő eleme egy tényleges előirányzat-zárolás. Ez 
a fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatait érintette. Ennek számítási alapja az volt, hogy 
ebben a jogszabályi környezetben ma a fejezeti kezelésű előirányzatokra a 
kötelezettségvállalásokat, azok mértékétől függetlenül, be kell jelenteni. A Magyar 
Államkincstár kimutatása szerint elkészítettük annak felmérését, hogy fejezetenként, fejezeti 
kezelésű előirányzatonként milyen kötelezettségek vannak bejelentve, tehát tulajdonképpen 
megcsináltuk azt a kimutatást, ami a kötelezettségvállalással még nem terhelt előirányzat-
nagyságrendekről szól. Ez volt a vetítési alapja annak a számításnak, amelynek alapján 
meghatározásra került, hogy fejezetenként mekkora összegű zárolás esik a 30 milliárdos 
kötelezettségből az adott tárcára. Természetesen abban, hogy amikor konkrétan a végrehajtás 
történik, a zárolást a tárca melyik előirányzatára jelenti be, a tárcák szabadkezet kaptak, 
kivéve azokat a mentesített előirányzatokat, amelyek felsorolását tartalmazza az említett 
kormányhatározat melléklete. 

Ebben a kormányhatározatban van még egy rész, ami az új kötelezettségvállalás 
létesítésének engedélyezéséhez tartozik. Ez három olyan számviteli jogcímet érint a dologi 
kiadások közül, amelyek esetében új kötelezettségvállalás csak a Magyar Államkincstár 
elnökének véleménye mellett a Miniszterelnökséget vezető államtitkár engedélyezési 
hatáskörébe került. A három számviteli-pénzügyi kategória közül az egyik az államháztartás 
körébe tartozó feladat vagy szolgáltatás államháztartáson kívüli szervezettől történő 
megvásárlását jelenti, a másik pedig, ha egy intézmény, költségvetési szerv szakmai 
alapfeladatát szeretné számla ellenében külső, államháztartáson kívüli szervezettől 
megvásárolni. Ebben a kategóriában is csak akkor lehet új kötelezettséget vállalni, ha ez az 
engedély megvan. A harmadik kategória pedig a bérleti- és lízingszerződések körébe tartozik. 

Ennyit szerettem volna elmondani erről a nem hosszú, de fontos kormányhatározat 
belső tartalmáról. Köszönöm szépen a figyelmet. 
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Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Amint jeleztem, tisztelt képviselőtársaim, 
nem javaslok erről vitát nyitni, viszont kérdéseket lehetne föltenni a főosztályvezető úrnak, 
hogy világosan értsük ezt a problémakört. Kinek van kérdése? Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 

kormányhatározat és az ön által adott tájékoztatás szerint is jelentős maradványtartási 
kötelezettséget rendelt el a kormány, illetve van még egy 40 milliárdos pluszzárolás is. Ha a 
havi kiadási szintet hozzátesszük, akkor ez nagyon gyors számolás alapján is azt mutatja, 
hogy a béren és annak járulékain kívül másra nincs fedezet a hátralévő hónapokban. Azt 
szeretném öntől kérdezni, hogy ez így van-e az önök számítása szerint, és ha így van, akkor 
ezt a lehetetlen helyzetet milyen finanszírozási formában kívánják megoldani. Hiszen ez azt 
jelenti, hogy az intézmények nem tudnak eleget tenni sem alapfeladatuknak, sem szerződéses 
kötelezettségeiknek. Tehát az év végén, azt hiszem, havi 800 milliárd a kiadása az államnak 
ezen az ágon, mi fog itt történni a hátralévő hónapokban? Ezt szeretném megkérdezni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kérdést. Akkor tessék erre válaszolni! 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jelenlegi információim szerint, 

amióta ez a kormányhatározat hatályba lépett, nem azt mondom, hogy nem nehéz a helyzet, 
de a tárcáktól érkezett adatszolgáltatások alapján a béren és annak járulékos költségein felül 
az üzemeltetési feladatokra a fedezet továbbra is rendelkezésre áll. Úgy látjuk, hogy a 
működést biztosítani lehet. A szakmai feladatellátás körébe tartozó, összegében jelentősebb 
mértékű szerződéseknél vannak olyan információink, hogy tulajdonképpen a kifizetés 
átütemezését célozták meg megoldásként a tárcák. Másrészt szakmai programok időbeli 
átütemezésével próbálják teljesíteni ezt a kötelezettséget. Ezek nagy nehézséget, de ennél 
nagyobb problémát a Nemzetgazdasági Minisztérium a végrehajtás során még nem tapasztalt. 

 
ELNÖK: Köszönöm a választ. Kinek van kérdése főosztályvezető úrhoz? (Nincs 

jelentkező.) Nekem van két kérdésem. Legyen szíves azt a jogforrást megnevezni, az 
államháztartási törvényt vagy más törvényt, amelyben ez a kifejezés, hogy maradványtartási 
kötelezettség, szerepel. Valójában mi hatalmazza fel a kormányt arra, hogy ilyen 
intézkedéseket hozzon? Ön itt egy másik kormányhatározatra hivatkozott, de az ugyanez a 
kategória. Tehát törvény felhatalmazza-e a kormányt arra, hogy ilyen kötelezettséget írjon elő, 
különös tekintettel azokra a fejezetekre, amelyek nem tartoznak hatókörébe? 

A másik kérdésem pedig az, hogy most kötelezettségvállalási előirányzatok fel nem 
használhatóságát jelenti a maradványtartási kötelezettség, vagy pénzmaradványra vonatkozik. 
Azt hiszem, világos. Köszönöm szépen. Tessék! 

 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szeretném előrebocsátani, hogy 

nem vagyok jogász végzettségű. Így kapásból nem tudok olyan paragrafust mondani az 
államháztartási törvényből, ami ezt a kifejezést használná. Maga a kormányhatározat az 
államháztartási törvény 38/A. § végrehajtási körében született, amikor a kormány egy olyan 
felhatalmazást kap, hogy az államháztartás egyenlegének a tervezettől való tartós eltérése 
esetén különféle intézkedéseket hozhat. Ebben a paragrafusban fel van sorolva, hogy melyek 
ezek az intézkedések. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium jogi értelmezése szerint a maradványtartási kötelezettség ennek a paragrafusnak 
a hatáskörében végrehajtható. 
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A maradványtartás arról szól, hogy az államháztartás abba az irányba kell hogy 
haladjon, hogy a képződött maradvány összege 2011 végén ne legyen kevesebb, mint a 2010. 
végén keletkezett maradvány összege. Ez azért fontos és figyelemmel kísérendő szempont, 
mert az államháztartás mérlege a bevételek-támogatások felhasználásáról szól, annak 
alakulásáról. És abban az esetben, ha több pénzt költünk ebben az évben is, és a maradvány is 
ehhez a támogatáshoz, bevételelköltéshez számítódik, akkor az államháztartási egyensúlyt 
rontja. Tehát törekedni kell arra, hogy 2011 végén legalább akkora mértékű maradvány 
képződjön, mint az előző évben, mert ez az államháztartási egyensúlyt befolyásoló tényező. 
Ennek mértéke, hogy mennyivel kevesebb maradvány képződik, csak a következő évi 
zárszámadás időszakában derül ki, ezért kell megtennünk minden olyan intézkedést, ami 
módunkban áll, annak érdekében, hogy itt olyan mértékű eltérés ne keletkezzen, amit a 
hiánycél betartása indokol. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr, a válaszait. Esetleg még van valaki? Tukacs 

képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérdezni, 

főosztályvezető úr, hogy 250 milliárdos zárolás, majd végleges elvonás volt már a 
költségvetésben, most van 577 milliárdos, akkor nevezzük így, maradványtartási kötelezettség 
és 40 milliárdos zárolás. mérlegelték-e azt szakmai értelemben, hogy ez a három összeg már 
túl van azon a határon, amikor egy költségvetés módosításával vagy pótköltségvetéssel kell 
korrigálni. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Információim szerint képviselő úr 

által idézett passzusával kapcsolatban ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy 
szükséges-e ehhez költségvetésitörvény-módosítás, és tudomásom szerint annak a 
jogszabályhelynek az előírásait jelenleg is teljesítjük a költségvetési törvény módosítása 
nélkül. Tehát ez az intézkedés önmagában, sem a 250 milliárdos, sem a jelenlegi, nem igényel 
költségvetésitörvény-módosítást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Vitát nem nyitunk, de ha újabb kérdés 

van, akkor megadom a szót. Parancsoljon, Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Bocsásson meg, elnök úr, figyelmetlen voltam. 

Főosztályvezető úr említett egy elszámolási módot az előző kérdésre válaszolva, amikor azt 
mondta, hogy ennek a zárolásnak az elszámolása a következő év zárszámadásában jelenik 
meg. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2012. évről majd 2013-ban a parlament elé terjesztendő 
zárszámadást jelenti? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék, főosztályvezető úr! 
 
HAÁG TIBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2011-es év zárszámadására 

gondolok. Igazából akkor fog forintra-fillérre kiderülni, hogy mekkora maradvány képződik 
az államháztartáson belül. 
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A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs további kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 
köszönjük szépen, főosztályvezető úr, a tájékoztatását. Viszontlátásra! 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. A következő napirendi pont tárgyalását még 
nem tudjuk elkezdeni, mert hiányoznak a gazdasági bizottságtól várt információk. De 
megcserélhetőnek tűnik a 2. és 3. napirendi pont, mivel itt van a PSZÁF elnökhelyettese 
(Közbeszólásra.) Bocsánat, nem néztem körül, Szász Károly elnök úr itt van. Ezért, hogy ne 
várakoztassuk, a 3. napirendi ponttal folytatjuk tanácskozásunkat. Tessék helyet foglalni, 
elnök úr! Egyúttal hadd jelentsem be, tisztelt képviselőtársaim, hogy az ülés vezetését átadom 
Seszták alelnök úrnak. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jelentése, valamint a jelentés 
elfogadásáról szóló, önálló bizottsági indítványként benyújtott országgyűlési határozati 
javaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása 

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntjük a PSZÁF elnökét, Szász Károly urat, és 
amennyiben van szóbeli hozzáfűznivalója a jelentéshez, akkor azt, kérjük, tegye meg. Tessék 
parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

SZÁSZ KÁROLY, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném egyrészt megköszönni, hogy meghívtak a mai 
bizottsági ülésre a felügyelet 2010. évi beszámolójával kapcsolatban. Elnézést, hogy egy 
kicsit késtünk, hiszen a mai napon három bizottság is tárgyalja ezt a beszámolót, ebből kettő 
van itt, a parlament épületében. A gazdasági és informatikai bizottság üléséről jöttem most 
ide. 

A rendelkezésemre álló időben természetesen nagyon nehéz egy egész év 
teljesítményéről, eredményéről beszámolnom. Úgy gondolom, öt kiemelt témakör köré 
sorolva nagyon jó, átfogó képet lehet kapni a felügyelet munkájáról. A 2010. év egyik 
legjelentősebb változása volt, hogy a felügyelettel kapcsolatos jogszabály a felügyeletet 
alkotmányos intézeti státusba emelte. A felügyelet nemcsak alkotmányos szerv lett 2010-ben, 
hanem rendeletalkotási jogot is kapott. Mi ezt úgy értékeljük, hogy az önállóság és 
függetlenség különböző ismérvei, amelyet a felügyeletek vonatkozásában a Baseli Bizottság 
megfogalmazott, most mélységében mindenképpen bővült azáltal, hogy alkotmányos szervvé 
váltunk, és nemcsak mélységében, hanem terjedelmében is erősödtünk, hiszen a szabályozói 
függetlenséget is megkaptuk a saját önálló rendeletalkotási jogosítványunkkal. 

Másik nagyon fontos változás volt, hogy 2010-től kezdődően a felügyelet újra átfogó 
vizsgálatokat és az átfogó vizsgálatok részeként minden intézménynél helyszíni vizsgálatokat 
is végez. Ezt a jogszabály az intézmény fontosságától, a különböző hatásoktól függően 3-5 évi 
rendszerességgel írja elő, tehát a fontosabb intézményeknél gyakrabban, de a kevésbé 
fontosabbaknál is ötévente helyszíni vizsgálatot kell végezzünk. Ennek megfelelően a 
felügyelet a teljes vizsgálati programjait úgy alakította át, hogy a rendelkezésre álló 
állományunkkal a jogszabály által meghatározott időkereteken belül minden intézmény 
helyszíni vizsgálatát el tudjuk végezni. 

Úgyszintén nagyon jelentős változás volt 2010-ben a felügyelet fogyasztóvédelmi, 
pénzügyi-fogyasztóvédelmi hatóságként való megjelenése. Talán az önök számára és a széles 
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közvélemény számára is ezáltal vált ismertebbé a felügyelet, hiszen a fogyasztóvédelmi 
jellegű ajánlásaink, körleveleink, állásfoglalásaink, vizsgálataink, különböző jogszabály-
módosítási javaslataink megkerülhetetlen tényező tették a felügyeletet. Valójában a 
hagyományos prudenciális, valamint piacfelügyeleti funkciók mellett 2010-ben erősödött meg 
a felügyelet „harmadik lába”, a fogyasztóvédelmi funkció. 

Negyedik elemként szeretném megemlíteni, hogy 2010-ben megváltozott és a változás 
során egyenrangú szereplőjévé vált a felügyelet a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak. A 
Stabilitási Tanács Magyarországon az a makroprudenciális testület, amelynek tagja a 
nemzetgazdasági miniszter, a jegybankelnök és a felügyelet elnöke. A tanács azokon az egyes 
intézményeken túlmutató, a közvetítő rendszer egészére is hatást gyakorló, akár 
rendszerkockázati problémákkal is foglalkozik, amelyek érdekében szükséges, hogy a 
különböző intézmények egymásnak a megfelelő információkat, tájékoztatást meg tudják adni. 
Ebben a tanácsban a felügyeletnek alárendeltebb szerepe volt, de a jogszabály-módosítással, 
még egyszer mondom, egyenrangúvá váltunk. 

És végül ötödikként szeretném megemlíteni, hogy 2010-ben alakultak ki azok az 
európai felügyeleti hatóságok, amelyek a korábbi szabályozói tanácsadó szervekből jöttek 
létre, és amelyek önálló rendeletalkotási jogot kaptak, hatóságként megerősödtek. Ilyen a 
bankfelügyeleti, a tőkepiaci és a biztosításfelügyeleti hatóság. Mind a három hatóság 
munkájába 2010. év végén kapcsolódott be a felügyelet, és az európai rendszerkockázati 
tanácsnak, a frankfurti jegybank mellett működő ESRB-nak is tagjaivá váltunk. Ez a magyar 
PST-nek megfelelő európai szintű nemzetközi testület. Ezekben a szervezetekben is a 
felügyelet aktívan képviseli az ország érdekeit, és vezető testületeiben is részt veszünk. 

Tehát ez az az öt legfontosabb változás, amely a felügyelet életében 2010. során 
bekövetkezett. Köszönöm az önök segítségét, támogatását, kérem, hogy az Országgyűlésben a 
felügyelet 2010. évi jelentését majd támogató szavazatukkal elfogadni szíveskedjenek, és 
amennyiben bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy e 

kérdéskörben ki kíván szólni. Tessék parancsolni, Dancsó József képviselő úr! 
 

Kérdések 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Egy 
kérésem lenne. A magyar pénzügyi rendszer is átment a stresszteszten. Ha ennek főbb 
megállapításait itt, a bizottsági ülésen is ismertetné, talán nem lenne haszontalan. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik kérésem nekem is 

ez lett volna, másik kérdésem elnök úrhoz az, hogy mennyiben javította megítélése szerint a 
vonatkozó jogszabály változása a szervezet reagáló képességét, illetve működésének 
gyorsaságát. A harmadik kérdésem pedig az, hogy mind a fogyasztói csoportoknál, mind az 
interneten terjedő új kereskedelmi formáknál reagáltak, de miután az emberi kreativitás 
határtalan, vannak-e tudomásuk szerint olyan típusú, akár hitelezéshez, akár MLM-
szervezéshez vagy máshoz kötődő új kezdeményezések, amelyekre tekintettel kell lenni a 
következő időszakban a jogszabályalkotásnál. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

elnök úrnak adom meg a szót válaszadásra. 
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Az előterjesztő válasza 

SZÁSZ KÁROLY, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke: 
Stresszteszt. A stressztesztet az európai bankfelügyeleti hatóság évente végzi el, ha jól tudom, 
ez most már a harmadik ilyen teszt volt. Az ehhez szükséges makrofeltételeket az Európai 
Központi Bank kutatócsoportja bocsátotta az EBA rendelkezésére. A makrofeltételek 
alapvetően egy olyan válság képét vetítették előre, amely az Egyesült Államokból indul ki, és 
alapvetően megrengeti az euró/dollár árfolyamot, a részvénypiacok és a kamatgörbék 
elkövetkező években történő alakulását. Ez a stresszteszt kiterjed az értékpapírosításra, és 
leértékeli azokat az ingatlanbefektetéseket, kereskedelmi, illetve lakossági célú 
finanszírozásokat, amelyek a bankok portfólióiban találhatók. 

A teszt elvégzésének feltétele volt, hogy mindegyik ország pénzügyi piacának 
legalább 50 százaléka fedezve legyen. Ez Magyarország esetében azt jelentette, hogy több 
mint 85 százaléka a magyar piacnak a stressztesztben részt vett. A 91 bankból közvetlenül az 
OTP volt az egyetlen magyar bank, amely a mi felügyeletünk oldalán vett részt a 
folyamatban, de a külföldi bankok a saját anyabankjukon keresztül szintén érdekeltek voltak a 
magyarországi stresszteszt eredményeiben is. Ezért mondom, hogy összességében a magyar 
piac nagyon magasan volt reprezentálva. Természetesen a stressztesztet érhetik különböző 
kritikák abból a szempontból, hogy amikor a vizsgálat peremfeltételei kialakultak, akkor még 
nem volt annyira nyilvánvaló a görög válsággal kapcsolatos tavaszi fejleménysorozat. Ezért 
azokhoz a leminősítési szcenáriókhoz képest, amelyekkel a stresszteszt indult, a valóság 
ugyanolyan szigorú lett, mint a stresszteszt. Tehát a valóság utolérte a tesztet. Ezért már a 
stresszteszt tavaszi folyamata során is folyamatosan szigorodtak a feltételek olyan értelemben, 
hogy az elsődleges alapvető tőke 4 százaléka helyett 5 százalékos mértéket állapítottunk meg 
minimum elvárásként. A banki könyvekben szereplő értékpapírokat is két csoportra osztottuk, 
azokra, amelyeket a bank alapvetően lejáratig a portfóliójában tart, ezekkel kapcsolatban egy 
sokkal keményebb értékvesztést kell elszámolni, megkülönböztetve azoktól az 
értékpapíroktól, amelyeket csak átmenetileg tart a banki könyvekben. 

Azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy maga a hatóság is fölfigyelt arra, hogy a 
stresszteszt során szigorodtak a külső környezeti feltételek, és ennek következtében a 
vizsgálat folyamán a követelményrendszert is módosította. Mindezek alapján azt kell 
mondjam, hogy a magyarországi közvetlen résztvevő, az OTP ebből a szempontból nagyon 
jól vizsgázott, hiszen a 91 bankból az első három között szerepelt. Most a mutatókra 
természetesen így fejből nem emlékszem, de a legszigorúbb stressz szcenárió mellett is a 
tőkemegfelelési szintje valahol 13-14 százalék körül volt, ami jó 50 százalékkal magasabb, 
mint a 8 százalékos bázeli, nem beszélve a Tier 1 5 százalékos minimumszintjéhez képest. 
tehát azt kell mondjuk, hogy végül is ilyen szempontból nyugodtak lehetünk, a rendszerünk 
biztonságos. 

Ugyanakkor szeretném itt rögtön eloszlatni azt a tévhitet, hogy a magyar bankrendszer 
tőkemegfelelési helyzetének ezen pozitív értéke minket elkényelmesíthet, és a karosszékben 
hátra dőlve tudjuk figyelni az eseményeket. Azt kell világosan látnunk, hogy a rendszer 
tőkeellátottsága nagyon gyorsan tud olvadni. Tehát egy válsághelyzet, egy eszközminőségi 
probléma gyorsan tudja a tőkemegfelelési mutatókat megváltoztatni, ebből a szempontból a 
bizonytalanság változatlanul fönnáll, és a bankrendszer kockázatosnak tekinthető. Másrészt az 
is látható, hogy a válság hatására az Unióban az új tőkemegfelelésre vonatkozó CRA, illetve 
CRD szabályozások, amelyet a Bázeli Bizottság után most az Európai Bizottság fog 
jogszabálycsomagba önteni, lényegesen megszigorítják a tőkeszükségletet és magának az 
elsődleges tőkének a minőségi összetételét is megemeli. Tehát az a relatív előny, amivel ma 
még rendelkezünk, a szabályozási változások következtében viszonylagosan csökkenni fog. 
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Ezen tényezők miatt azért óvatosságra szeretnék itt inteni, de kétségkívül a stresszteszt 
eredményei pozitívak voltak. 

Tukacs képviselő úr másik kérdésére is válaszolva, hogy milyen a felügyelet reagáló 
képessége, gyorsasága. Nézze, kétféleképpen tudok rá válaszolni. Kétségkívül egy 
államigazgatási szerv nem tud olyan gyorsan reagálni a folyamatokra, azt hiszem, ez a 
rendszer lényegéből következik. Én a piacról jöttem a felügyelethez, tehát látom, hogy 
mennyivel nehezebben tudunk ebben az államigazgatási környezetben reagálni dolgokra. Én 
ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a hatóság mindig reagál, és a feladatunk az, hogy ezt 
az időcsúszást tudjuk lehetőség szerint csökkenteni, ami az események bekövetkezése és a 
reakció megtétele között húzódik. Azt elvárni tőlünk, hogy olyan hatékonyak legyünk, hogy 
úgymond megelőzzük a problémákat, egyszerűen nem lehet reálisan megkövetelni. Azt kell 
megkövetelnünk, hogy a felügyelet reakcióideje csökkenjen, tehát minél gyorsabban vegye 
észre az eseményeket, hiszen eleve fáziskésésben van. Tehát lehetőleg ez a fáziskésés legyen 
minimális. Nem tudom, azt majd önök ítéljék meg, hogy a felügyelet most hatékonyabb ideje, 
és a reakcióideje csökkent-e. Nekem alapvetően ez a mentalitásom, ilyen irányban dolgozom, 
a kollégáim is, úgy gondolom, akikkel együtt a felügyeletet irányítjuk, és igyekszünk a lehető 
leggyorsabban ott lenni a különböző események vizsgálatánál. 

Ami a fogyasztói csoportokat és az internetes kereskedést illeti. Talán ebben a körben 
is el kell azt mondjam, hogy a fogyasztói csoportok nem tartoznak a felügyelet felelősségi 
körébe. A fogyasztói csoport valójában nem is pénzügyi tevékenységet végző szervezet. A 
fogyasztói csoport pontosan annak kifejeződése, amit úgy mondanak a külföldi irodalomban, 
hogy „shadow banking”, és szerintem, amikor a „shadow banking” magyarországi kilövéseit 
nézzük, akkor a fogyasztói csoport szerintem ennek egyik „szép termése”. Ahogy a 
szabályozott piacról, tehát amit a felügyelet a maga képességeivel le tud fedni, bizonyos 
folyamatok igyekeznek egy szabályozatlan piac irányába menni. Ez különben egy természetes 
jelenség, nem magyarországi probléma. Ez mindenhol így van, akár az intézményeket, akár a 
tőkepiacot nézem, a tőkepiacon a szabályozott piacokról mennek el az OTC tevékenységek 
irányába az intézmények, a biztosítók, hitelintézetek terén pedig például a különböző 
befektetési alapkezelők, pénzügyi vállalkozások. A fogyasztói csoportok is egy ilyen irány. 
Tehát átalakulnak bizonyos tevékenységek. 

Ezekre az jellemző, hogy valójában a betét- és a hitelgyűjtés látszatával nem pénzügyi 
tevékenységet végeznek, az üzletszerűség a jogszabály értelmében nem annál csapódik le, aki 
nyújtja, az üzletszerűség a csoport szervezőjénél található. De nem ő nyújtja a hitelt, és 
fogadja el a betéteket, hanem a csoporttagok. Ebben óriási kockázat van. A felügyelet nem 
most, hanem még emlékszem arra, hogy amikor 2000-2004 között a felügyelet elnöke voltam, 
már akkor tettünk javaslatot arra, hogy a fogyasztói csoportokat minden erővel korlátozni és 
tiltani kell. Én azt is kimondom, hogy akár a büntetőjog eszközeit is alkalmazni kellene, mert 
ezekben óriási kockázat található. A legcélszerűbb az lenne, ha ezek megszüntetése valósulna 
meg, megakadályoznánk azt, hogy újabb fogyasztói csoportok alakuljanak, a meglévők újabb 
tagokkal bővüljenek. Sajnos, ezeknek a kifuttatása elég hosszú ideig tart a struktúra jellegénél 
fogva. De itt, mondom, a büntetőjog intézményét is valószínűleg igénybe kellene venni, 
legalábbis ez a mi álláspontunk. 

Ami az internetes kereskedést illeti, ez egy nagyon érzékeny téma. Hiszen ma is van 
egy függő vizsgálatunk, amely peresítve is van, egy Magyarországon is működő, de az egész 
Unióban internetes szolgáltatást végző befektetési szolgáltatóval szemben. Annyit tudok 
elmondani, hogy ez egy nagyon veszélyes ügy, különösen ott, ahol tőkeáttétel van. És itt a 
tőkeáttétel nem egy-kétszeres, hanem százszoros, ötszázszoros, és ezeket a fogyasztók, nem 
értik. Ezekben óriási veszteségek keletkeznek, és ezeket igyekszünk természetesen korlátozni. 
Pillanatnyilag nem tudok és nem is szabad erről többet mondanom, hiszen maga a vizsgálat 
még folyik, de a felügyelet ez ügyben szeretne határozottan fellépni. Ami pedig a multilevel 
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marketinget illeti, ott a felügyelet úgyszintén, főleg a fogyasztóvédelmi kockázati jelentésben 
taglalta ezt a kérdést. Itt különösen fontos annak figyelembevétele, hogy a rendszer 
működtetése azáltal veszélyes, mert a rendszerbe bekapcsolt fogyasztók nem egyszerűen az 
adott szolgáltatás termékeit akarják igénybe venni, hanem az azokhoz kapcsolódó 
jutalékkedvezményeket. Ezek a jutalékkedvezmények különösen annak függvényében tudnak 
nőni, hogy ők még milyen további ügyfeleket tudnak az adott termékhez behozni, és ezáltal 
ellentétbe kerülhet a termék belső értéke, célja azzal a jutalékelemmel, ami ennek csak 
másodlagos vagy járadékos következménye kellene hogy legyen. Ennek a veszélyeire is 
természetesen már többször fölhívta a figyelmet a felügyelet. Köszönöm a figyelmüket. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e valaki, 
aki a vitaszakaszban kíván részt venni, véleményt megfogalmazni. Babák képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szólás lehetőségét. Elnök 

úr, az az igazság, hogy 2010-es munkájukat, ahogy ezt ön is elmondta a bevezetőjében, az 
átalakulás idejének lehet minősíteni. Olyan generális változások jellemezték a munkájukat, 
amelyek a státusát is, az átláthatóságát, a szervezeti átalakulását generálhatták. Az a 
vélekedésem, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az elmúlt 8 év alatt a 
reakcióidejéből jelentősen vesztett, mégpedig a törvényhozás hibájából. Ugyanis a pénzügyi 
folyamatok felgyorsultak, ellentmondások keletkeztek, és a törvényhozás nem biztosította az 
előző két cikluson keresztül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete státusát. Nem 
alakított a törvényeket, a jogszabályokat a felügyeleti feladathoz szükségesnek vélt és 
indokolt mértékben. Ezt kiemelte elnök úr bevezetőjében, és fontos instrukciókat adott az 
anyag értelmezéséhez is. Bár hozzá kell tennem, hogy májusban terjesztette be elnök úr, és 
mintegy 100 oldalas a jelentésük. Tehát az elmúlt évben a felelősséget és a hatáskört is 
újraszabályozták, gyakorlatilag újraszületett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 

Úgy gondolom, ami nagyon fontos volt az elmúlt évben, ezért a szervezetnek is 
jelentős munkát jelentett, amiért elismerést kell megfogalmaznunk, módosult az alkotmány, a 
PSZÁF-ról szóló törvény, a harmadik csomagban pedig a pénzügyi rendszert szabályozó 
törvények módosultak, és ezek mind változást generáltak. Úgyhogy 2010. ténylegesen a 
változások éve volt. Ennek a változásnak önök megfelelő módon feleltek meg. Nekem nagyon 
szimpatikus volt az, hogy létrejött az együttmunkálkodás az európai szervezetekkel, gyorsabb 
és hatékonyabb reagálásra ad ez lehetőséget, és megelőzi a pénzügyi piacon lévő zavarokat is. 
Még szeretném kiemelni annak fontosságát, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének részvételével létrejött a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy együttmunkálkodjanak, és 
ez a szervezet lehetőséget ad arra, hogy a gazdasági és pénzügyi tárca, a Nemzeti Bank és a 
PSZÁF közösen dolgozzon a magyar pénzügy rendszer anomáliáinak feltárásán, és a 
problémák megoldását keresse, meghatározzák a pénzpiaccal kapcsolatos további feladatokat 
is. Ki szeretném emelni még ettől függetlenül, mivel olvastam a jelentésükben, hogy 
vizsgálati kézikönyvet alkalmaznak, ami számunkra tizedrangú lehet, de az önök munkájában 
fontos, hogy ez is szervezett és rendszerezett. Továbbá korszerűsítették a monitoring rendszert 
is. 

A fogyasztóvédelemről szeretnék most egy pár gondolatot elmondani. Elnök úr is 
fontosnak véli a fogyasztóvédelmet. A korábbi években a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéről volt olyan sztereotípiája az embernek, hogy fogatlan oroszlán. Nem voltak meg 
a feltételek ahhoz, hogy fogyasztóvédelmi feladataikat megfelelő módon lássák el. Úgy 
gondolom, hogy a lakosság mai pénzügyi ismeretei mellett nagyon-nagyon fontos, hogy 
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amikor kérdés merül föl, gond van, probléma van, önök a fogyasztót meg tudják védeni, ha 
önökhöz fordulnak. Ezt a tevékenységet nagyra értékelem, és azt is, hogy az egyik alelnök 
foglalkozik a fogyasztóvédelemmel. Úgy gondolom, végre a rangjára emelték ezt a kérdést, az 
állampolgárok pénzügyi biztonságát jelenti, ha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél 
alelnöki szinten gondoskodnak a fogyasztóvédelemről. Elnök úr, ezt mindenképpen el 
szerettem volna mondani, mert hétköznapi munkám során én is rengeteg gonddal, panasszal 
találkozom, amikor segítségre van szükség, mert a bankokhoz nem lehet visszaküldeni az 
ügyfelet. 

Nagyon fontos lépésnek tartom azt is, hogy a PSZÁF jogszabályalkotó, tehát 
szabályozhatja a pénzügyi tevékenységet, bizonyos szabályokat maga a szervezet alkothat 
meg. Azt is olvastam a jelentésükben, hogy az ott dolgozók a jogérvényesítő és az 
engedélyezési folyamatban hasonló szerepet vállalnak, tehát ezek a munkakörök 
összekapcsolásra kerültek. Tehát, amikor ellenőriznek, később az ottani tapasztalatokat az 
engedélyezési munkában hasznosítani tudják. Szerintem a gyakorlat, a praxis, a hivatali büro 
ilyeténképpeni egyesítése feltétlenül kiemelendő. 

Békéltetés. Ez is fontos, bár önök is írják jelentésükben, hogy ez elsősorban a 
hosszadalmas polgári jogérvényesítést kívánja kiküszöbölni. Tehát el kell jutnunk oda, hogy a 
polgári jogi jogérvényesítés gyorsabb legyen, s ne szülessenek olyan pénzügyi tárgyú 
döntések a bíróságokon, amelyek újrakezdik az eljárást, és az állampolgároknak nemcsak a 
pénzvilágba, hanem a jogbiztonságba vetett bizalmát is teljes egészében elveszítik. Kell a 
jogbiztonság a fogyasztó oldaláról, kell az érdekvédelemben. Nem tudom még értékelni, hogy 
az önök felügyeleti egyeztető fóruma milyen eredményességgel járt, de szerintem jelenleg 
ebben a szituációban, ami Magyarországon uralkodik, a bíráskodás tekintetében szükséges az 
önök munkálkodása. 

Látom azt is, hogy 30 pénzügyi intézményt vizsgáltak, ez közel 50 intézményt érintett, 
és sok lakossági panasszal is foglalatoskodtak. Ezek lettek volna a legfontosabbak, amiket el 
szerettem volna mondani. De még érdekel, és képviselőtársaimat is érdekelheti, hogy tavaly 
decemberben létrehozták a pénzügyi tanácsadói irodahálózatot 8 magyarországi városban. 
Szeretnék Békés megyéből is két településsel jelentkezni, ha van erre lehetőség, hogy ezt a 
tevékenységet bővítsék. Ugyanis meg kell tapasztalnunk azt, hogy a lakosság pénzügyi 
tájékozottsága, iskolázottsága, praxisa végtelenül alacsony, és minden eszközt meg kell 
ragadnunk arra, hogy ha valakinek pénzügyi tanácsra van szüksége, tudjon felelős 
szervezettől tanácsot kérni. Persze, mondhatná erre bárki, hogy a reálszférában vannak 
pénzügyi tanácsadók, a piacon lehet ilyet szerezni, de az önök iránti bizalom és a pénzpiaccal 
kapcsolatos bizalom erősítése szempontjából is jó lenne, ha ezt a tevékenységet úgymond 
allokálnák, és minél több helyütt megjelenhetne ez a tanácsadói szervezet. 

Foglalkoztam azzal is, hogy a hatóságnak a gazdasági-pénzügyi válság által okozott 
károk felszámolásában milyen feladatai voltak, de ezt most kihagynám, rövidre fogva a 
mondandómat. Az önök célja, amit megfogalmaztak a jelentésben, a fogyasztók fokozott 
védelme, partnerség a hatóság és a civil társadalom között, az európai hatóságokkal való 
felügyeleti együttmunkálkodás, a piaci szereplőkkel való egyeztetés és a pénzügyi rendszerbe 
vetett bizalom erősítése saját eszközeikkel. Hát, elnök úr, ehhez a munkához kívánok sok 
sikert, mert szükség van rá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Van-e további felszólalási szándék? Tukacs 

képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Hozzászólásom rövid lesz, 

mert egy olyan évet kell értékelnünk, amely a felügyelet életében felemás év volt, az év egyik 
felében egyfajta, a másik felében másfajta jogi szabályozás vonatkozott rá. Őszintén szólva, 
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az új jogi szabályozást mi, mármint a szocialista frakció nem támogattuk mindenben, nagyon 
sok kétellyel és nagyon sok technikai módosítással szemléltük és kísértük végig ennek a 
jogszabálynak a születését. Összességében tehát azt gondolom, hogy az új jogszabályi 
környezetben végzett munka megítéléséhez, bár az írásos anyag bőséges, ez tagadhatatlan, 
valóságos tanulságokat levonni talán még korai. 

Két megjegyzést szeretnék fűzni a kérdésekre adott válaszhoz inkább, mint az 
előterjesztéshez, hiszen két lényeges területet érintettünk. Az egyik a banki stabilitás és annak 
tesztelése volt, a másik pedig az a világ, ahol egy olyan helyzetben, amikor nagyon 
különlegesek a viszonyok, hadd fogalmazzak így, az emberek a pénzügyeiket tekintve 
elvonulnak a szabályozott piacról. Az első ügyhöz azt szeretném hozzáfűzni, hogy nem 
véletlenül próbáltam meg tájékozódni a reagáló képesség növekedéséről. Hiszen, bár bőséges 
tájékoztatást kaptunk a banki stresszteszt végrehajtásáról, mégis, körülöttünk olyan dolgok 
történhetnek belül és kívül, amelyek új és újabb figyelmet követelnek majd a felügyelet 
részéről. Bízom abban, hogy a következő időszakban a felügyelet erre készen áll, mert 
egyfelől elnök úr azt mondta, hogy a stresszteszt mint rossz forgatókönyv vált valósággá, 
bizonyos elemzők és bizonyos hírek szerint ennél rosszabb forgatókönyvek is lehetségesek, 
például Görögország esetében. 

Másfelől pedig, hogy másik példát említsek, ennek a banki intézményrendszernek a 
teherbíró képességét maga a kormány is teszteli néhány intézkedésével, és én kifejezetten 
borúlátóan látom azt, amikor arról szól egy-egy döntés, hogy ennek az intézményhálózatnak, 
a pénzügyi intézményrendszernek a teherbíró képessége korlátlan és végtelen, teljesen 
mindegy, hogy milyen. Kormánypárti képviselőtársaimat kérem, vessék össze a 
nyilvánosságnak szánt, a bankokra vonatkozó mondásaikat az elnök úr által most 
elmondottakkal és azzal, mennyire fontos a pénzügyi intézményrendszer és közvetítő hálózat 
az ország életében, a vállalkozások életében és egyébként a banki ügyfelek életében. 

Másfelől pedig különösen nagy figyelmet szentelnék annak, hogy hová vonulnak a 
szabályozott piacról emberek és pénzügyi vállalkozások, és milyen új kezdeményezések 
indulnak el. Két dolog nagyon rosszul esik egybe tapasztalataim szerint. Egyfelől a hitelezés, 
banki működés, a válság és az ezzel kapcsolatos óvatosság, másfelől pedig az emberek 
megélhetési körülményeinek romlása, a munkanélküliség és az ezzel kapcsolatos egyéni 
életstratégiák választása. Summa summarum, azt akarom ilyen bonyolultan körbeírni, hogy a 
szabályozatlan piacon való megjelenése az említett csoportoknak, vállalkozásoknak, működő 
közösségeknek nem kevésbé az a terméke, hogy egyesek oda vonulnak ki a pénzügyi 
vállalkozásaikat bonyolítani, másfelől pedig egy csomó ember, miután kiszolgáltatott, 
előszeretettel kapcsolódik be a fogyasztói csoportokba, az MLM-be és mindenféle másba. 
Ebben aztán végképp kiszolgáltatottak és védtelenek, hiszen, mint elnök úr pontosan mondta, 
és ezt köszönöm, a felügyeletnek teljes rátekintése és teljes intézkedési lehetősége sincs ezek 
tekintetében. Azt gondolom, a jövőben ezzel meg fog gyűlni a baja mindenkinek, a 
felügyeletnek is, de másoknak is. Ezért nagyon fontos lenne az ezzel kapcsolatos 
jogszabályalkotó tevékenység. 

Összességében, elnök úr, megköszönve a lehetőséget, azzal zárnám a mondandómat, 
hogy köszönjük a beszámolót, de ebben az új jogszabályi környezetben pillanatnyilag nem 
tudjuk megítélni azt, hogy vajon előnyére vagy hátrányára változott-e a felügyelet működése. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 

Az előterjesztő reflexiója 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki részt venni a vitában? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nem, akkor kérdezem elnök urat, kíván-e reagálni az elmondottakra. 
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SZÁSZ KÁROLY, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke: Igazából 
köszönöm a jegyzéseket. Talán csak néhány apróságot szeretnék említeni, amit Babák 
képviselő úr mondott. Tehát valóban, nálunk az engedélyezési, a jogérvényesítési, illetve a 
felügyeleti funkciók az intézményen belül külön vannak választva. Ennek egész egyszerűen 
az az oka, ahogyan a bankrendszerben is a négy szem elvének érvényesülnie kell, amikor egy 
adott üzletet valaki javasol, a kockázatkezelésnek ettől függetlenül kell működnie, úgy nálunk 
is a felügyeleti feladatokban, vizsgálatokban észlelt megállapításokat egy attól független 
jogérvényesítési terület szankcionálja és ellenőrzi, akik nem vesznek részt a vizsgálatokban. 
Ugyanez érvényes a fogyasztóvédelmi és a piacfelügyeleti oldalon is. Tehát szét van ez 
választva a felügyeleten belül. 

A tanácsadói hálózat igazából 2011. első felében, tehát az idén valósult meg, 8 vidéki 
városban működik fogyasztóvédelmi irodánk. A Gazdasági Versenyhivatallal jelenleg 
tárgyalásban vagyunk, hogy a következő évre vonatkozóan hogyan tudjuk ezt úgy bővíteni, 
hogy a Versenyhivatallal közösen talán a forrásaink is több helyen teszik lehetővé azt, hogy 
helyszíni irodákat működtessünk. Tehát ez biztosan tovább fog bővülni. Azt nem ígérem, 
hogy kettőt tudok Békés megyében nyitni, mert Szegeden van irodánk, de ha, mondjuk 
Békéscsabán nyílik, akkor az már azt a részt lefedi. 

A fogyasztói csoporthoz pedig még annyit hadd tegyek hozzá, hogy kétségkívül 
kellene jogszabályt változtatni, csak én óva intem a képviselőket attól, és ez jelenleg vita 
tárgya az államigazgatáson belül, mert a felügyelet kézzel-lábbal tiltakozna az ellen, hogy a 
fogyasztói csoportok felügyeletét hozzánk tegyék. Ennek rengeteg oka van, de a legfontosabb. 
Most gondoljunk bele abba, hogy mi felügyeljük a pénzügyi közvetítő rendszert, azt a 
rendszert, amelynek az egész engedélyezési folyamata a kezdetektől egy adott intézmény 
megszűnéséig bezárólag a felügyelet által ellenőrzött. És amikor mi egy ilyen folyamatot, 
teljes pénzügyi közvetítő rendszert felügyelünk, abba nem fér bele, hogy pont azok az 
intézmények, amelyek ebből kikerülnek, ugyanezen felügyelet ellenőrzése alá kerüljenek. Ma 
a közvélemény, a szakma is úgy tekint a felügyeletre, hogy ez a legális, a szabályozott piacok 
felügyelete. Tehát nem keveredhet ez azzal, hogy egy nem idetartozó, nem ebbe a kategóriába 
tartozó és üldözött tevékenységért is a felügyelet vállaljon felelősséget. Ez összekeverné a két 
tényezőt, és ez nagyon veszélyes lenne. Erre nincs nemzetközi példa sem. És ami nagyon 
fontos, hogy ennek olyan vidéki problémahalmaza is található, amelyet egy nyomozati 
jogkörrel bíró, másféle államigazgatási szerv, meggyőződésünk szerint, sokkal hatékonyabban 
tudna felügyelni is, akár üldözni is. Ezt csak azért mondom, mert a fogyasztói csoportokkal 
kapcsolatban a problémát látjuk, de ez nem tud a felügyelethez tartozni. 

Teljesen tudom azt, hogy a rendelkezésre álló idő kevés arra, hogy a felügyeleti 
jogszabályok megváltozásával a felügyelet működéséről önök értékítéletet alkossanak, de 
bízom abban, hogy jövőre már elegendő idő telik el ahhoz, hogy erről önök is valós 
véleményt nyilvánítsanak. Köszönöm. 

 

Döntés a jelentés és a jelentés elfogadásáról szólóm országgyűlési határozati javaslat 
általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A jelentés általános vitára való 
alkalmasságáról szavazunk. Aki a vitára bocsátást támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Húsz igen. Nemmel szavazott? Ilyen nem volt. Tartózkodott? Négy. 
Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatra, 
amely a gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa, H/4413. számon. Kérdezem, 
hogy valaki ehhez esetleg óhajt-e hozzászólni. (Nincs jelentkező.) A kettőről együtt állítunk 
majd előadót. Ha nem, akkor ki az, aki a határozati javaslattal egyetért? Kérem, 
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kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Húsz igen. Ellenszavazat? Nincs. 
Tartózkodás? Négy. 

Előadót kell állítanunk, holnap lesz a beszámoló vitája. Babák úr, esetleg? (Babák 
Mihály: Igen.) Köszönjük szépen. Kisebbségi előadó Tukacs képviselő úr. 

A Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása 
során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról 
szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása 

Áttérhetünk az utolsó napirendi pontunk tárgyalására, megérkezett a bizottság 
állásfoglalása a módosító javaslatokról, amelyeket a Gazdasági Versenyhivatal 2010. évi 
tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának 
érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési 
határozati javaslathoz nyújtottak be. 

Az ajánlás képviselőtársaim előtt van. Arról tudom tájékoztatni önöket, hogy az 
ajánlás 1. és 2. pontjával a bizottság egyetértett, a 3. és 4. pontjával nem. A kormánynak van-e 
itt képviselője? (Nincs jelentkező.) Anélkül is tudunk dolgozni, csak megkérdeztem a rend 
kedvéért. 

Az 1. pontban, amely összefügg a 2. ponttal, Józsa István és Göndör István javaslata 
található. Az előterjesztő támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) Ez egyhangú. 

A 3. és 4. ponttal az előterjesztő nem ért egyet. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
egyetértenek-e a javaslattal. (Szavazás.) Nem? Nincsen támogató, egyharmadot sem kapott. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Az ülés bezárása 

Az Egyebekben van-e valakinek észrevétele, javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincs? 
Akkor köszönöm a bizottság munkáját. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 43 perc.) 
 
 
 

   Seszták Oszkár 
a bizottság alelnöke 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 
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