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Napirend: 
 

1. A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentése (J/3169. szám), illetve a Magyar 

Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentésének elfogadásáról szóló országgyűlési 

határozati javaslat (bizottsági önálló indítvány benyújtásának kezdeményezése), 

továbbá a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága tagjainak közös beszámolója az 

Országgyűlés a felügyelőbizottság éves munkájáról (2010. június – 2011. június 

(J/3533. szám – az általános vita folytatása), valamint az Állami Számvevőszék 

jelentése a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi működésének ellenőrzéséről 

2. Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló (J/3294. szám), továbbá az beszámoló elfogadásáról 

szóló országgyűlési határozati javaslat (a kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa 

– általános vita) 

3. A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám – a bizottság 

feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben 

előírt egyes tartalékok felhasználásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 

(H/5068. szám - módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

5. Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám – általános vita első helyen 

kijelölt bizottságként) 

6. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat 

(T/5067. szám – általános vita) 

7. Egyebek 



- 5 - 

Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 

 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Balla György (Fidesz) 

Bodó Sándor (Fidesz) 

Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Márton Attila (Fidesz) 

Dr. Nagy István (Fidesz) 

Hoffman Pál (KDNP) 

Puch László (MSZP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

Rozgonyi Ernő (Jobbik) 

Vágó Gábor (LMP) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Herman István Ervin (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Pósán László (Fidesz) Pősze Lajosnak (független), 

 Szijjártó Péter (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz), 

 Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) Puch Lászlónak (MSZP). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 

 

 Karvalits Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 

 Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke 

 Tóthné Nagy Éva, az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa 

 Farkasné dr. Gasparics Emese, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 

 Tavaszi Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 

 Gordos József, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok. Kedves Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket! A bizottság mai, 
több napirendből álló ülését megnyitom. Köszöntöm meghívott vendégeinket. 

A napirend elfogadása 

Az írásban kiküldött napirendi ajánláshoz a bizottság tagjai részéről nem érkezett 
észrevétel, ezért megkérdezhetem, és meg is kérdezem, hogy ki az, aki az általam javasolt mai 
napirendi pontokkal egyetért. Kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egy tartózkodás mellett a bizottság a napirendi 
ajánlásomat elfogadta. 

A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentésének, az MNB felügyelőbizottsága 
tagjai közös beszámolójának, illetve az Állami Számvevőszéknek az MNB 2010. évi 
működése ellenőrzéséről szóló jelentésnek megtárgyalása 

Ismételten köszöntöm a Magyar Nemzeti Bank vezetőit, az itt megjelent képviselőit, 
Karvalits Ferenc alelnök urat és Hevesi Nóra kommunikációs vezetőt, köszöntöm az MNB 
felügyelőbizottságának képviselőit, köszöntöm az Állami Számvevőszék munkatársait. 
Sajnálom, hogy a Számvevőszék elnöke nem jelent meg ezen az ülésen, hiszen a 
Számvevőszék jelentése az, ami miatt folytatódik ennek a napirendi pontnak a tárgyalása, 
hiszen a jegybank éves tevékenységéről szóló jelentés tárgyalását egyszer már megkezdtük, és 
azért nem fejeztük be határozathozatallal, mert a Számvevőszék azt kérte, hogy várjuk meg a 
vizsgálatát. Ez megtörtént, mindegyik dokumentumot megismerhettük. Az első napirendi pont 
három részből, mindhárom rész együttes vitáját javaslom. Miután a főszereplő a Magyar 
Nemzeti Bank, ezért megkérdezem alelnök urat, hogy az előzmények és az azóta történt 
események ismeretében, különös tekintettel az alapkamat emelésére, kíván-e kommentárt 
fűzni. 

 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Mivel az előző 
beszámolót nem érinti, nem kívánok hozzátenni az előző két ülésen elhangzottakhoz semmit. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Akkor képviselőtársaimé a szó. Kinek van 

kérdések, véleménye, javaslata, észrevétele a napirendi ponton belüli három témakörhöz. 
Tessék parancsolni! Babák képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt 

Bizottság! Az imént föltette elnök úr azt a kérdést, hogy az éves jelentéshez, a 
felügyelőbizottsági jelentéshez és az ÁSZ-jelentéshez kíván-e az alelnök úr kiegészítést fűzni. 
Ő azt mondta, hogy nem. Szeretném megkérdezni, hogy miért nem. Nagy ellentmondás van 
az önök jelentése, valamint a felügyelőbizottság és a Számvevőszék jelentése között. Most 
önök egymás mellett el akarnak beszélni, alelnök úr? Szeretném, ha megtisztelne minket 
azzal, hogy ezeket az ellentmondásokat kitárgyalja, és elmondja nekünk, hogy rendezzük az 
ügyet. Ugyanis ez a bizottság nem egy gittegylet, hanem a magyar parlament számvevőszéki 
bizottsága. 
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Szeretném önnek elmondani azt is, hogy megtapasztaltuk jó párszor a Nemzeti Bank 
vezetésének úgymond lekezelő stílusát. Kérem, hogy ezt ön ne tegye, mert úgy gondolom, 
hogy a tisztelt Háznak és ennek a bizottságnak tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak. 
Kérem, tárja föl azoknak az ellentmondásoknak az okát, a szükséges és megtett 
intézkedéseket, amelyeket a Számvevőszék és a felügyelőbizottság az önök tevékenységével 
kapcsolatban megfogalmazott. Nagy tisztelettel kérem önt, szíveskedjék ezekre a kérdésekre 
reflektálni, és nyugtasson meg afelől, hogy a dolgok rendben fognak folytatódni. Az nem 
lehet, hogy három szerv, egy ellenőrzött szervezet és két, ellenőrzésre hivatott szervezet 
között ilyen szakmai, számszaki konfliktus tátongjon. Kérem, ezt a kérdést sürgősen oldják 
meg, hiszen nemcsak az a dolguk, hogy az intézményt működtessék, hanem az is, hogy a 
kommunikációs vezetőjükkel együtt egységes, az állampolgárok által, de még általunk is 
érthető tájékoztatást adjanak. Próbálják meg ezt valahogy kommunikálni, minket pedig 
helyzetbe hozni, hogy elfogadjuk-e vagy sem. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Puch László képviselő úr! 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjétek 

meg, hogy először szólva itt a bizottságban felhívjam Babák képviselő úr figyelmét, hogy az 
éves jelentés tényeken alapszik, míg a számvevőszéki és a felügyelőbizottsági jelentés nagyon 
sok feltételes módos megfogalmazást tartalmaz. Azzal egyetértek, hogy ezeket a 
megfogalmazásokat érdemes tisztázni, de úgy gondolom, a bizottság első ülésén, mert sikerült 
annak jegyzőkönyvét átnéznem, azokat a kérdéseket, amiket akkor elküldött az elnök úr, 
gondolom a bizottság megbízásából a jegybanknak, nagyjából egyértelműsödik a dolog. 

Itt a kákán is csomót kereső megoldás van, ami biztos, hogy egészen másra vezetődik 
ki. Hiszen a kormány ma már a jegybanktörvény tárgyalását megkezdte, azt hiszem, túl van a 
második olvasaton. Talán érdemes lenne erről is beszélni, ha már ilyen megoldást keresünk. 
Én látom a kormány szándékát minden tekintetben, hogy ott, ahol nem lát feltétlen 
kiszolgálót, hanem bizonyos értelemben egy önálló identitással jelentkező intézmény van, azt 
meg kell szüntetni, azt át kell rendezni, a személyi feltételeit át kell kormányozni. Ha ezt így 
akarjuk csinálni, akkor, azt gondolom, oda fogunk jutni, hogy az az országbizalom, ami ma 
már nagyon erősen olvad, tovább fog olvadni. 

Kedves Képviselőtársaim! Talán azon kéne gondolkodni, hogy az is benne van ebben, 
hogy hajtjuk, űzzük ezt a sok butaságot, ami a jegybank körül napvilágot látott, és teljesen 
jelentéktelen kérdésekkel foglalkozunk akkor, amikor Magyarországnak újra az IMF-hez kell 
fordulni. Nem látom, hogy a jegybank például a tárgyaló delegáció tagja lenne. Talán azzal 
kéne foglalkozni a bizottságnak, hogy miért van ez így, miért engedjük, hogy tovább 
folytatódjon Magyarország leértékelődése a nemzetközi pénzpiacokon, és miért van az, hogy 
ilyen áron tudunk ma már csak kötvényeket eladni? Talán, ha nem akarunk gittegylet lenni, 
akkor ezzel kéne foglalkozni, nem Braun Robi szerződésével, és nem azzal, hogy elhisszük-e 
a jegybank elnökének, hogy csökkent a bérfelhasználás, a flottakezelés költsége az autóknál, 
és elhisszük-e, hogy a kommunikációs szerződések értéke nagyon sokról, 100-ról 64 millióra 
csökkent. 

Kedves Képviselőtársaim! Ha nem akarunk gittegylet lenni, akkor nem ezzel kell 
foglalkozni, hanem azzal, ami a jegybank egyik feladata, és a kormány és a jegybank 
együttműködésében mik azok a problémák, amik gátolják ezt a normális együttműködést. És 
azzal kellene foglalkoznunk, hogy Magyarország hitelességén hogyan és mint tudunk segíteni 
a jegybank működése közben, hogy az visszaálljon az eredeti helyzetbe. És akkor nem azzal 
kell foglalkozni a kormány jegybanktörvény-módosításában, hogy milyen feladatokat hová 
telepítünk a jegybanktól. Mert ezt is lehet, csak ez tovább fogja rontani azt a pozíciót, amit 
remélem, képviselőtársaim sem, ugyanúgy, ahogy az ellenzék sem akarják. Nagyon 
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szeretném, elnök úr, ha ebben a szellemben folytatódna a megbeszélés, hogy a sarkalatos 
kérdésekről beszéljünk, azokról, amelyek valóban az ország érdekét szolgálják, és nem a 
gittegylet felé viszi ezt a bizottságot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Márton Attila képviselő úré a szó. 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Megmondom őszintén, nem akartam hozzászólni, de előttem Puch képviselő úr megszólalása 
késztetett erre. Láthatóan lehet, hogy elolvasta az elmúlt bizottsági ülés jegyzőkönyvét, de 
szerintem nem sikerült tökéletesen értelmezni mindazt, ami elhangzott, és igazából kár, hogy 
nem volt itt azon az ülésen, mert akkor talán érzékelhette volna a dolgok lényegét, amit talán 
a papírra leírt szövegek nem adnak vissza. 

Tisztelt Képviselő Úr! Ön szó szerint így fogalmazott, hogy a bizottság a kákán is 
csomót keres. Úgy gondolom, ha valóban tényekről van szó, akkor nem az nem a kákán is 
csomókeresés. Akkor, amikor a Nemzeti Bank elnöke mond számokat, majd konkrétan, 
tételesen, tényszerűen cáfolja azt meg a felügyelőbizottság elnöke, az nem a kákán is 
csomókeresés, itt valami nem stimmel. Tökéletesen egyetértek Babák úrral, hogy itt valami 
nagyon nincs rendben a Nemzeti Bankban házon belül. Az nem lehet, hogy ugyanarról a 
dologról két, egymásnak szögesen ellentmondó tényszám legyen. Valami a Nemzeti Bankon 
belül a munkával, a hozzáállással, akár a belső nyilvánossággal nincs rendben. Hallhattunk itt 
a felügyelőbizottság elnökétől azért arra vonatkozó utalásokat is, hogy nem biztos, hogy 
mindig mindent úgy kapnak meg, olyan formában, mint ahogy erre például szüksége lenne a 
felügyelőbizottságnak. 

Tisztelettel szeretném jelezni, hogy ha ez valóban így van, és láthatóan itt, a bizottsági 
ülésen elhangzott számok azt mutatják, hogy alapvető eltérések vannak a felügyelőbizottság 
által közölt adatok és az MNB elnöke által a bizottság előtt elmondott adatok között, akkor 
bizony alapvető problémának kell valahol lenni. Ha már az ország megítélésénél tartunk, 
szerintem ez súlyosan sérti az ország érdekeit, ha a Nemzeti Bankban egyáltalán fölmerülhet, 
hogy ilyen stílusú munka folyik, ha ilyen módon zajlanak folyamatok, amiket elemezve más-
más számadatok kerülnek-kerülhetnek nyilvánosságra. Ez valóban komolyan árt 
Magyarország érdekeinek. Mint ahogy, teszem hozzá, árt az olyan nyilatkozat is, amikor a 
Nemzeti Bank elnöke tegnap, hogy is mondjam, a bokszhasonlattal élve finoman szólva is 
padlóra küldte Magyarországot. Úgy gondolom, hogy az ilyen nyilatkozat valóban árt, és a 
Nemzeti Bank elnöke nem tehet ilyen nyilatkozatot, ha ő valóban Magyarország érdekeit 
szolgálja. Hiszen a Nemzeti Banknak kellene kiállnia a magyar gazdaság- és pénzügypolitika 
mellett, és nem leszólnia kellene a magyar gazdaságot. Ezzel valóban komoly károkat tud 
okozni Magyarországnak. Úgy gondolom, a Magyar Nemzeti Bank elnöke hivatalából 
adódóan nem engedheti meg magának, hogy ilyen kijelentéseket tegyen, ilyen hasonlatokkal 
éljen. 

Tehát, tökéletesen egyetértve Babák képviselőtársammal, és is azt mondom, hogy 
szeretném itt hallani, hogy milyen belső folyamatok zajlanak a Magyar Nemzeti Bankban, 
hogyan lehet az, hogy tényadatok, bizonyos folyamatok végeredményét megjelenítő számok 
teljesen mások a felügyelőbizottság, illetve a Nemzeti Bank elnökének tolmácsolásában. Mi 
zajlik a Nemzeti Bankban? Erre lennék kíváncsi. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt tovább adnám a szót, annyi megjegyzést 

hadd tegyek ülésvezetőként, hogy a jegybank monetáris politikájának ellenőrzésére az 
Országgyűlés jogosult, ezen belül is elsősorban ez a bizottság, és a jegybank pénzügyi 
beszámolója a tárgya ennek az ülésnek. A számvevőszéki jelentés úgymond egy adalék a vita 
lefolytatásához. Hiszen a jegybank pénzügyi beszámolójának auditálására van egy 
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magánkönyvvizsgáló, aki elvégezte a munkáját. Azt szeretném javasolni, hogy lehetőleg a 
tavalyi év jegybanki monetáris politikáját helyezzük a vita középpontjába, ami nem zárja ki 
természetesen azt, hogy másról is szó essék. 

Most szót adok Karvalits alelnök úrnak, jelentkezett. Parancsoljon! 
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Nagy-nagy tisztelettel 

szeretném elmondani, hogy pusztán időtakarékosság miatt fogtam rövidre az első körben 
mondandómat. Úgy értettem, hogy az éves beszámoló vitája megkezdődött, a jegybank 
ismertette az álláspontját, ezt követően a bizottság ezt megvitatta. A múltkori ülésen a 
felügyelőbizottság észrevételei is az asztalra kerültek, erről is folyt vita. Úgy gondoltam, hogy 
ez a fórum most az Állami Számvevőszék beszámolójával egészül ki, és azt feltételeztem, 
hogy a Számvevőszék képviselői ismertetni fogják az álláspontjukat, és ezt követően akartam 
volna, pusztán időtakarékosság okán ezekre a kérdésekre reflektálni. Nyilván nem akarok 
kitérni a felvetések elől, de ez volt az én percepcióm. Ha nem ez a sorrend, nem ez a logika, 
akkor tudok ehhez alkalmazkodni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. A Számvevőszék elnöke, illetve megbízásából jelen 

lévő munkatársa bármely bizottsági ülésen jelen van, jelen lehet, és részt vehet a vitában. 
Azért nem kérdeztem meg külön a Számvevőszék véleményét, mert bármikor szót kérhet. 
Tessék parancsolni! Ki képviseli a Számvevőszéket? Van-e kommentálnivalója a 
jelentéséhez? (Nincs jelentkező.) Nincs. Nem kíván a Számvevőszék élni ezzel a jelentésével. 
Babák képviselő úr is szót fog kapni természetesen, de ő már az első körben egyszer 
nyilatkozott, ezért Szekeres képviselő úrnak adok szót. 

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

tárgyszerűség kedvéért, most a 2010-es éves jelentést vitatjuk a Nemzeti Bank üzleti 
tevékenységéről és auditált mérlegéről, és ehhez az Állami Számvevőszék által készített 
véleményt. Én egyetlenegy olyan adatra sem leltem a felkészülés során, ami ellentmondott 
volna ennek a jelentésnek. Tehát szeretném rögzíteni a szocialista képviselőcsoport 
álláspontját, hogy a jelentésben szereplő adatokat senki semmilyen formában nem 
kérdőjelezte meg. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert az ország érdeke az, hogy itt a 
vita tényszerűen folyjon. Másrészt azokban a kérdésekben, amelyekben most már ismételten 
és visszatérően a költségvetési és számvevőszéki bizottság foglalkozik a jegybank 
tevékenységével, azt kell megállapítsam, hogy az elhangzott szóbeli tájékoztatók a jegybank 
elnöke és a felügyelőbizottság elnöke részéről engem arról győztek meg, hogy a jegybank 
elnöke által adott írásos jelentés és szóbeli tájékoztatás felelt meg a tényeknek, és ezt 
dokumentumokkal igazolta. Minden egyes ilyen ülésen részt vettem, de képviselőtársam nem 
volt tagja még a bizottságnak, tehát nem vehetett részt az üléseken, 

Nincs okom feltételezni, hogy a felügyelőbizottság eltérni kívánt a törvény által neki 
megadott jogoktól, de a bizottsági ülésen számos esetben lehetett azt tapasztalni, hogy olyan 
sugalmazások, olyan megalapozatlan kijelentések hangzottak el, amelyeket később a tények 
nem igazoltak. Éppen ezért, egyetértve képviselőtársaimmal, kormánypárti képviselők is ezt 
képviselték, jó lenne, ha ez a vita ebben a formában, az értelmetlen vita véget érne, és arról 
lenne szó, hogy a jegybank mind a monetáris politikáját tekintve, mind az üzleti 
tevékenységét tekintve megfelelően vesz-e részt a magyar gazdaság stabilizálásában. 

Ami az ominózus kijelentést illeti, azzal nem az a baj, hogy a jegybank elnöke azt 
mondta, hogy egy nehézsúlyú bokszolót nem ütne ki egy tornából felmentett szemüveges fiú, 
hanem az a baj, hogy sajnos igaz. Ez a baj sajnos ezzel a kijelentéssel, hogy Magyarország 
olyan instabil helyzetbe került, hogy könnyen célpontjává válik olyan befektetőknek, akik 
nem hosszú távú befektetésekben gondolkodnak. És amiért Magyarország célpontjává vált 
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ennek a forró tőkének, döntően az az oka, hogy 2010 nyarán indokolatlanul és értelmetlenül 
egy kifutóban lévő védernyőt megszüntetett az új kormány, az önök kormánya, az Európai 
Unió és az IMF egyfajta védernyőjét. Akkor, amikor már egyébként azt a pénzt nem is kellett 
lehívni. Tudatosan, bejelentve a nemzetközi szabad pénzpiacra vitte ki az országot az önök 
kormánya azzal az indoklással, hogy Magyarország onnan kedvezőbb feltételekkel tud 
hiteleket felvenni. Az élet az első nap bizonyította, hogy kedvezőtlenebb feltételekkel, már 
indulásnál 1,5 százalékkal drágábban, magasabb kamatokkal tudott pénzt felvenni 
Magyarország. Azért kezdenek önök most újra tárgyalásokat, hogy egy újabb védernyőt 
Magyarország fölé húzzanak, ami egyébként helyes lépés. De ezt a jegybank nyakába nem 
lehet akasztani. Nem a jegybank cselekedetei vezettek ide, és az a ténymegállapítás, amit a 
jegybank elnöke tett, sajnos igaz. 

Ami az éves jelentést illeti, az auditációt, ami szerepel benne a könyvvizsgáló és 
mások részéről is, nagyon korrekt jelentésnek tartom, és a szocialista képviselőcsoport itt, a 
bizottság ülésén is általános vitára alkalmasnak fogja tartani, és a Házban is támogatni fogja. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! 

Emlékezzék vissza arra, hogy a múltkor azért nem fejeztük be a Nemzeti Bank éves 
jelentésének tárgyalását, mert az Állami Számvevőszék, a parlament fontos szerve, amely az 
ellenőrzést konkrétan végrehajtja, arra hívta fel a figyelmünket, hogy megvizsgálja a 2010-es 
tevékenységet, így várjuk ezt meg a döntésünk előtt. Úgy gondolom, az Állami 
Számvevőszéknek mindenféleképpen szót kellett volna adni, úgyhogy az ülésvezetésben 
látom az első problémát a tekintetben, hogy nem a Számvevőszéket szólította meg, és nem az 
az érdekes, hogy hogyan és miként… 

 
ELNÖK: Képviselő Úr! Még egyszer mondom, hogy a Házszabály szerint az Állami 

Számvevőszék elnöke vagy képviselője minden bizottsági ülésen részt vehet…  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Ne mondja el még egyszer, mert… 
 
ELNÖK: és szót kérhet. Ezért nem kértem külön. Tessék parancsolni! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Miután témája a múltkori döntésünk értelmében a 

Számvevőszék jelentése, és abban további ellentmondások kerültek napvilágra, úgy 
gondolom, ha az volt a döntésünk, hogy megvárjuk a Számvevőszék vélekedését, mint a 
parlament egyik fontos ellenőrző szervének vélekedését, akkor szót kellett volna adnia. Ne 
magyarázza ki azzal, hogy bármikor kérhet szót, azért mondtam, hogy ülésvezetési 
problémáról van szó. A napirenden az ő jelentésük van. 

 
ELNÖK: Tessék a tárgyra térni, mert megvonom a szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Ne vonja meg tőlem a szót. 
 
ELNÖK: Az elnököt nem bíráljuk, tessék panaszt tenni a Ház elnökénél. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Ám bármikor mondhatok az ön tevékenységéről 

vélekedést, bocsásson meg, ahogy ön is mondhat ítéletet az enyémről. És hadd folytassam a 
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mondatomat, tisztelt elnök úr! Nem kákán keres csomót akkor a számvevőszéki bizottság, 
amikor bizonyos ellentmondásokra felhívja a figyelmet. 

Kedves Puch képviselőtársam! Nem a kákán keressük a csomót, de nem  is olyan 
liberális módon állunk hozzá, hogy nem baj, hogy hol folyik el a pénz, üsse kő, nagyjából 
rendben van, summa forrás, megvan az egyenleg, a többit már nem is nézzük. Hát ezért került 
ebbe a helyzetbe az ország, mert önök így vélekedtek korábban is. Kérem, ne vegye rossz 
néven ezt a megjegyzésemet, de ha az ország bizalmi helyzetét értékeljük, abban sok minden 
közrejátszik. De hogy a Nemzeti Bank elnöke offshore céget tart fenn, és arról felszólításra is 
lassan számol el, mégis csak üzenet, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke adóoptimalizáló 
eljárásokat keres a világban, és nem Magyarország iránt van bizalma a befektetését illetően. 
És külön fel kell szólítani, hogy válaszoljon arra a kérdésre, adózott-e vagy sem utána. A 
Magyar Nemzeti Bank nagyon fontos intézmény, jó lenne, ha az elnöke elmondaná a 
bizottságnak, hogy mit tett ebben a kérdésben. 

Ezek nem jelentéktelen ügyek, bár annak is fölfoghatók. De én látom az ellentmondást 
az MNB, a felügyelőbizottság és az Állami Számvevőszék jelentései között. Úgyhogy, elnök 
úr, továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy a Számvevőszék jelen lévő alelnökének adjon szót e 
tekintetben, és instruálja a tisztelt bizottságot arról a munkáról, amiért tartjuk, fizetjük őket. 
Ezt a munkát ők elvégezték, és helyezzenek még jobban képbe minket, hogy mik ezek az 
ellentmondások, és milyen megoldásokat javasol. 

Szekeres képviselőtársam, hogy Magyarország célpontjává vált a pénzpiacnak, és 
hogyan áll a hitelezők bizalma? Ez ok-okozat. Tisztelt Szekeres képviselő úr, lehet maszatolni 
a felelősséget, de Magyarország adósságállománya megduplázódott. Ezt az önök tisztelt 
kormánya 8 év alatt elérte. Az ország kitettsége annak köszönhető, hogy önök 8 évig 
kormányoztak. És egy adós ország a hitelezőknek ki van szolgáltatva. Kezd pénzhiány 
keletkezni a világban, és drága a pénz. Ez mind nehezíti az életünket. Viszont, hölgyeim és 
uraim, ha a megítélésünkre akarunk figyelni, távol jár az igazságtól mindaz, amit önök 
mondanak. Önök most is maszatolni akarnak. Épp itt az ideje, hogy minden a maga helyére 
kerüljön, és ha probléma van, akkor meg kell találni a felelőst. Mindenki felelősséggel 
tartozik a tevékenységéért, a munkájáért. Nem csekély fizetést kap a Nemzeti Bank elnöke, 
éppen ezért úgy gondolom, illik ezért az őt megválasztó törvényhozást tiszteletben tartva 
megfelelő módon tájékoztatni, és a fölé rendelet felügyelő szervek, a felügyelőbizottság és az 
Állami Számvevőszék vélekedésére nem obstruálni, hanem értelmes és hathatós, okos 
válaszokat adni, a feltárt hibákat kijavítani. 

Úgyhogy nem az jelenti az önök függetlenségét, hogy számviteli és egyéb más 
gazdálkodási kérdésekben ne tegyenek rendet. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, a napirenden ez a három irat van, 
legyünk tárgyszerűek, és próbáljuk nem szétmaszatolni az ügyet, hanem ezekről tárgyalni. 
Elnök úr, köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puch László képviselő úr! 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezt a vitát nem 

érdemes folytatni, mert lassan gittegylet leszünk. De azért egy mondatot engedjen meg Babák 
képviselő úr. Nem reflektálnék arra, amit mondott, de látok itt a parkolóban német rendszámú 
autókat, amelyekből fideszes képviselők szállnak ki. Ők miért teszik ezt? Az adóoptimalizálás 
és a világ valamilyen módon működik. 

A hitelességről két mondatot engedjen meg, és ezen érdemes elgondolkodni. 
természetesen mindenki hibázott, és különböző felelősségek vannak abban, hogy hogyan és 
mint alakult a költségvetés hiánya. De egyet szeretnék mondani: 1,7-es felárról 6,3-ra ugrott 
Magyarország megítélése. Talán erre érdemes lenne magyarázatot adni, mert 7,85-ért mennek 
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el az állampapírok. Nézzük meg, hogy mi történik! Mitől van ez, mit gondolnak 
képviselőtársaim? Talán érdemes lenne ezzel is foglalkozni. Azzal pedig egyetértek, hogy 
konkrét dolgokkal érdemes foglalkozni, feltételezésekkel nem. 

Amikor a felügyelőbizottság dodonai módon fogalmaz, hogy lehet így is, lehet úgy is, 
amikor a Számvevőszék azt mondja, hogy igaz, hogy csökkent, de azt nem az indokolja, amit 
a jegybank elnöke leír, hanem más, akkor, azt gondolom, érdemes ezzel foglalkozni. Ezeken a 
vádakon konkrétan érdemes végigmenni és gyakorlatilag lezárni azt a vitát, ami egyébként árt 
az országnak, és árt mindenkinek. Nem gondolom, hogy ezt érdemes tovább folytatni, ezért 
azt szeretném kérni elnök úrtól, hogy amennyiben lehet, tényleg maradjunk tárgyszerűek. 
Bocsánatot kérek, soha többet nem fogok visszatérni arra, ami a múlttal kapcsolatos, azt 
viszont, hogy jelen pillanatban elkezdődnek az IMF-tárgyalások, és abban a jegybank miért 
nem vesz részt, azt gondolom, erre a bizottságnak mindenképpen érdemes egy gondolatot 
felvetni, hogy hogyan is van ez a világban. Hogy is van az, hogy mi vissza akarjuk állítani a 
bizalmat? Mit fog jelenteni? Ha 7,85-ről 8,2-re fog menni a kamat, akkor is azt fogjuk 
mondani, hogy minden jól van? Amikor 6,3-ról 6,8-ra megy fel a CDS felár, akkor is azt 
fogjuk mondani, hogy minden jól van? 

Képviselőtársaim! Azt gondolom, ez az önök felelőssége. Kevésbé a Magyar 
Szocialista Párt és kevésbé a múlt felelőssége. Innentől kezdve próbáljunk a jövővel 
foglalkozni, mert az az érdekünk, hogy az ország legyen rendben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szijjártó alelnök úr kíván szólni. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök 

Urak! Tisztelt Meghívottak! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttem szólók felszólalásaiból 
egy-egy szelettel egyet tudok érteni. A legfontosabb talán az lenne, hogy ezt a kétségkívül 
fontos ügyet higgadt módon tudjuk végigtárgyalni, mert azt gondolom, higgadt és 
megalapozott döntéshez, főleg a mostani, nemzetközileg meglehetősen törékenynek 
bizonyuló helyzetben csak akkor tudunk ehhez eljutni, ha megfelelő higgadtsággal tudunk a 
dolgokhoz hozzá állni. Ezért én magam, elnök úr, most nem is veszem a bátorságot ahhoz, 
hogy beleszálljak abba a gazdaságpolitikai vitába, ami itt az elmúlt évekről folyt, mert 
nyilvánvalóan akkor az államadósság kialakulásától kezdve mindenféle ügyről lehetne 
beszélni, és akkor megint lehetne keresni a felelősöket, és valószínűleg jól ellennénk itt 
holnap reggelig, csak éppen a napirendi pontunk tárgyalásával nem haladnánk. 

Ezért, ha megengedik, inkább kérdéseket szeretnék föltenni a jegybank és az ÁSZ 
képviselőinek. Először is azt gondolom, helyes döntés volt, hogy az Állami Számvevőszék 
elnökének kérésére a Nemzeti Bank tavalyi esztendőről szóló jelentésének vitáját 
felfüggesztettük. Az is látszik, tisztelt képviselőtársaim, hogy a Nemzeti Bank és az Állami 
Számvevőszék véleménye számos ponton ütközik egymással, ebből fakadóan láthattuk azokat 
a folyómétereket kitevő levélváltásokat, amiket az Állami Számvevőszék és a jegybank 
folytatott egymással, egymás véleményéről hivatalos álláspontot mondva. Nyilván nem 
tagadható, hogy van egy komoly ellentmondás az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Bank 
között. 

Én magam óvnám a költségvetési bizottságot attól, hogy döntőbíróként próbáljunk 
fellépni ebben az ügyben, tekintettel arra, hogy az Állami Számvevőszék is a mi 
intézményünk. Tehát nem két, tőlünk független szereplőről van szó. Az Állami 
Számvevőszék a Magyar Országgyűlés egyik szerve, arra hivatott szerve, hogy a 
közpénzekkel való gazdálkodást ellenőrizze azoknál a szerveknél, intézményeknél, ahol 
közpénzekkel gazdálkodnak, és erről nekünk jelentést tegyen. Tehát óvnék attól, hogy itt 
döntőbírói pozíciót próbáljuk felvenni. Az Állami Számvevőszék a parlament megbízásából, a 
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parlament szerveként végez munkát a parlamentnek. Ez nekünk segítség ahhoz, hogy 
elboldoguljunk nehéz ügyekben, például a Nemzeti Bank tavalyi évről szóló jelentésében. 

A Magyar Nemzeti Bank jelentése arról szól, hogy a személyi jellegű ráfordításoknál 
végrehajtott megtakarításokat tekintve ez egy óriási érdem a jegybank, de legalábbis a 
jegybank hatékonyságjavító lépései szempontjából. Ennek köszönhetően 654 millió forinttal 
sikerült az ilyen jellegű ráfordításokat csökkenteni egy év alatt. Ugyanakkor az Állami 
Számvevőszék arról ír, hogy a hatékonyságjavító intézkedésektől teljesen független külső, 
kormányzati döntések, például az adórendszerbeli változtatások vagy a fizetési plafon 
bevezetése miatt eleve 800 millió forintot meg kellett volna tudni spórolni. Nem mindegy, 
hogy honnan indulunk ki, mert ezek szerint a hatékonyságjavításnak nem 0-ról, hanem -800-
ról kellett volna indulnia, és a -800-hoz képest van csak -654, ami, ha így nézzük, azt jelenti, 
hogy 146 millióval mégis csak többet költöttek, mint korábban. Ami ellentmondás, lássuk be, 
az Állami Számvevőszék és a jegybank jelentése között. Mivel az Állami Számvevőszék 
véleménye részletesen és számomra legalábbis logikusan ki van fejtve, ezért kíváncsi lennék, 
hogy erre mi a reakciója a jegybank vezetésének. 

Másrészt pedig itt elhangzott, hogy ki volt ebben a bizottságban és ki nem. Én 2002. 
óta ebben a bizottságban dolgozhatom, és ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos, 
ezért kérem, ha nem így van, akkor azt semmiképpen ne vádaskodásnak, hanem rossz 
emlékezetnek tudja be alelnök úr, de mintha 2009-ben sor került volna a Nemzeti Bankban 
szakértők alkalmazására annak érdekében, hogy a jegybank működését takarékosabbá, 
hatékonyabbá és alacsonyabb személyi ráfordításokkal működővé tegyék. Jól emlékszem-e 
erre? És ha jól emlékszem, akkor kérdezném, hogy ezen hatékonyságjavítás nyomán állt-e elő 
az a nem javulás, amit az Állami Számvevőszék állít? Mert ha ez így van, az szerintem 
probléma. De még egyszer mondom, majd ön megválaszolja, hogy ez így volt-e vagy sem. 

Engedje meg, hogy még egy dolgot megkérdezzek, mert ez viszont fontos szerintem. 
Mielőtt a kérdésre rátérnék, egy értelmezési kanyart hadd tegyek. Azt gondolom, hogy 
nekünk itt a monetáris politikáról itt nem szabad vitáznunk. Az egy téves felszólítás volt itt, 
mert a jegybanki függetlenség legelementárisabb eleme szerintem az, hogy mi itt monetáris 
politikáról nem vitázunk, mert azt a jegybank elnöke a Monetáris Tanácsa eldönti, aztán majd 
az élet meg a gazdasági események igazolják, hogy helyes döntések születtek-e vagy sem. 
Aztán majd mindenki levonja az abból fakadó következtetéseket. Inkább a jegybank 
működésével, gazdálkodásával, üzleti tevékenységével, ha ebben az esetben ez értelmezhető, 
kell foglalkoznunk. 

A veszteség mindig fontos kérdés, mert közpénzből kell kipótolni, ha van, a 
tulajdonosnak, a magyar államnak. Akkor az adófizetők pénzéből kell betenni pénzt a 
jegybankba, ha ott veszteség van, és ez innentől kezdve érinti a költségvetési hiányt és az 
államadósságot is. Ezért aztán tisztelettel kérdezném, önök most hogyan kalkulálnak. A 2011-
es veszteség mennyi lesz? Azt is látom, hogy van itt egy vita a Számvevőszék és önök között 
a következő esztendők veszteségét illetően. A Számvevőszék arra hivatkozik, hogy ezeket az 
adatokat az önök honlapján találta, önök meg félrevezetéssel vádolják a Számvevőszéket. Jó 
lenne, ha ezt itt megpróbálnák feloldani, mert ez megint csak egy fontos kérdés. Ugyanis itt az 
áll az Állami Számvevőszék levelében, hogy a 2011. évi veszteség 126 milliárd, a 2012. évi 
veszteség 199 milliárd forint lesz. Figyelembe véve a jegybank idei évi 33 milliárd forintos 
eredménytartalékát, a költségvetésnek 2012 márciusában 93 milliárd forint, 2013-ban pedig 
199 milliárd forint, államadósságot és költségvetési hiányt is növelő térítési kötelezettsége 
várható. 

Ez egy súlyos kérdés szerintem innentől kezdve, amikor arról beszélünk, hogy a 
költségvetési hiányt tartanunk kell, hogy az Európai Bizottság is elismeri, hogy jövőre 3 
százalék alatt lesz a hiány, ami 7 európai uniós tagállamnak sikerül, és a mostani törékeny 
nemzetközi gazdasági környezetben kritikus fontosságú, hogy megbízhatóak legyenek a 
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költségvetési adatok. Ez nem múlhat azon, hogy ki milyen honlapon milyen adatot olvas. 
Fontos lenne, elnök úr, hogy erre a jegybank képviselőjétől és a Számvevőszék képviselőjétől 
válaszokat kapjunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Természetesen mindezekről lehet beszélni, hiszen 

azért van összevonva három téma egy napirendi pontban, hogy ezek mind szóba kerülhetnek. 
Mindenkinek szót fogok adni, még magamnak is annyiban, amennyiben messze nem értek 
egyet alelnök úrnak azzal a véleményével, miszerint a jegybank monetáris politikájáról 
folytatott vita színhelye nem lehet a költségvetési bizottság. Tisztelettel jelentem, hogy ha a 
jegybank monetáris politikája független, a Számvevőszék sem vizsgálhatja, a kormány sem 
vizsgálhatja, akkor ki vizsgálhatná más a jegybank monetáris politikáját, mint éppen a 
parlament illetékes bizottsága? Annál is inkább, mert az első napirendi pontot megszavazta itt, 
velem együtt, és ennek jelentős része ezzel foglalkozik. Akkor tényleg föl lehetne állni, és 
mehetnénk tovább egy napirendi ponttal. Ezt az álláspontját nem tudom elfogadni. Ezzel 
együtt természetesen minden további kérdésnek és válasznak helye van. 

Átadom a szót Rozgonyi Ernő képviselő úrnak. 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm a szót. Kérem szépen, a monetáris 

politikával mindenképpen foglalkoznia kell az Országgyűlésnek, mert ha nem tudnák a tisztelt 
hölgyek, urak, nem létezik olyan megoldás, hogy a fiskális politika azt mondja, hogy jobbra 
kell menni, a monetáris politika erre úgy válaszol, hogy balra kell menni, mert ebben a 
pillanatban a fiskális politika meghalt. Igaz, hogy a monetáris is, mert egymást kioltják, és 
tulajdonképpen az ország megy vidáman lefelé, mint ahogy eddig. Tehát mindenképpen illik 
foglalkozni nekünk a monetáris politikával, ebben teljes mértékben egyetértek az elnök úrral. 

Én mindenesetre kérdezni szeretnék néhány dolgot. Például azt szeretném kérdezni a 
Magyar Nemzeti Bank igen tisztelt képviselőitől, hogy mi a véleményük arról a klasszikus 
megállapításról, hogy infláció esetén monetáris eszközökkel csak akkor lehet és érdemes 
beavatkozni, ha ennek az inflációnak monetáris okai vannak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Balla képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék elnök úrral 

vitába szállni, de a függetlenség a jegybank esetében szerintem nagyon sok szempontból 
tévesen értelmezett. Én is azt gondolom, a jegybank működése abszolút vitatható, hiszen 
mégis csak a magyar állam része, ezért tárgyaljuk is értelemszerűen ezt a napirendi pontot. 
Ugyanakkor azokat a döntéseket, amelyeket a jegybank a saját maga által kialakított politikája 
alapján hoz, amelynek törvényben világosan megfogalmazott szereplői vannak, a törvény 
világosan beszél arról, hogy kinek kell ezeket a döntéseket meghozni, legalábbis nem 
szerencsés, ha a parlament költségvetési bizottsága vitatja. A jegybankot meghallgathatja. 
(Rozgonyi Ernő: A jegybank szent tehén?) Nem szent tehén. Rozgonyi képviselő úr kérdezte 
közben, elmondom, hogy mindenki hallja, hogy a jegybak szent tehén-e. 

Én semmilyen tehénnek nem gondolom a jegybankot, szentnek sem, de azon nem 
szoktunk vitatkozni, hogy a parlamentnek nincs arra jogosítványa, hogy egy bírói ítéletet 
vitasson. A bíróságokról, a bíróságok működéséről, az ott folyó munkáról értelemszerűen 
lehet véleménye. És itt visszacsatlakoznék oda, amikor azt mondtam, hogy sok esetben nem 
jól értelmezett a jegybank függetlensége, ugyanúgy, ahogy a bíróságok függetlensége sem. 
Talán most már alakul ez a nézet. Nagy hiba ugyanis azt gondolni, hogy a parlamentnek, 
pusztán azért, mert a bíróság egy másik hatalmi ág, nem lehet véleménye a bíróságokon folyó 
munkáról. De az ítélkezésbe egészen biztosan semmilyen módon nem szólhat bele. Sőt, talán, 
mert a parlament mégis törvényhozó testület, az a veszély fönnállhat, hogy ha a monetáris 
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politikáról is véleményt alakít ki, hogy presszionál. Éppen ezért mondta alelnök úr, szerintem 
helyesen, azt, hogy erről nem kell a költségvetési bizottságnak véleményt formálnia. Ez nem 
jelenti azt természetesen, hogy a költségvetési bizottság tagjainak ne lenne véleménye, mint 
ahogy mindannyiunknak van véleménye egy bírósági ítéletről is. Ezt szerettem volna azért 
rögzíteni, alelnök úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Ha nincs további észrevétel, akkor megadom a szót 

Karvalits alelnök úrnak, reagáljon az elhangzottakra, illetve a kérdésekre szíveskedjék 
válaszolni, mert voltak kérdések is. Tessék parancsolni! 

 

Az MNB képviselőjének válasza 

KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Szijjártó úr felvetéseivel 
kezdeném. A személyi jellegű költségek alakulásáról, illetőleg a szakértők által végrehajtott 
hatékonyságjavító projektről szeretnék röviden beszámolni. 2008. és 2010. között, éppen ezen 
átvilágítás hatékonyságjavító lépéseinek következtében a Magyar Nemzeti Bank személyi 
jellegű költségei mintegy 1,5 milliárddal csökkentek a két év összehasonlításában. Ezek 
tényadatok. Ha megvizsgáljuk azt, hogy ezen tényadatokban milyen befolyással bírnak azok 
az intézkedések, amelyeket a képviselő úr említett, jelesül a felső vezetői bérek törvényi 
korlátozása, illetve az egyéb intézkedési hatások. Mivel ezek töredékévben valósultak meg 
2010-ben, az adott évre, konkrétan 2010-re ezek 432 millió forint hatással bírtak. Ez azt 
jelenti, hogy a teljes megtakarítás több mint kétharmada önmagában a bank működésének 
változásából következik, nagyrészt abból, hogy jelentős létszámleépítést hajtottunk végre az 
elmúlt évben is. Tehát nem vitatnám azt, hogy a külső tényezők, adóváltozások, illetve a 
bérkorlátozások befolyásolták ezeket a számokat, ezek mértéke számszerűsítetten 432 millió 
forint, a teljes megtakarítás 2008. versus 2010. viszonylatában pedig 1,5 milliárd forintot ért 
el a bér és személyi jellegű költségek tekintetében. 

Ami a veszteség alakulását, a Számvevőszék beszámolója és a jegybank értékelése 
közötti különbséget illeti, való igaz, hogy az Állami Számvevőszék az értékelésében 2011-re 
vonatkozóan alapvetően a jegybank által készített negyedévente a kormány számára átadott 
előrejelzésből kalkulált akkor, amikor a képviselő úr által említett számokat idézte, de azt 
gondolom, a 2010. év értékelése kapcsán ezekről a számokról két szempontból is félrevezető 
beszélni. Egyrészt, ahogy a dolog prezentálva van, összekeverednek a gazdálkodást érintő és a 
gazdaságpolitikát érintő kérdések. Fontos azt mindannyiunknak megérteni, hogy a Nemzeti 
Bank éves eredményalakulását döntően, alapvetően azok a makrokondíciók befolyásolják, 
amelyek a gazdálkodáson kívül állnak, azon túlmutatnak, a piaci kamatok alakulása, a 
forint/euró árfolyam alakulása, a devizatartalékok nagysága és azok forrása. Alapvetően az 
elmúlt időszakban a jegybank eredményalakulásában beállt változások, az elmúlt évek romló 
eredményessége alapvetően arra vezethető vissza, hogy a jegybank a 2008-as válságidőszakot 
követően jelentős mértékben megemelte az általa tartott devizatartalékot annak érdekében, 
hogy a külső körülményekre, stresszhatásokra a monetáris politika, a gazdaságpolitika 
stressztűrő képessége erősebb legyen, jól tudjon reagálni. Nyilvánvalóan a magasabb 
tartalékok tartásának magasabb költsége van, alapvetően azért, mert a jegybank mérlegében 
az aktív oldalon döntően devizatartalékok vannak, amelyeket biztonságos eszközökben, 
alapvetően nyugat-európai, amerikai szuverén, tehát államadósság-kötvényekben tartunk, a 
nagy biztonság okán azonban a német, francia, amerikai papírok hozama alacsony, míg a 
forrásoldalon alapvetően jegybanki kötvények finanszírozzák ezt a tételt, amelynek 
alapvetően a belföldi kamatkondíciók határozzák meg a szintjét. Az ezek közötti különbség 
negatív, ezért van az, hogy a kamatbevétel ebben az időszakban a tartalék növekedésével 
romlott. 
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Nyilvánvalóan az árfolyam mozgása szintén befolyásolja az éves eredményt, hiszen az 
árfolyam erősödése vagy gyengülése átértékeli a tartalékokat, ezek eredményezhetnek nem 
realizált átértékelési veszteségeket vagy nyereségeket, illetve abban az esetben, ha a jegybank 
ebben az időszakban jelentős mértékben elad vagy vásárol tartalékokat, tehát a tartalékszint 
változása szintén a realizált árfolyamveszteséget, -nyereséget befolyásolja. Abban az 
időszakban például, amikor 2009-ben jelentősebb tartalékot használtunk fel arra, hogy az 
eurózónából érkező transzfereket piacra vezetve az árfolyam stabilizálásához járultunk hozzá, 
a tartalékok felhasználása éppen azért, mert egy alacsonyabb leértékeltebb árfolyamszint 
mellett történt a deviza eladása a piacon, jelentős árfolyamnyereséget eredményezett. Ezért 
2009-ben az eredményt javította. Ilyen szempontból nagyon sajátos a helyzet, amikor a 
jegybank, ha úgy tetszik, sikeres, hiszen jól tudja stabilizálni a környezetet, és az árfolyam 
ennek következtében stabil és erősödő, az az eredményre éppenséggel kedvezőtlenül hat. 
Fontos ebből az összefüggésből azt meglátni, hogy az MNB eredményét döntően azok a 
gazdaságpolitikai küldetések befolyásolják, amelyek az alapvető célhoz, a stabilitáshoz 
kapcsolódnak. 

Ami pedig a 2010-es és 2011-es évet illeti, azért fontos említeni ezt a prognózist, mert 
éppen az előző negyedéves értékeléshez képest jelentősen változtak meg a kondíciók. A forint 
jelentős leértékelődése, a tartalékok átértékelésén keresztül jelentősen megváltoztatja a 
jegybank várható eredményét. A korábban prognosztizált 90 milliárdos veszteséghez képest 
jóval kisebb veszteség, ad absurdum lehetséges, hogy nulla körüli eredmény fog jelentkezni 
az idei évben. Ezért azt gondolom, a 2010-es beszámoló kapcsán egy várható, az idei évben 
bekövetkező eredményről lamentálni még nem volna érdemes. Erre akkor érdemes 
visszatérni, amikor ezek az események bekövetkeztek. De való igaz, ezt mi jeleztük is számos 
alkalommal a kormány számára, hogy a magasabb tartalék tartása költségekkel jár, és ez az 
MNB eredményét befolyásolja. 

Ettől független és nagyon komoly feladat az, hogy a gazdálkodás eredményességét 
megítéljük. Azt azonban nem az MNB eredményén keresztül, hanem a működési költségek, a 
működési hatékonyság mikroszintű értékelésén keresztül tudják az illetékes szervezete, 
legyen az a felügyelőbizottság vagy az ÁSZ, értékelni. Tehát azt gondolom, hogy a teljes 
eredmény értékelése ilyen szempontból nem releváns, az inkább a gazdaságpolitikai helyzetre 
reflektál valamilyen módon. 

Az infláció okai monetáris okokra vezethetők-e vissza. Talán Milton Friedman mondta 
azt, hogy az infláció mindig monetáris jelenség. Utólag, ha tartósan magasabb inflációt 
látunk, mint amit mi szeretnénk megcélozni, mint amit a küldetésünkben az árstabilitás 
kapcsán definiálunk, akkor azt kell mondani, hogy a monetáris kondíciók lazák voltak, hiszen 
nem értük el ezt a célt. Az infláció ugyanakkor minden esetben jelentős mértékben befolyásolt 
a várakozások által. Önnek abban igaza van, hogy előfordul az, hogy egyedi kormányzati 
adóintézkedések, például egy áfaemelés vagy külső sokkhatások, mint az olajárak egyszeri 
megugrása átmenetileg megdobják az inflációt, de ezekre az egyszeri sokkokra nem kell 
feltétlenül a monetáris politikának reagálnia. Ugyanakkor, ha azt látjuk, hogy sorra-rendre 
egymás után jönnek a sokkok, amelyek tartósan az inflációs cél fölött tartják a tényleges 
inflációt, az sajnos befolyásolja a várakozásokat is. Éppen ezért van az, hogy a jegybanknak, 
ha az inflációs céltól való eltérés tartósan valósul meg, akkor mérlegelnie kell azt, hogy még 
ha ezek egyedi hatásokból is adódnak össze, milyen mértékben próbálja a monetáris 
kondíciók szigorításával időben értelmesen visszaterelni az inflációs cél közelébe a 
folyamatokat. 

Sajnos Magyarországon az elmúlt 20 évben soha nem sikerült tartósan a kitűzött cél 
közelébe vinni az inflációt, ezért van az, hogy az inflációs várakozások meglehetősen 
magasak. Ezért van az, hogy az idei év első felében a rendkívül visszafogott belföldi 
megtakarítások, a bérek nagyon visszafogott alakulása látszólag megtörte azt a korábbi 
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inflációs várakozást, amit az elmúlt 5-8 évben 6-9 százalék között tartotta az inflációt. A 
várakozások is lementek 4-5 százalék közé, csakhogy ekkor, részint az olajársokk hatására, 
amelyet a háztartások nagyon közvetlenül és jelentősen érzékelnek, részint a bejelentett 
áfaintézkedések nyomán sajnos az elmúlt 2-3 hónapban újra megugrottak a várakozások, 
visszatértünk egy magasabb tartományba. És ez mind újra azt mutatja, hogy mára az áfa 
egyszeri hatása lehet, hogy 2012 végével kifut, lehet, hogy az olajárak egyszeri hatása 2012-
ben kifut, de ha a várakozások a bértárgyalásokon, egyéb folyamatokon keresztül magasan 
tartják ezeket a költségeket, másodlagos hatások is fellépnek, akkor igenis az a helyzet, hogy 
erre a monetáris politikának reagálnia kell. 

A jegybank tegnapelőtti döntése pontosan arról szól, hogy az elmúlt időszak 
fejleményei, a tartósan gyengébb árfolyam, a külső környezet instabilitása, a megnövekedett 
kockázatkerülés, a magyar kockázatprémium növekedése összességében olyan helyzetet 
teremtettek, amely a tartósan magasabb árfolyam mellett magasabb cél fölötti inflációval 
fenyeget egyik oldalon. A másik oldalon ez a gyengébb árfolyam azt eredményezi, hogy a 
belföldi jövedelemtulajdonosok, mind a háztartások, mind maga az állam, amely szintén 
jelentős devizaadós, további jelentős mérlegalkalmazkodásra kényszerül. Ahhoz, hogy az 
adósság szintjét, pályáját fenntartsa, többet kell megtakarítania, többet kell törlesztésre 
fordítania, kevesebb jövedelem áll majd rendelkezésre arra, hogy fogyasztásra költsön. Ebből 
következően azt gondoljuk, hogy reálgazdasági következménye ennek a tartósan gyengébb 
árfolyamnak kedvezőtlen. Mindezek a tényezők együttesen vezettek oda, hogy a jegybanknak 
a monetáris kondíciókat szigorítania kellett annak érdekében, hogy mind az inflációs 
folyamatok, mind a reálgazdasági folyamatok a stabilitás irányába mozduljanak el. 

Végül ezen rövid eszmefuttatás konklúziójaként azt szeretném elmondani, hogy a 
jegybank számára egy világos feladat az, hogy rendszeresen be kell számolnia a 
tevékenységéről a magyar parlamentnek. Mi a mandátumunkat a parlamenttől a 
jegybanktörvényen keresztül kaptuk, az, hogy a parlamenti képviselők a makrofolyamatokról, 
a monetáris folyamatokról tájékozódni akarnak, természetes, és nekünk fontos. Állunk 
rendelkezésre akár negyedévente annak érdekében, hogy önöknek világos képük legyen arról, 
hogy a jegybank milyen megfontolások alapján, milyen kondíciók mentén látja a monetáris 
politika lehetőségeit. Bízunk abban, hogy az önök által meghozott törvények mindenkor 
biztosítják a jegybank döntéshozóinak függetlenségét a hosszú mandátummal, a pénzügyi 
függetlenséggel. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt időszakban történt olyan lépés, ami ezt a 
pénzügy függetlenséget kérdésessé tette. (Babák Mihály: Konkrétabban!) 

Az Európai Központi Bank, és ez nem a jegybank véleménye, de ez most nem tárgya a 
mai beszélgetésnek, az Európai Központi Bank álláspontja az, hogy a jegybank 
döntéshozóinak, a Monetáris Tanács tagjainak kinevezése határozott időre szól, és ennek 
keretei között a szerződés feltételei nem változtathatók, azok mindenkor csak az új 
mandátumok kiadásával változhat. Azt hiszem, ez a három jelentősebb kérdéscsoport volt, 
úgyhogy én itt befejezném. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. A vitát lezárom. Kíván a Számvevőszék 

képviselője hozzászólni? (Jelzésre.) Tessék parancsolni! 
 

Az Állami Számvevőszék álláspontja 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Elnök Úr! Ha 
megengedi, néhány mondatot én mondanák, utána átengedném a szót a kolléganőmnek. 

 
ELNÖK: Természetesen. A Számvevőszék képviselője bármikor szót kérhet. Tessék! 
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WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! Röviden kiemelnék egy-két 
gondolatot az állami számvevőszéki jelentés kapcsán. Az Állami Számvevőszék 2002. óta 
minden évben ellenőrzi a Nemzeti Bank gazdálkodását, így történt idén is, tehát nincs semmi 
kirívó ebben. Nézzük a törvényeknek való megfelelőséget, a gazdálkodás szabályszerűségét, 
illetve a takarékosságot ellenőrizzük. Nyilván a monetáris politika a független jegybank 
hatásköre, így erre nem terjed ki az ellenőrzésünk. 

Az ellenőrzés főbb területe volt a jogszabályi megfelelés és a takarékosságon belüli 
intézkedések vizsgálata, hiszen itt a jegybank több mint 300 millió forintot fizetett ki egy 
vállalkozónak egy HAJÓ projekt indítására. Azt néztük meg, hogy ezen kifizetés hogyan 
térült meg a megtakarításokban. Így néztük meg a béreket, a takarékosságot, az adattárház 
működtetését, és természetesen vizsgáltuk a jegybank működésének törvényességét, 
szabályosságát. Ezenkívül javaslatot tettünk a parlamentnek a Monetáris Tanács és az elnök 
jogkörének pontosítására, tehát az MNB-törvény ez irányú módosítására is. 

Ahogy megfogalmazódott, az Állami Számvevőszék jelentésében szerepeltette a 93 
milliárd forintot mint jövő évi terhet. Tettük ezt azért, mert a jegybank közzétett 
előrejelzésében ezen számok szerepeltek. Mi örülünk annak, ha ez a szám kevesebb lesz, de 
annak jobban örültünk volna, ha az ÁSZ-ellenőrzés során már láthattuk volna ezeket a 
számokat. 

Annyit még befejezésül, és utána kérném elnök urat, hogy átadhassam a szót Tóthné 
Nagy Évának, aki vezette az ellenőrzést, hogy az Állami Számvevőszék az idén is, ahogy 
minden évben, egy szakmailag megalapozott jelentést tett le ebben a témában is a bizottság 
elé, illetve a parlament elé, és természetesen minden megállapításunkat szakmailag alá tudjuk 
támasztani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Ha jól értettem, az a kérése, hogy további 

részinformációkat is kaphassunk a vizsgálatvezető asszonytól. Tessék parancsolni! 
 
TÓTHNÉ NAGY ÉVA, az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa: Köszönöm 

szépen a szót. A vizsgálatunkat érintően a személyi jellegű ráfordításokhoz szeretnék 
hozzászólni. Az alelnök úr által említett 1,5 milliárd forintnyi megtakarítás két év 
megtakarítása. Ezzel szemben a 432 millió forint járulékokból és egyéb jogszabályi 
változásokból eredő megtakarítás csak 2010-ben. Tehát két év megtakarítását egy évivel 
szemben pontatlan lenne szembeállítani. Nem hangzott még el, de a jelentésünk 
észrevételeihez adott válaszokhoz fűzött mellékletben pontosan kifejtettük, hogy a 432 
millión felül még 367 millió forint olyan költségcsökkentési lehetőség jelentkezett, ami az 
előző években felmerült kiadásokból származott, és 2010-ben természetesen nem volt. Ebből 
a két számból jön össze a 800 millió forintos megtakarítási lehetőség, ez áll szemben a bank 
által produkált 650 millió forinttal. Ezt a pontosítást tartottam szükségesnek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, tanácsos asszony. Szijjártó alelnök úr kíván szólni. 
 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a 

válaszokat alelnök uraknak, illetve tanácsos asszonynak is. (Karvalits Ferenc szót kér.) 
 
ELNÖK: Technikai ügyben, tessék! 
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KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Mivel az Állami 
Számvevőszék szakértője újabb információkat adott, szeretnék erre reflektálni, mielőtt 
lezárják a válaszokat. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm szépen. Az 

első fontos üzenet az, hogy az Állami Számvevőszék jelentése a törvényesség, a jogszabályi 
megfelelőség szempontjából a jegybank működését kifogástalannak minősítette, nem talált 
olyan problémát, amely jogszabálynak való meg nem felelést jelentett volna. Ami a HAJÓ 
projekt értékelését illeti, abban az értékelésben, azt gondolom, van egy módszertani probléma. 
Jelesül az, hogy a most elmondott értékelés próbálja figyelembe venni azokat a tényezőket, 
amelyek a projekthez nem kapcsolódó egyéb megtakarításokkal függnek össze, de nem 
számol azokkal a tényezőkkel, amelyek az adott időszakban, a két év alatt a megváltozott 
körülmények okán addicionális költségeket jelentettek, amelyek a korábban nem tervezett 
folyamatokkal köthetők össze. Azt gondolom, hogy ez az értékelés egyoldalú. Vagy azt kell 
mérlegelnünk, hogy a kiinduló állapothoz képest az intézkedések önmagukban milyen 
költségmegtakarítással jártak, vagy azt kell értékelnünk, hogy az összes megváltozott 
körülmény figyelembevételével mennyivel csökkentek a költségek. Az nem lehet, hogy csak a 
megtakarításokat, amelyeket a projektben elértünk, csökkentjük azokkal a tételekkel, amelyek 
egyéb megtakarításokból származnak, de nem számolunk azokkal az addicionális 
költségekkel, amelyek egyéb megfontolásokból, nem a projekthez kapcsolódóan jelentkeztek. 

Egyébként pedig azt szeretném mondani, hogy az az összehasonlítás, amit én 
említettem, valóban két évről szól, de költségszintekről. Arról szól, hogy 2008-ban a személyi 
jellegű költségek 8,5 milliárdos szinten voltak, 2010-ben pedig 7 milliárdos szinten voltak. 
Tehát nem két év megtakarításáról van szó, hanem egy kétéves időhorizonton a 2008-as év 
költségei versus a 2010-es év költségei között mekkora a különbség. Ez a teljes megtakarítás. 
Valóban, ezt nemcsak a HAJÓ projekt egyes intézkedései befolyásolják, vannak egyéb 
tényezők is, más, a HAJÓ projekthez nem kapcsolódó egyéb megtakarítások, illetve a HAJÓ 
projekthez nem kapcsolódó, később fellépő költségek is. Összességében, azt gondolom, az, 
hogy milyen jelentős létszámleépítést hajtott végre a Nemzeti Bank ebben az időben, és ezen 
létszámhoz kapcsolódóan milyen mennyiségű bérköltséget takarított meg, az jól 
számszerűsíthető és jelentős megtakarítást jelentett. Ha az aggregált számainkat a HAJÓ 
projekttől függetlenül összességében látjuk, akkor azt kell elmondanunk, és ez nagyon fontos 
ezekben az ínséges időkben, hogy a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt két évben évente 1 
milliárd forinttal csökkentette működési költségeit. 2010-ben a működési költségeink 
visszakerültek nominálisan a 2003-as szintre. 2003-at követően emelkedtek a költségek, majd 
pedig jelentősen csökkentek. Reálértékben közel 25 százalékkal csökkentettük teljes 
költségeinket. Azt gondolom, ez azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelentős mértékben 
javította működési hatékonyságát számos területen, mind a készpénzgazdálkodásban, mind az 
operatív működésben, és ezzel hozzájárult ahhoz a takarékos kormányzati működéshez, ami a 
mindenkori kormányok elvárása. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szijjártó alelnök úr következik. (Jelzésre.) Akkor újra a Számvevőszék, de 

bocsásson meg, ha újra szót adok, egy költői kérdést teszek föl. Az ön véleménye szerint egy 
hasonló jellegű átvilágítást vagy vizsgálatot, amit önök végeztek a Nemzeti Banknál, a 
Számvevőszékre vonatkozóan ki végezhet Magyarországon? És most tessék válaszolni! 

 
TÓTHNÉ NAGY ÉVA, az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa: Köszönöm 

szépen. Elnök úr legutóbbi kérdésére nem én szeretnék válaszolni, maradnék a 
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vizsgálatunknál, arra szeretnék reagálni. Valóban, a hatékonyságjavító célkitűzések 
értékelésében alapvető nézetkülönbség van a bank és az ÁSZ között, de ez a nézetkülönbség 
már a hatékonyságjavító projekt indításától kezdve megvan, és változatlanul tartjuk azt az 
álláspontunkat, hogy a bank összes költségétől elszakítva, attól független csak a 
megtakarításokat önmagában bemutatni nem lehetséges. Akkor, amikor 2009-ről 2010-re 900 
millió forinttal csökkent a bank elszámolt költsége, 1,5 milliárdos megtakarításról nem tudunk 
beszélni. Mi kénytelenek vagyunk abból kiindulni, hogy az elszámolt költségek hogyan 
alakultak tényszerűen, mi van a könyvekben. Változatlanul azt tudjuk csak képviselni, amit az 
előbb is említettem, hogy a személyi költségeknél valóban konkrétan 650 millióval 
kevesebbet költött a bank, de csak abból, amit nem fizetett be például adó jogcímen az 
államháztartásba, 400 milliós megtakarítás lehetett volna. Ezek elmentek egyéb személyi 
jellegű kiadásra, akár a 4,7 százalékos bérfejlesztésre, akár a választható béren kívüli 
juttatásokra, ami része a személyi jellegű ráfordításoknak. Azt gondolom, hogy amit nem kell 
befizetni az államháztartásnak, azzal valóban kevesebbet számolnak el, de nem mindegy, 
hogy mire költik. 

Ezért kell fenntartanunk azt az álláspontunkat, hogy ezek nem a hatékonyságjavító 
projekt eredményéből származnak, és igenis el kell különítenünk azt, hogy mi milyen 
jogcímen van elszámolva. Változatlanul azt javasoltuk a 2010. évi jelentésünkben a Magyar 
Nemzeti Banknak, hogy korrektül számolja el, mutassa be a hatékonyságjavító projekt 
lezárásakor, 2011-ben annak valós eredményeit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük, tanácsos asszony. Igaza van, az én költői kérdésemre nem 

önnek kell válaszolni, hanem majd nekünk, a bizottságnak. (Warvasovszky Tihamér: Én 
válaszolok.) Alelnök úr véleményét szívesen meghallgatom. (Warvasovszky Tihamér: Ha 
kapok szót, szívesen elmondom.) Akkor fölteszem költői kérdésemet. 

 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR, az Állami Számvevőszék alelnöke: Ön nagyon jól 

tudja, hogy az Állami Számvevőszék minden évben beszámol a parlamentnek. És ennek a 
beszámolónak része a gazdálkodási jelentés, amelyet független könyvvizsgáló auditál. És ezt 
a beszámolót minden képviselő megkapja, a bizottságok megtárgyalják, a számvevőszéki 
bizottság is, és megtárgyalja a parlament is. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Ezt én is tudom természetesen. (Babák Mihály: Akkor 

minek kérdezte?) Csak azért kérdeztem, mert az ilyenfajta, részletekbe menő 
projektgazdaságossági és költségmegtakarítási vizsgálatok nem tartoznak a könyvvizsgáló 
feladatai közé. De erre majd vissza fogunk térni, mert azt gondolom, egy jogállamban nem 
lehet egyetlenegy olyan szervezet sem, amelynek gazdálkodásáról egy ellenőrzés nem 
gondoskodik. De ezt a témát most tényleg leveszem napirendről. Szólni kíván Szijjártó 
alelnök úr. (Balla György ügyrendben kér szót.) 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, én másfél éve nyugodtan tűröm, 

hogy nincs olyan napirend, hogy elnök úr szóba ne hozná az ÁSZ-t. Önnek személyes 
problémája van az ÁSZ-szal, ez rendben van. De amikor a Magyar Nemzeti Bank jelentését 
vizsgáljuk, tisztelettel kérem elnök urat, hogy ne az ÁSZ belső ellenőrzéséről tegyen föl 
kérdéseket. Ezt a későbbiekre nézve tényleg javaslom elnök úrnak, mert nem fogok tudni 
mást tenni, minthogy ügyrendi javaslatban arra fogom kérni a bizottságot, hogy ha elnök úr 
ilyen súlyos házszabálysértést követ el rendszeresen, akkor egyszerűen vonja meg elnök úrtól 
a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szijjártó alelnök úr kíván szólni. 
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Röviden 

szeretném megköszönni tanácsos asszonynak, illetve alelnök uraknak a válaszokat. Az jól 
látszik, hogy az álláspontok nem közeledtek, de legalább értjük a szempontokat, és ez 
szerintem a bizottság szempontjából fontos. Abban jegybanki alelnök úrral egyetértek, hogy 
amikor a jegybanki eredményt, hogy veszteséget hoz-e a jövő év vagy sem, vizsgáljuk, 
nyilvánvalóan nem a jegybank tevékenységének kell betudni. Ezt senki nem mondja, senki 
nem gondolja, vagy ha mégis, akkor a hozzáértés viszonylag alacsony szintjéről tesz 
tanúbizonyságot. De ez legyen az ő saját problémája. 

Azt gondolom, a kép vegyes. Részben a jegybank üzleti, gazdasági működésének, 
részben a gazdaságpolitikából fakadó intézkedéseinek összessége adja ki a jegybanki 
eredményt. Arról meg már nem is beszélve, hogy amit a jegybank a gazdaságpolitika 
támogatása miatt szükségessé váló intézkedésnek állít be, vajon valóban a gazdaságpolitikát 
támogatja-e vagy sem. Ez már megint egy másik gazdaságpolitikai vita kérdése, de nem 
tárgya a napirendnek, és nem szeretnék ügyrendi hozzászólásokat. 

Amit viszont szeretnék mondani, az az, hogy akkor jól láthatóan vita van abban, hogy 
a jegybank a külső intézkedésekből lehetővé váló hatékonyságjavulásnak megfelelően 
javította-e hatékonyságát vagy nem. Ezt rögzítsük. Megint csak nem akarnék egyik oldalra 
sem állni. Másrészt az Állami Számvevőszék azt is leírja nekünk, hogy 16 olyan vezető van, 
ha jól emlékezem, a Nemzeti Bankban, akinek a keresete meghaladja a jegybankelnök 
törvényben maximalizált fizetését. Ezzel szemben a jegybank azt állítja, hogy a saját 
intézkedéseivel és bérpolitikájával támogatja a kormány bérpolitikáját. Ez egy második számú 
vita, itt ellentétes állítások hangzottak el, és azt gondolom, ezt megint csak fontos rögzíteni. 

A harmadik pont, amit fontosnak gondolok rögzíteni, a kommunikációs terület. Ezt 
minden egyes alkalommal itt megvitattuk. Én magam továbbra is azt gondolom, hogy egy 
nem versenyző szférában részt vevő intézménynél nincs szükség olyan kommunikációs, 
reklám-, marketing- és pr-kiadásokra, legalábbis nem abban a mértékben, amely itt 
megjelenik. Arról nem is beszélve, hogy egy 24 fős kommunikációs csapat mellett van-e 
értelme havi 1,8 millió forintért kommunikációs tanácsadót alkalmazni. Itt megint csak van 
egy vita, itt talán most nem Számvevőszék meg a bank között, mert ha jól látom, ott nincs 
nézetkülönbség, ténymegállapítás van. Csak szeretném rögzíteni a magunk álláspontját, hogy 
ezt én a magam részéről a takarékos működéssel összeegyeztethetetlennek tartom. Ugye, erre 
jöhet az az ellenérv, hogy ez csepp a tengerben, de ez a véleménykülönbség köztünk egészen 
biztosan fenn fog maradni. 

A negyedik pont, amit szeretnék rögzíteni, hogy a Számvevőszék jelentése leírja, hogy 
a jegybank a saját magára vonatkozó törvény előírásainak megfelelően működött. Azt 
gondolom, ez jó, mert regisztrálhatjuk azt, hogy a törvényt betartották, és ez a jogállam 
keretei között helyes és üdvözlendő, ugyanakkor a Számvevőszék megállapítja azt is, hogy a 
közbeszerzési törvény előírásainak viszont nem sikerült minden esetben megfelelni. Ez 
viszont nem jó, ezért azt javaslom tisztelettel, ha megtehetem, hogy a Számvevőszék 
iránymutatásainak megfelelően a jegybank a következő időszakban törekedjen arra, hogy mint 
az állam stabilitásának, átláthatóságának és megbízhatóságának megtestesítője, az egyik 
legkritikusabb fontosságú törvényt, a közbeszerzési törvényt, ami a közpénzek felhasználására 
vonatkozik, tartsa be minden esetben. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Az általános vitát lezárom. Arról, hogy ajánlja-e a bizottság 

az Országgyűlésnek a napirendre vételt, a jövő héten fog a bizottság dönteni. Alelnök úr, ne 
haragudjon, lezártam az általános vitát. A bizottság megismerte a három dokumentumot, 
részletes vitát folytatott nagyon széles körben a problémákról, a monetáris politikáról, a 
projektgazdálkodásról, egyebekről. Rengeteg információt kaptunk önöktől ahhoz, hogy az 
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álláspontunkat kialakítsuk, ami lehet a), b) és c) változat. Hogy melyik lesz, azt majd a 
bizottság eldönti a hét folyamán. 

 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Szijjártó úr 

összefoglalójában felmerült egy olyan téma, ami eddig nem volt az asztalon, és ezzel 
kapcsolatban… 

 
ELNÖK: Ne haragudjon, alelnök úr, lezártam a vitát. Elnézést! (Babák Mihály 

ügyrendben jelentkezik.) 
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Megértettem. 
 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Köszönöm a közreműködését, köszönöm a közreműködésüket. Arról tehát, 
hogy a plenáris ülésre ajánlja-e a költségvetési bizottság a jegybank múlt évi beszámolójával 
kapcsolatos kérdést, jövő héten fogjuk közölni. Köszönöm szépen. 

 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönjük. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 

Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló 
országgyűlési határozati javaslat általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Folytatjuk a 2. napirendi ponttal a munkánkat. A már nem létező Országos Rádió és 
Televízió Testület és jogutódja, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság múlt évi 
tevékenységéről szóló beszámoló általános vitára való alkalmasságát kell megítélnünk. 
Engedjék meg képviselőtársaim, hogy ehhez annyit hozzáfűzzek, hogy itt az az általános 
beszámoló van kérdésként föltéve, ami nem elsősorban a hatóság pénzügyi beszámolójára 
vonatkozik, tehát ebben az értelemben csak részben tartozik a kompetenciakörünkbe az, hogy 
ezt ide javasoltam. De miután az ORTT, illetve a médiahatóság speciális helyzetű szervezet, 
hiszen költségvetési és zárszámadási törvényjavaslatát is ez a bizottság készíti elő, illetve 
nyújtja be a parlamentnek, azt gondolom, érdemes nekünk abban állást foglalni, hogy ennek a 
hatóságnak az éves beszámolóját, hasonlóképpen a kulturális és sajtóbizottság álláspontjához, 
javasoljuk-e általános vitára bocsátani. 

Ennyi kommentárt kívántam hozzáfűzni. Ezek után kérdezem a bizottság véleményét, 
hogy alkalmasnak vagy célszerűnek ítéli-e azt, hogy ezt az éves beszámolót a bizottság 
javasolja általános vitára. Kinek van véleménye? Rozgonyi képviselő úr! 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Nekem az a véleményem, hogy nem, mert annak 

örülnék, ha minden olyan szervezet, amely központi költségvetésből gazdálkodik alapvetően, 
az a központi költségvetésben jelenne meg. Azért találtuk ki a költségvetést, hogy ott 
megjelenjenek az állami szervezetek költségei, bevételei, kiadásai, működése, satöbbi. Tehát 
külön ennek semmi értelme nincs. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadd tegyek annyi kiegészítést, hogy itt alapvetően 

a centrumban nem a pénzügyi beszámoló áll, hanem a médiahatóság széles körű 
tevékenységének megítélése, tehát itt kultúrpolitikai és más természetű kérdések vannak. Ettől 
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persze a bizottság dönthet úgy, hogy nem tartja szükségesnek, hogy ezzel a parlament 
foglalkozzék. Ezért vagyunk itt. Kinek van még észrevétele? Tessék parancsolni! 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, kérdésem lenne. 

Ezt a jelentést más bizottság is megtárgyalja, és be fogja hozni az Országgyűlés elé, vagy mi 
lettünk mint költségvetési bizottság egyedül kijelölve egy médiatanácsi beszámoló 
megtárgyalására? 

 
ELNÖK: Az országgyűlési határozati javaslat ügyében a mi bizottságunk van 

kijelölve, egyébként az emberi jogi bizottság. De még egyszer mondom, ez nem kifejezetten a 
bizottság profiljába tartozó kérdés. Az köt minket ide elsősorban, hogy a hatóság 
költségvetési javaslatát is, zárszámadását is rendszeresen, nagy bánatomra egyébként, ez a 
bizottság készíti. 

 
SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz): Elnök úr, köszönöm, ha megengedi. Tehát itt arról kell 

dönteni, hogy a médiahatóság Médiatanácsának tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót 
alkalmasnak tartjuk-e vagy sem. Azt gondolom, általános vitára alkalmas. Mondják el a 
képviselőtársaim, hogy szerintük az-e. Ha az előterjesztők szeretnének szólni, akkor 
szóljanak, és terjesszük a parlament elé. Ezzel nincs más dolgunk, én legalábbis ezt 
gondolom. 

 
ELNÖK: Ez a kérdés valóban. Puch László! 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Egyetértve alelnök úrral, azt javaslom, hogy a bizottság 

tegye általános vitára alkalmassá. Gondolom, a szakbizottságok vizsgálják a szakmai belső 
részét, és természetesen, ha költségvetési kapcsolatai vannak, a plenáris ülésen mindenkinek 
lehetősége lesz elmondani. De arról, hogy általános vitára alkalmas-e, nem érdemes vitát 
nyitni. 

 

Döntés a beszámoló és az országgyűlési határozati javaslat általános vitára való 
alkalmasságáról 

ELNÖK: Így van. Szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy ez a dokumentum általános 
vitára bocsáttassék, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. Ki az, aki nem ért vele egyet? Ki az, aki tartózkodott? Nincs ilyen. A 
bizottság egyhangúlag egyetértett azzal, hogy mindkét dokumentum a plenáris ülés elé 
kerüljön. Köszönöm szépen. 

Az ehhez tartozó bizottsági ajánlást írásban nyújtjuk be, tehát nem állítunk előadót. 
A 3. napirendi pont következik, a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslathoz 

beérkezett több száz módosító indítványból azoknak a megvitatása, amelyek a bizottság 
hatáskörébe tartoznak. De mielőtt erre sort kerítenénk, tartunk 5 perc szünetet. Köszönöm. 
(Rövid szünet.) 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása 

Az ülésünket folytatjuk a 3. napirendi ponttal, a helyi önkormányzatokról szóló 
törvényjavaslathoz beadott módosító javaslatok megvitatásával. Átadom az ülés vezetését 
Szijjártó alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
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SZIJJÁRTÓ PÉTER (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Az önkormányzati törvényhez 
benyújtott indítványokról fogunk határozni, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak. 
Kérem, hogy az I-III. kötetet vegyék képviselőtársaim elő. Kérem a kormány képviselőjét, 
hogy fűzzön ahhoz véleményt, hogy a kormány által támogatott ajánlási pontok a következők: 
7., 86., 188., 190., 206., 366., 697., 731., 733. és 744. Szeretném kérdezni, hogy helyesen 
mondtam-e. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Helyesen, minden 

rendben van. Ezeket támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugye, ezek azok az indítványok, amelyeket a 

bizottságunk hatáskörébe tartozók közül támogat a Országgyűlés. Ezekről egyben határozunk. 
Arra kérném képviselőtársaimat, tartsunk egy gyors létszámellenőrzést. (Szavazás.) Vagyunk 
tizenhatan, tehát határozatképes a bizottság. 

A kormány által támogatott indítványokhoz szeretne-e valaki hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Akkor szavazás következik. Aki támogatja a kormány által támogatott 
javaslatokat, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság többsége támogatja 
ezeket az indítványokat. 

Következik a 71. számú indítvány. Ha nem haragszik a kormány tisztelt képviselője, 
nem fogom megkérdezni a kormány álláspontját, mert kiderült, hogy egyiket sem támogatja. 
Ha esetleg közben módosulna valami, legyen kedves szólni, de ha nem veszi sértésnek, menet 
közben ezt nem fogom megkérdezni. 

Tehát következnek a kormány által nem támogatott indítványok, amelyekről a 
bizottságnak határoznia kell. A 71. pontról van-e valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. A szavazás következik. (Vágó Gábor jelentkezik.) Kérdés? 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nem, de annyit kérhetek alelnök úrtól, hogy az előterjesztő 

frakcióját olvassa föl? 
 
ELNÖK: Természetesen. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A 71. számú indítványt Varga Zoltán, MSZP és képviselőtársai nyújtották 

be. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs 
ilyen. 

A 72. számon Kósa Lajos és képviselőtársai indítványa. Kérdés? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 

Következik a 80. számú indítvány, Ivády Gábor képviselő úr javaslata. Kérdés? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy, a többség nem. 

A 81. számú indítvány Ivády Gáboré. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy szavazatot kapott. 

A 82. számon Baracskai József és Ficsor Ádám, valamint képviselőtársaik javaslata. 
Ha jól látom, független képviselők. Kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Senki nem támogatta. 

Következik a 83. számú indítvány, Varga Zoltán és képviselőtársai javaslat. Kérdés? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta. 
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A 84. számú indítvány következik, szintén Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. 
Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki nem 
támogatta. 

A 85. indítvány Szilágyi Péter képviselőtársunké. Kérdés, hozzászólás van-e? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy, a többség nem támogatta. 

A 88. számú indítvány következik, Németh Zoltán és György István javaslata. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. 

A 89. számú indítvány Ivády Gábor és Kiss Sándor képviselő uraké. Kérdés, 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő, a többség 
nem. 

A 90. számú indítvány Boldog Istváné. Kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Senki. 

A 91. számú indítvány Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Kérdés, 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő, a többség 
nem. 

A 92. számon dr. Kiss Sándor indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 93. számú Ivády Gábor képviselő úr indítványa. Kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 94. számú Kiss Sándor indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő, a bizottság nem 

támogatta. 
A 95. számú indítvány következik, Fejér Andoré. Kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 96. számon Kara Ákos indítványa szerepel. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 97. számú dr. Apáti István és Hegedűs Lorántné képviselőtársaink indítványa. 

Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 100. számú indítvány Kocsis Máté és Kósa Lajos javaslata. A kormány nem 

támogatja. Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 

A 101. számú indítvány Kósa Lajos, Láng Zsolt és Kovács Péter javaslata. Kérdés, 
hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja, (Szavazás.) A bizottság többsége 
támogatja. 

A 102. számú indítvány Czira Szabolcsé. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 103. számú indítvány következik, Simon Miklósé. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 107. számú indítvány következik, Varga Zoltán és képviselőtársaié. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki. 
A 108. számú indítvány következik, Czira Szabolcsé. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 110. számú indítvány Ivády Gáboré. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 111. számú indítvány szintén Ivády Gáboré. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 112. számú indítvány Ivády Gáboré. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy, a többség nem. 
A 113. szám indítvány szintén Ivády Gáboré. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy 

szavazatot kapott. 
A 114. számú indítvány Apáti István és Hegedűs Loréntné javaslata. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
A 115. számú indítványt szintén Apáti István és Hegedűs Lorántné adta be. Ki szavaz 

igennel? (Szavazás.) Kettő. 
A 116. számú indítvány szintén Apáti Istváné és Hegedűs Lorátnéé. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
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A 117. számú indítvány ugyancsak Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Két szavazatot kapott. 

A 118. számú indítvány, Apáti István és Hegedűs Lorántné. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Két igen szavazatot kapott. 

A 119. számú indítvány, Varga Zoltán és képviselőtársai. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Senki. 

A 121. számú indítvány következik, Varga Géza képviselő úr nyújtotta be. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Kettő. 

Következik a 122. számú indítvány, Kósa Lajos és képviselőtársai. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. 

A 129. számú indítvány következik, Apáti István és Hegedűs Lorántné. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Kettő. 

A 130. számú indítvány Sági Istváné. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 131. számú indítvány Zakó Lászlóé. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) Kettő. 
A 132. számú indítvány Szilágyi Péteré. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 133. számú indítvány, Kósa Lajos és képviselőtársai. Kérdezem a bizottság tagjait, 

van-e hozzászólás. A kormány nem támogatja. (Nincs jelentkező.) Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 

A 187. számú indítvány következik, Szilágyi Péter javaslata. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Közben elfogyott az LMP frakciója, úgyhogy senki. 

A 191. számú indítvány következik, Németh Zoltán és György István. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Senki. 

A 192. indítvány Kósa Lajos, Láng Zsolt, Kovács Péter és Wintermantel Zsolt 
javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 

A 193. számú indítvány jön, szintén Kósa Lajosé és képviselőtársaié. Ki támogatja? 
(Szavazás.) A többség támogatja. 

a 195. számú indítvány következik, Németh Zoltáné. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs 
ilyen. 

A 196. számú indítványt Rogán Antal és Láng Zsolt adta be. Ki támogatja? 
(Szavazás.) A többség támogatja. 

A 197. számú indítvány következik, Kósa Lajos és képviselőtársai. A kormány nem 
támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A többség támogatja. 

A 198. számú indítvány következik, Bús Balázs. ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 199. számú indítvány Láng Zsolté. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség. 
Következik a 200. számú indítvány, Kósa Lajos és Láng Zsolt. Ki támogatja? 

(Szavazás.) A többség támogatja. 
A 201. számú indítvány, Kósa Lajos, Kocsis Máté. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 202. számú indítvány Bús Balázsé. (Szavazás.) Nincs, aki támogassa. 
A 203. számú indítvány György Istváné. Kérdezem, támogatja-e valaki. (Szavazás.) 

Nincs ilyen. 
A 205. számú indítvány következik, Németh Zoltán és György István. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Egy sem. 
A 211. számú indítvány következik, Kósa Lajos és képviselőtársai. Ki támogatja? 

(Szavazás.) A többség támogatja. 
A 212. indítvány, Varga Zoltán és képviselőtársai. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs 

ilyen. 
A 213. számú indítvány, Kovács Péter, Wintermantel Zsolt és a többiek. Ki támogatja? 

(Szavazás.) A többség. 
A 215. számú indítvány, Kósa Lajos és Láng Zsolt. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
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A 218. számú indítvány, Tóth József és képviselőtársai. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Nincs ilyen. 

A 219. számú indítvány, Kósa Lajos és Láng Zsolt. Ki támogatja? (Szavazás.) A 
többség támogatja. 

A 282. számú indítvány következik, Ivády Gábor. Kik támogatja? (Szavazás.) Nincs 
ilyen. 

A 283. számú indítvány, Czira Szabolcs. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 284. számú indítvány, Varga Zoltán és képviselőtársai. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Nincs ilyen. 
A 288. számú indítvány Láng Zsolté. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 289. számú indítvány, Kósa Lajos és képviselőtársai. A kormány nem támogatja. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 290. számú indítvány, Varga Zoltán és képviselőtársai. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

bizottság nem támogatja. 
A 291. számú indítvány, szintén Varga Zoltán és képviselőtársai. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki. 
A 292. számú indítvány, Kara Ákos. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 293. számú indítvány, Kósa Lajos és képviselőtársai. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 294. számú indítvány, Ivády Gábor. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 295. számú indítvány, Apáti István és Hegedűs Lorántné. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Kettő. 
A 296. számú indítvány, Bús Balázsé. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy, a többség nem. 
A következő a 354. számú indítvány, benyújtója Ivády Gábor, valamint a 

Demokratikus Koalíció képviselői. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 356. számú indítvány következik, Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdés, 

hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 365. számú indítvány, Apáti István és Hegedűs Lorántné. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Kettő. 
A 368. számú indítvány, Apáti István és Hegedűs Lorántné. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Kettő. 
A 369. számú indítvány szintén képviselőtársainké. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 370. számú indítvány Láng Zsolté. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 371. pontban szintén Láng Zsolt képviselő úr indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) 

A többség támogatja. 
A 372. pontban következik Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki. 
A 373. pontban szintén Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 472. számú indítvány következik, Apáti István és Hegedűs Lorántné. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
A 646. számú indítvány következik, Apáti István és Hegedűs Lorántné. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
A 648. számú indítvány következik, amit Kósa Lajos és Láng Zsolt nyújtott be. Ki 

támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 649. pontban Ivády Gábor javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 665. számú indítvány következik, Varga Zoltán és képviselőtársai. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki. 
A 691. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Van-e, aki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
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A 693. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Kettő. 

A 694. pontban Szilágyi Péter indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 695. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
A 696. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai javaslata. Kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 700. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai javaslata. Kérdés, hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 701. pontban Molnár Oszkár javaslata. Van-e, aki támogatja a képviselő úr 

javaslatát, (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 702. pontban Varga Géza indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 703. pontban Szilágyi Péter indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 704. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 705. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Senki. 
A 707. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai indítványa. Van-e, aki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 708. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Két szavazatot kapott. 
A 709. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Senki. 
A 711. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 712. pontban Szilágyi Péter javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 713. pontban Varga Géza javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 714. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai? Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 715. pontban Varga Géza javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 717. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Senki. 
A 718. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
A 719. pontban Szilágyi Péter javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 720. pontban Szili Katalin elnök asszony javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 721. pontban Ivády Gábor indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 722. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 723. pontban Kovács Péter javaslata. Támogatja-e valaki? (Szavazás.) Nem. 
A 725. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Kettő. 
A 728. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai indítványa. Hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség. 
A 730. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Nincs ilyen. 
A 732. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 734. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
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A 735. pontban Kósa Lajos és Kovács Ferenc javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) a 
többség támogatja. 

A 742. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Nincs ilyen. 

A 743. pontban Spaller Endre javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 746. pontban Nyikos László javaslata. Elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Államtitkár asszonynak is szeretném a 

figyelmét fölhívni, talán elsősorban neki, de mindannyiunkét is arra, hogy a törvényjavaslat 
nem gondoskodott arról, hogy a helyi önkormányzatok külső, független pénzügyi ellenőrzése 
miként, ki által valósuljon meg. A hatályos törvényhez képest is visszalépés van, hiszen a 
nagyobb helyi önkormányzatoknál jelenleg van magánkönyvvizsgáló, a javaslat szerint az 
sem lesz már. Azt elismerem, hogy nem az a tökéletes megoldás, amit én javasolok, másféle 
javaslat is elképzelhető, nekem magamnak is lenne más javaslatom. Arra szeretném fölhívni a 
figyelmet, hogy itt egy nagyon nagy vákuum van. Tehát a 3200 helyi önkormányzat pénzügyi 
beszámolóját nem fogja senki sem ellenőrizni, miután az Állami Számvevőszék elnöke 
közölte, és most elnézést kérek Balla képviselőtársamtól, de megint csak kénytelen vagyok 
szóba hozni, hiszen számvevőszéki bizottságnak hívnak minket, hogy ő nem auditálja a helyi 
önkormányzatok pénzügyi beszámolóit. Ezért aztán én tettem egy javaslatot. Nem hiszem, 
hogy ez át fog menni, de a probléma itt marad velünk. Ha erről szíveskedne mondani valamit, 
hogy végül is miért nem fogadták el. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): A jelenlegi 

rendszerben az önkormányzatok a beszámolóikat megküldik a kincstárnak, és a Magyar 
Államkincstár ezeket a számokat, amelyek szerepelnek a költségvetésükben, illetve a 
zárszámadásukban, tulajdonképpen ellenőrzi. Abban önnek kétségtelenül igaza van, hogy 
nagyobb teher fog hárulni az önkormányzatok pénzügyi bizottságaira, hogy a számszaki, 
illetve a független könyvvizsgálót helyettesítő ellenőrzést elvégezzék, illetve a belső 
ellenőrzésnek lesz a jövőben a dolga. A kormány gyakorlatilag azért nem támogatta ilyen 
külön, független szervezet megbízását, mert az önkormányzatok alapvető feladatainak 
ellátására sem jut elegendő pénz. És mind a törvényességi ellenőrzés, mind a kincstári 
ellenőrzés, mind a feladatfinanszírozással kapott juttatás, amely majd 2013-tól az 
önkormányzatok finanszírozását biztosítja, olyan utat jelöl ki a források biztosításában, 
amelyben az önkormányzat egy kellő gondossággal és kellő pénzügyi fegyelem megtartása 
mellett, amit majd a kormányhivatalok mint törvényességi felügyeletet ellátó szervezetek 
ellenőrizni tudnak. 

Meg fogja tudni a gazdálkodását a törvényes között tartani, amennyiben nem, akkor 
annak a feladatfinanszírozási oldaláról természetesen megvan a szankciója, ami benne van a 
törvényben. Úgyhogy ezt a gazdálkodás és felesleges kiadások körébe sorolja a törvény, a 
hatékonyság érdekében nem kívánta a kormány támogatni azt az elképzelést, hogy még egy 
külön megbízási díj is kimenjen az önkormányzatoktól. Természetesen annak nem lesz 
akadálya, hogy az önkormányzat saját pénzből, saját forrásból, a saját bevételei terhére, 
amennyiben a számokban esetleg ellentmondást vél felfedezni vagy más problémát lát a 
költségvetési vagy a zárszámadási, vagy egyéb mérlegadatokban, akkor azt megteheti, hogy a 
saját bevételei terhére könyvvizsgálót bíz meg az adatok elemzésével. De ezt nem kívánja az 
állam az önkormányzati működés költségei között elismerni. Köszönöm szépen. 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Nem akarok hosszabb vitát erről. Értem 
a válaszát, és köszönöm. Nem értek egyet a válaszával, hiszen itt nem a belső ellenőrzésről 
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beszéltem, hanem a külső, független ellenőrzésről. Szeretném önnek jelezni, hogy ilyen 
hosszú pórázra eresztett független pénzügyi ellenőrzés egész Európában nincs. Az állami 
költségvetés egynegyede és tízezer milliárd forintnyi vagyon kiesik az auditálás hatóköréből. 
Ezzel az állásponttal nem lehet egyetérteni. Önnek erre van mandátuma, tehát én köszönöm a 
válaszát, majd folytatom a másik plénumon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? 

(Szavazás.) Három szavazatot kapott. 
A 748. pontban Ivády Gábor indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 749. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványa. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
A 750. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) 

Nincs ilyen. 
A 751. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai indítványát ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 752. pontban Szili Katalin elnök asszony javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs 

ilyen. 
A 753. pontban Czira Szabolcs javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 754. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) 

Nincs ilyen. 
A 755. pontban Szilágyi Péter indítványa? (Szavazás.) Egy támogatás. 
A 756. pontban Apáti István és Hegedűs Lorántné indítványát ki támogatja? 

(Szavazás.) Kettő. 
A 757. pontban Ivády Gábor javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 758. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 759. pontban szintén Kósa Lajos és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? 

(Szavazás.) A többség.  
A 760. pontban Apáti István javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 761. pontban Varga Zoltán javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 763. pontban Szilágyi képviselő úr indítványa? (Szavazás.) Egy támogatja. 
A 764. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) 

Senki 
A 765. pontban Apáti képviselő úr javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) Kettő. 
A 767. pontban Kósa Lajos és képviselőtársai javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatja. 
A 768. pontban Kovács Zoltán javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) A többség 

támogatja. 
A 873. pontban Czira Szabolcs javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) Egy. 
A 874. pontban Baracskai József, Ficsor Ádám és képviselőtársaik javaslata. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Senki. 
A 875. pontban Varga Zoltán és képviselőtársai javaslatát támogatja-e valaki? 

(Szavazás.) Senki. 
A 876. pontban Molnár Oszkár javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) Egy szavazatot 

kapott. 
A 877. pontban Czira Szabolcs javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 884. pontban Kara Ákos indítványát ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
A 885. pontban Kósa Lajos és Kovács Ferenc indítványa. Ki támogatja? (Szavazás.) A 

többség támogatta. 



- 32 - 

A napirendi pont lezárása 

Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek tudomása olyan indítványról, amelyet 
kellett volna, de nem tárgyaltunk. (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Köszönöm szépen. A 
kormány által támogatott sort pedig helyesen rögzítettük. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, 
elnök úr, köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke veszi át.) 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényben előírt egyes 
tartalékok felhasználásáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megtárgyalása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Következik a 4. napirendi pontban az idei költségvetési törvénnyel 
kapcsolatos tartalékfelhasználásra vonatkozó országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott 
módosító indítvány. Azt hiszem, csak egy van, amit én bátorkodtam benyújtani. Ennek pedig 
az az oka, hogy itt arra hívjam föl a figyelmet, hogy itt néhány fejezet gazdálkodása nagy 
gondokat okozhat, ezért is javasoltam, hogy vegyük ki ebből a körből azt a három fejezetet, 
amelynek ez az elvonás gondokat jelenthet, jelesül az Országgyűlés Hivatala, a bíróságok és 
az Akadémia. Nem túl szerencsés ilyenfajta megnyirbálása a parlament által elfogadott 
támogatási előirányzatoknak. Arra hívom fel tehát a figyelmet, hogy miután itt leginkább a 
bíróságoknál volt az a jelzett probléma, hogy, ha jól emlékszem, mintegy 3 milliárd forintos 
elvonásról van szó, és emiatt peres ügyek időigénye nem fog csökkenni, a peres ügyek 
elhúzódása továbbra is jellemző lehet a bíróságok működésére. Ezért javasoltam úgymond 
három fejezetet mentesíteni az alól, hogy elvegyék tőlük ezt az összeget. Köszönöm szépen. 

Tessék parancsolni! Van-e valakinek más véleménye? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egy, ez is valami. 

A napirendi pont lezárása 

Köszönöm. Mielőtt még tovább mennénk, a kormány jelen lévő képviselőit 
megkérdezem, bár ismert a véleményük, de azért adok szót. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Utólag is mondom, 

nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Gondolom, hasonló indokokkal. Köszönöm szépen. Akkor ezzel a napirendi 

ponttal is végeztünk. 

Az államháztartásról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Következik az 5. napirendi pontban az államháztartásról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságának megítélése. Itt viszont kérem a kormány képviselőjét, 
hogy szíveskedjék kommentárt fűzni a törvényjavaslathoz. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az államháztartásról szóló hatályos törvényt 1992-ben alkotta meg az 
akkori Országgyűlés. Annak idején ez egy korszerű törvénynek számított. Az elmúlt közel 20 
év alatt azonban több mint száz esetben módosította a törvényhozás az államháztartási 
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törvényt, sokszor egyedi, konkrét ügyek indukálták ezt a módosítást. A törvény 
paragrafusainak száma folyamatosan bővült. A’92-ben közzétett törvényhez képest a hatályos 
törvény több mint hétszerese tartalmát tekintve. A folyamatos módosítások, kiegészítések 
hatására mára gyakorlatilag egy átláthatatlan szabályhalmazzá vált a törvény. Nem tekinthető 
egyenszilárdságúnak, hol alapelvi, hol technikai részletszabályok jelentek meg benne, és ez 
mind a jogalkalmazók, mind a jogalkotók munkáját megnehezítette. 

Idekívánkozik még az is, hogy az új alaptörvény, a jövő év január 1-től hatályba lépő 
alaptörvény külön fejezetben foglalkozik a közpénzekkel, a központi költségvetésről szóló 
törvénnyel és a nemzeti vagyonnal, ami ugyancsak indokolttá tette, hogy az államháztartási 
törvény rendelkezéseit felülvizsgáljuk, és a kormány úgy döntött, hogy egy új államháztartási 
törvényt alkot, amely önök előtt fekszik. Az új törvénnyel szemben támasztott követelmények 
közül kiemelném egységes szemléletét. A törvény szerkezete is megváltozott, nem 
alrendszerekre, hanem a költségvetési folyamatra koncentrál, leegyszerűsítve a tervezésre, 
végrehajtásra, beszámolásra építkezik. Megpróbáltunk keretjelleget adni a törvénynek, és 
végrehajtási rendeletek megalkotását segítő szabályokat fektettünk le benne. Tehát törvényi 
szinten a lényeges szabályok kimondása volt az elsődleges cél, és elhagyásra kerültek a 
részletes, törvényi szabályozást nem igénylő rendelkezések. 

Az alaptörvény több, az államháztartáshoz kapcsolódó kérdés tekintetében sarkalatos 
törvény megalkotását írta elő, ilyen a közteherviselés, a nyugdíjrendszer alapvető szabályai, a 
Költségvetési Tanács működése, a nemzeti vagyon. Így ezen témakörök kimaradtak ebből a 
törvényből. Felhívnám még a figyelmet arra is, hogy a közzétételi kötelezettségről szóló 
rendelkezéseket, tehát az átláthatóságot, ami a közpénzek esetében elsődleges és alapvető 
követelmény, az információs szabadságról szóló törvény módosításával biztosítja ez a 
törvényjavaslat. 

Két tartalmi dolgot emelnék ki végezetül. Az egyik, hogy lényegében az 
államháztartás felépítése, folyamatainak számbavétele alapvetően a jelenleg kialakított 
rendszer továbbvitelével történik. A benyújtott törvényjavaslat január 1-jei hatálybalépéssel 
számol, tehát igazából ez a folyamatosság biztosítva lesz. Ami fontos változás, hogy a négy 
alrendszer helyett, amit tankönyvi szinten is ismerünk, a törvény két alrendszert ismer el, a 
központi és az önkormányzati alrendszert. Az elkülönített állami pénzalapok, illetve a 
társadalombiztosítási alapok a központi alrendszer részévé válnak, önálló alrendszerként 
megszűnnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az elkülönített állami pénzalapok és a 
társadalombiztosítási alapok megszűnnének. A sajtóban megjelentek ilyen hírek, de ezt 
határozottan tudjuk cáfolni. 

A másik fontos tartalmi kérdés a tervezés témaköre, amely igazából a jelenlegi 
benyújtott törvényjavaslatban újdonságot jelent olyan értelemben, hogy míg a hatályos 
szabályok szerint a költségvetés, ami jelenleg a törvényhozás előtt van, elfogadását követően 
kezdődik meg egy részletesebb, elemi szintű tervezés. Ezt megfordítjuk ezzel a törvénnyel, és 
előrehozzuk a tervezést. Tehát a 2013-as költségvetés tervezése már 2012 tavaszán 
elkezdődik, a részletek is kimunkálásra kerülnek, ezt követően a kormány által már 
részleteiben is jóváhagyott költségvetés egy, a parlamenti stratégiai döntéshozatal számára 
megfelelő formában tud előállni. Tehát a tervezés két irányból építkezne, egyszer felülről 
lefelé, illetve alulról felfelé irányuló folyamat lenne. Igazából ez az, amit tartalmilag 
előzetesen kiemelnék a törvényjavaslatból. Röviden ennyit szeretnék előzetesen mondani, és 
kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 
támogatni szíveskedjék. Köszönöm. 
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Kérdések 

ELNÖK: Mi is köszönjük, főosztályvezető úr. Kinek kérdése a javaslattal 
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés. Nekem viszont három konkrét kérdésem van, 
főosztályvezető úr. Azt egyik az, hogy ez év júniusára ígérte a kormány a közpénzügyi 
törvényjavaslat benyújtását. Erre nem került sor, mint tudjuk. Most az a kérdésem, hogy ez 
ahelyett van. Egy közpénzügyi törvény volt a korábbi szándék, az ilyen néven nem jött össze, 
most az a tartalom és ez az elnevezés? 

A második kérdésem. A törvényjavaslat megkülönbözteti az államháztartás fogalmát 
és a kormány szektor fogalmát. Az utóbbi bővebb, mint az előbbi. Most túl azon, hogy jó-e ez 
a megkülönböztetés, a konkrét kérdésem az, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
hol van. Az államháztartási törvényben hová szánják? Az államháztartás központi 
alrendszerébe vagy az államháztartáson kívül a kormány szektorba sorolják? Egyáltalán 
megfordult a fejükben, hogy ezt valahová tegyék? Mert én nem találkoztam erre utaló 
szándékkal. 

A harmadik konkrét kérdésem az, hogy a jelenleg hatályos Áht. szerint az elkülönített 
állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítási alapok pénzügyi beszámolóit 
magánkönyvvizsgálók auditálják. Miután erről nem szól a törvényjavaslat, önök szerint a két 
volt alrendszer pénzügyi beszámolóinak auditálása hogyan fog történni a jövőben? 

Ez tehát három konkrét kérdés. Nem folytatom, mert több is van, de azt gondolom, 
talán nem célszerű mindet föltenni. Ezekre szíveskedjék válaszolni! 

 

Az előterjesztő válasza 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A közpénzügyi 
törvényjavaslat lényegében az új államháztartási törvénynek feleltethető meg. Igazából az egy 
munkacím volt. Ebben végül is a döntés az lett, hogy változatlanul az államháztartásról szóló 
törvényként szülessen meg a javaslat. Az államháztartási szektor, kormány szektor 
tekintetében az államháztartás egy jogi kategória, a kormány szektor pedig az Európai Unió 
statisztikai elvárásai szerint egy bővebb kategóriát jelent. Ami a nemzeti médiahatóságot 
illeti, nem része az államháztartásnak, a központi költségvetésben sincs benne, tehát az ő 
költségvetését is külön fogadja el az Országgyűlés. Ugyanakkor része természetesen a 
kormány szektornak, ilyen értelemben beleszámít a maastrichti kritériumok szerinti 
egyenlegbe és adósságmutatóba. Ami a társadalombiztosítási és az elkülönített állami 
pénzalapok auditját illeti, az ÁSZ-ról szóló törvényben szerepel, hogy minden fejezetet, 
minden fejezet tervezését, illetve beszámolóját az Állami Számvevőszék ellenőrzi, auditálja. 
Ilyen értelemben az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok a 
központi költségvetés részeként önálló fejezetet alkotnak. Ezt tudom mondani. 

 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm a válaszait. Megnyitom a vitát. Kinek van véleménye, javaslata? 
Tessék, Babák képviselő úr! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sommás a 

vélekedésem. Szerintem épp ideje száz módosítás után egy jó törvényt alkotni jelenlegi 
tudásunk szerint. Aztán, hogy munkacímen közpénzügyi törvénynek indult, végül 
államháztartási törvény lett belőle, nekem szimpatikus így is. Sok kérdést, ami korábban 
vitatott volt, a helyére tesz. Úgyhogy én teljesen pozitívan állok a törvényjavaslat 
elfogadásához, és javaslom tisztelt képviselőtársaimnak az általános vitára való ajánlását. A 
részletekbe most még nem tudok belemenni, mert biztosan lennének kérdéseim, csak 
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megvallom őszintén, teljes részletességgel nem tudtam minden passzusát értelmezni, mert 
nem volt rá időm. De jó az irány. Tanulmányozni fogom még, de jónak tartom a 
törvényjavaslatot, csak a korrektség kedvéért említettem meg, hogy nem tudtam még teljes 
egészében áttanulmányozni. Elnök úr, azt hiszem, az ön elképzeléseivel sok tekintetben 
összecseng a törvényjavaslat, ha jól emlékszem, és ezekre választ kaptunk az előterjesztőtől 
is, korábban általunk is kifogásolt, rendezetlen kérdések belekerültek az államháztartási 
törvény új verziójába. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Úgy gondoljuk, hogy van egy-két lépés, ahol valóban 

előrelépést hoz magával a törvényjavaslat. Nekünk is volt olyan javaslatunk, hogy az 
adótörvényeket ne lehessen lépten-nyomon változtatgatni, itt van egy jó szabályozás erre. 
Ebből a szempontból tehát dicséretes. Abban Babák úrral egyet kell értsek, hogy ideje volt 
már egy átfogó újraszabályozásnak az államháztartási törvényt illetően, de azért vannak 
anomáliák a rendszerben, amire majd az általános vitában bővebben ki fogunk térni. Mert, azt 
hiszem, most kissé kevés az idő erre. De a fő probléma talán az, hogy mindegy, milyen az 
államháztartási törvény, ha nem tudnak egy épkézláb költségvetést összerakni. Talán az 
NGM-nek segítséget fog nyújtani az, hogy hamarabb lehet a költségvetés hegesztését 
megkezdeni, hiszen jómagam is fölhívtam rá a figyelmet a jövő évi költségvetés kapcsán, 
hogy itt egy mulasztásos törvénysértés történt, mivel a Költségvetési Tanácshoz nem került ki 
időben a költségvetés teljes száma. Ezek az előrehozott dátumok ebben talán tudnak segíteni. 

A jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben az államháztartási törvény ilyesfajta 
szigorúbb szabályozása kiszámíthatóságot sugall, miközben a kiszámíthatatlanság a 
legnagyobb problémája a jelenlegi magyar gazdaságpolitikának. Ez talán előrelépés, de ez 
nem elég, ehhez még jó gazdaságpolitika is szükséges. Sajnos nemmel fogunk erre a 
javaslatra szavazni, mert, mint említettem, van több olyan, általunk kifogásolható 
részletszabályozás, aminek most a szakmai mélységébe nem ugranék bele, ezt meg fogjuk 
tenni az általános vitában. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van még véleménye? (Nincs jelentkező.) Röviden akkor 

én is hadd mondjak erről véleményt. Főosztályvezető vezető úr, nyilván itt most nem fogom 
kifejteni, majd a plenáris ülésen lesz rá módon, a költségvetési elvek taxatív felsorolása 
egyáltalán nem látszik ebben a törvényjavaslatban. Még a preambuluma is nagyon szűkszavú 
a hatályos törvény preambulumához képest. Csak egy példát mondok, de majd mondok többet 
is a plenáris ülésen. Az alaptörvény rögzíti többek között az ésszerű részletezettség elvét. Az 
ember azt gondolná, hogy egy törvényjavaslat ezt az alaptörvényi deklarációt úgymond 
aprópénzre váltja. Mi az, hogy ésszerű részletezettség? Nekem szakmai meggyőződésem 
hosszú-hosszú évek óta, hogy a magyar állami költségvetés, újabban Magyarország 
költségvetése a részletesség elvét igen-igen nagyvonalúan értelmezi, olyannyira, hogy a 
dologi kiadások belső bontásáról semmit sem mond. Pontosabban nem hozza az Országgyűlés 
elé, hogy az Országgyűlés döntsön a költségvetési szervek, fejezetek dologi kiadásairól. Tehát 
itt nem látom a kapcsolódást az alaptörvény ezen előírásához, tehát azt is mondhatom, hogy 
ennyiben nem felel meg az alaptörvény szándékának. 

De mondhatnék mást is. Ön biztos jól ismeri az n-2-es szabályt, már többször szóba 
hoztam itt, amit az Európai Unió használ. Egy költségvetés prezentációja, nyilvánosságra 
hozatala azt jelenti többek között, hogy a tárgyév, a pénzügyi év, az előtte lévő év, tehát 
2012., 2011. és 2010. tényszámai jelennek meg. Három év idősorát egy tisztességes 
költségvetés tartalmazza. A képviselőknek, az érdeklődő állampolgároknak így módjukban áll 
összehasonlítást tenni. Az összehasonlíthatóság elvéről sincs ebben szó, és még sorolhatnám 
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tovább. Azt hiszem, az a válasz nem kielégítő, főosztályvezető úr, hogy az ominózus Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság nincs benne. Ezzel a szó szoros értelmében kínlódtam, hiszen a 
bizottság nevében én vittem a parlament elé a hatóság jövő évi költségvetését, és szeretném, 
ha ezzel a tisztelt kormány foglalkozna, nem pedig ez a bizottság. Nem értem, ezt miért tartja 
valami különleges csodabogárnak, miért nem hajlandó a kormány integrálni az 
államháztartásba, vagy miért nem vállalja ennek a gardírozását? Nem sorolom föl az összes 
gondomat. De egyet talán ezért még mondanék. A létszámadatokat sem a parlamenttel akarják 
jóváhagyatni. Olyan költségvetés fekszik előttünk 2012-re, ami az Alkotmánybíróságra 
vonatkozólag, hogy ne a Számvevőszéket mondjam, egyetlen létszámot tartalmaz, amibe 
benne van, benne van(?), nem tudom, tokkal-vonóval, a takarítónő és az alkotmánybíró is. 
Egyetlen szám. Azt sem lehet róla tudni, hogy ez most státus, éves átlaglétszám, zárólétszám 
vagy mi a csuda. Ha egy tisztességes költségvetést megnézünk tőlünk nyugatra, abban 
létszámadatok szerepelnek, és a parlament úgymond egy létszámtervet hagy jóvá. És így 
tovább. 

Tehát a költségvetési elvek, valamint a költségvetés struktúrájának megreformálása, 
ahogy erre Babák képviselőtársam utalt… Abban egyetértek maximálisan, hogy ideje jó 
államháztartási törvényt alkotni, ez egy ’92-es törvény, idestova 20 esztendős, kérem, akkor a 
maga idejében ez több volt, mint semmi, nagyon sokat jelentett, de ennyit tudtak összehozni, 
azóta összevissza van ez módosítva. Ideje rendet csinálni, ezzel egyetértek. De óriási 
hiányérzeteim vannak. Alapfogalmakat nem definiál. A közpénz fogalmát sem definiálja. 
Azért feszegettem a közpénzügyi törvényt, mert ha így nevezték volna, bár nyilván nem az 
elnevezéssel van a fő gond, nekem az nem probléma, hogy ezt most államháztartási 
törvénynek nevezi a kormány, de kérem, a közpénz fogalmát nem definiálja. Húsz év óta sem 
definiálják, mi az, hogy közpénz. És így tovább. De nem folytatom, mert lesz módom még 
ezeket a véleményeket kifejteni. Sajnos az az igazság, hogy szakmailag ez egy kiérleletlen 
törvényjavaslat. Ez a véleményem róla. 

Van-e még észrevétel? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Két mondatot hadd mondjak, tisztelt elnök úr. Úgy 

gondolom, hogy az ésszerű részletezettség nagyon fontos dolog. A törvényhozás és a 
végrehajtó hatalom kettéválasztása is tudvalévő. Meghatározzuk a törvényben a kereteket, a 
végrehajtó hatalom pedig beterjeszti, hogy mit kér. Jogunkban áll részletező kimutatásokat 
kérni, ez így működik másutt is, többek között az önkormányzatoknál is. Én nem osztom az 
elégedetlenségét, tisztelt elnök úr, de lehetséges, hogy vannak nagyon jó ötletei. Így biztatom 
arra, hogy majd az általános vitát követően tegye módosító javaslatokkal még tökéletesebbé, 
és akkor vitatkozunk róla, és döntünk. Köszönöm, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 

visszaadom a szót főosztályvezető úrnak reagálásra. 
 

Az előterjesztő reflexiói 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Az elnök úr által 
elmondottakra röviden reagálnék. Az ésszerű részletezettség elve. A törvényjavaslat 
tartalmazza a III. fejezetében a költségvetés szerkezetét, a mai költségvetés tartalmát, az 
előirányzatok osztályozását, illetve milyen kiemelt előirányzatok vannak. Tehát ott le van írva 
ez a részletezettség, reményeink szerint sokkal olvashatóbban, mint a hatályos 
jogszabályokban, a költségvetés tartalma, szerkezete. Illetve nyilvánvalóan kitér az anyag az 
államháztartás információs rendszerére a XII. fejezetében, arra, hogy a mérlegeket, illetve a 
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költségvetési tervezéskor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható adatait, tényadatait, 
tehát azt az idősort be kell mutatni, ami a megalapozott döntéshez természetesen szükséges. 

A létszámadatok tekintetében a jelenlegi költségvetés a személyi juttatásra vonatkozó 
kiemelt előirányzatokat tartalmazza, ezt a törvényhozás meghatározza az egyes költségvetési 
szervek esetében. Igazából a kormányzat, a végrehajtó hatalom határozza meg a létszámot, a 
törvényhozás pedig, leegyszerűsítve a bértömeget. Igazából ez a megosztás szerintünk 
elégséges. Nagyon fontos szempont, hogy ne legyen teljesen merev a költségvetés. Sok 
esetben nemzetközi összehasonlításban azt is el lehet mondani, hogy Franciaországban, az 
Egyesült Királyságban a költségvetés 200, maximum 300 előirányzatot tartalmaz, ehhez 
képest a magyar költségvetés viszonylag részletes, több ezer előirányzatot tartalmaz. 

A közpénz fogalmát nem tartalmazza az anyag. A jelenlegi rendszerbe, úgy éreztük, 
egy ilyen definíció nem illik bele, nem erre épült fel a törvényjavaslat. Ez a fogalom 
természetesen meghatározható, de a jelenlegi rendszer szempontjából nem határoztuk meg. 
Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Szavazás következik arról, hogy a 
törvényjavaslatot alkalmasnak tartjuk-e általános vitára. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez egy jól látható többség. Ki az, aki nem ért egyet azzal, 
hogy általános vitára kerüljön? Egy. A bizottság tehát úgy döntött 16:1 arányban, hogy 
általános vitára alkalmasnak ítéli. Előadót állítsunk, azt javaslom. A többségi oldalról Babák 
Mihály képviselő úr vállalja, én pedig, ha úgy gondolják, elmondom a kisebbségi véleményt. 
Rendben van így? (Jelzésre.) Köszönöm szépen. Köszönjük szépen főosztályvezető úr és 
munkatársai részvételét. 

A befektetési alapkezelőkr ől és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Még egy napirendi pontunk van hátra, ez pedig a befektetési alapkezelőkről és a 
kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat. Ki ennek az előadója a kormány 
részéről? Meg is adom a szót. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Gordos József vagyok, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyi szabályozási főosztályának főosztályvezető-
helyettese. 

 
ELNÖK: Az a kérésem, hogy szíveskedjék némi kommentárt fűzni a 

törvényjavaslathoz. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési 
formákról szól, és elsőrendű célja, hogy biztosítsa az átültetést, illetve megfeleljen az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
2009/65. európai uniós irányelvnek. Igen szerteágazó és igen terjedelmes törvényjavaslatról 
van szó. Az uniós jogi háttere is ennek megfelelő. Az említett irányelv mellett még 
kapcsolódik hozzá két végrehajtási rendelkezés, a Bizottság két rendelete, a 2010/43-44. 
irányelve, továbbá még két rendelet, ami közvetlenül hatályosul, tehát közvetlen átültetést 
nem igényel. Az ezeknek való megfelelést szolgálja a jelenlegi törvényjavaslat, illetve ezzel 
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együtt még benyújtásra került a kormányhoz két kapcsolódó kormányrendelet is. Az egyik a 
befektetési alapokról, a másik pedig a befektetési alapkezelőkről szól. Az alapok 
vonatkozásában a befektetési és hitelfelvételi, illetve egyesülései szabályokat tartalmazza 
alapvetően, az alapkezelők vonatkozásában pedig szervezeti összeférhetetlenségi, üzletviteli 
és kockázatkezelési kérdéseket kezel. 

A törvényjavaslat meghatározza Magyarországon a befektetési alapokra, 
alapkezelőkre vonatkozó szabályokat az új európai uniós normáknak megfelelően, illetve a 
már létező tőkepiaci törvényben lévő és más hazai szabályozásoknak megfelelő, nem európai 
uniós szabályozási rendelkezéseknek megfelelő alapok, alapkezelők vonatkozásában közelíti 
a szabályrendszert az európai uniós szabályrendszerhez. Tartalmaz még több kapcsolódó 
pénzügyi tárgyú törvény vonatkozásában módosításokat, így többek között az Európai 
Gazdasági Egyesülés vonatkozásában a hitelintézeti törvényt is módosítja úgy, hogy a 
közösségi rendelkezésnek megfelelően magyarországi hitelintézetek is tagságot nyerhetnek az 
Európai Gazdasági Egyesülésben. Szintén egy másik jogharmonizációs kötelezettségnek is 
eleget tesz a törvényjavaslat, az Omnibus I. névvel illetett európai uniós jogi normának, ami 
az új európai felügyeleti rendszernek való megfelelést szolgálja, és az európai felügyeleti 
hatóságok jogkörét szabályozza. Ennek megfelelően a törvényjavaslat is módosítja az ágazati, 
illetve a PSZÁF-törvényt úgy, hogy ezek az európai uniós felügyeleti hatóságok be tudják 
tölteni szerepüket. Azaz három ilyen európai uniós hatóság van, az Európai Bankhatóság, a 
Biztosítási és Foglalkoztatói Nyugdíjhatóság, illetve az adott területen, a tőkepiac területén az 
Európai Értékpapír-piaci Hatóság. 

Az ágazati törvényeket, tehát a pénzügyi ágazati törvényeket is módosítja több 
szempontból is a törvényjavaslat, illetve tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Többek 
között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogállásváltozása következtében a 
felügyelet új jogállásának megfelelően rendeletalkotási jogkörrel rendelkezik. Ezek a 
rendeletek mind ez idáig a Nemzetgazdasági Minisztérium kezelésében voltak, és a felügyelet 
rendeletalkotási jogkörének megszületése után egyes rendeleteket a felügyelet elnöke fog 
kiadni az elkövetkező időben. Ennek megfelelően egy ad hoc munkabizottság állt fel, amely 
átvizsgálta ezen rendeletek körét, és meghatározta mindazon rendeleteket, amelyeket a 
jövőben a felügyelet elnöke fog kibocsátani. Mindezekre vonatkozó felhatalmazó 
rendelkezéseket az ágazati törvényekbe foglalt módon tartalmazza a törvényjavaslat. 

Szerepelnek még a törvényjavaslatban, a bűnügyi nyilvántartás új szabályainak 
megfelelően, a tőkepiaci törvény, a befektetési vállalkozásokról szóló törvény, a biztosítási 
törvény, a viszontbiztosítási törvény vonatkozásában olyan rendelkezések, amelyek a 
személyi feltételekre vonatkoznak mindezen intézmények tekintetében. Továbbá található 
még a törvényjavaslatban a Befektetővédelmi Alapra vonatkozó néhány új rendelkezés is. 
Ezek elsősorban díjrendszer kockázat alapúvá tételével kapcsolatosak. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése, véleménye, észrevétele? Vágó 
képviselő úr! 

 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ez a szerteágazó törvényjavaslat, nem kell, hogy minden 

egyes elemében megindokolja, hogyan szolgálja átfogóan az átláthatóságot? Hogyan juthat 
hozzá a szélesebb közvélemény azokhoz az információkhoz, amelyek rá tartoznak? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy kérdés volt, tessék akkor válaszolni, aztán majd 

megyünk tovább. 
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GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az új európai uniós jogi 

normának megfelelően a hazai szabályozás is ugyanazoknak elvárásoknak felel meg, amiket 
az uniós norma támaszt. Itt célul tűzte ki, hogy mind a befektetési alapok, mind az 
alapkezelők vonatkozásában növekedjen az átláthatóság a tevékenységüket illetően, és 
fogyasztóvédelmi szempontból is több olyan új rendelkezés született, ami arra szolgál, hogy a 
fogyasztókat fokozottabb mértékben tájékoztassák a befektetési alapokkal kapcsolatos 
alapvető tudnivalókról. Tehát egy fokozottabb tájékoztatási követelményrendszer nyilvánul 
meg, és a befektetési alapok vonatkozásában is fokozottabb beszámolási, tájékoztatási 
követelményrendszer nyilvánul meg. Tovább mindezen alapok egyesülésére vonatkozó, 
határon átnyúló tevékenységére vonatkozó új szabályok jelennek meg, amelyek eddig még 
hiányoztak a rendszerből. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Márton Attila úr! 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Hasonló lett volna nekem is a 

kérdésem első része. A második része pedig arra vonatkozik, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a 
befektetési alapkezelők mindenféle megoldással próbálják a saját működési költségeiket 
fedezni vagy finanszírozni. A kérdés az, hogy ha ez a törvénymódosítás életbe lép, akkor 
vajon az ügyfelek kaphatnak-e bármilyen olyan jelzést a befektetési alapkezelőktől, hogy az 
új törvényi változások miatt nekik bármilyen adminisztrációs vagy egyéb költségnövekedés 
állt elő, amivel az ügyfelek költségeit tudják növelni. Van-e ilyen lehetőség, vagy 
egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy ezt az ügyfelekre, még ha esetleg van is a 
nyilvánossággal és az átláthatósággal kapcsolatos adminisztrációs feladat, ezt nem fogják 
tudni áthárítani az ügyfelekre? Mert általában mindig ez az emberek kérdése, hogy rendben 
van, valami történik, különösen a pénzügyi szolgáltatóknál, befektetési alapkezelőknél, de mi 
lehet az, amivel ők még pluszpénzt tudnak lehúzni az ügyfelekről? Egy olyan választ kérnék, 
amivel tulajdonképpen meg lehet adott esetben nyugtatni a ma is befektetéssel bírókat, illetve 
a későbbiekben a befektetési alapkezelőket igénybe vevőket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még Babák képviselő úrnak is szót adok. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Három mondat erejéig, hogy milyen fontosnak tartom a 

törvényt, kiemelném azt, hogy hiányzó szabályokat tesz most a törvénybe, amelyek 
szükségesek lettek volna már a rendszerváltást követően is. Megjegyzem, nagyon fontos 
kérdés hangzott el Vágó Gábor képviselőtársamtól, az információ kérdése. Igen, a pénzvilág 
szabályozásával kapcsolatban szóba kell hozni azt is, hogy vannak olyan állami szervezetek, 
amelyek hatalmas reklám- és kommunikációs költségekkel rendelkeznek, például a Nemzeti 
Bank és a PSZÁF is, úgyhogy nagyon jó, hogy fölhívta a figyelmünket, hogy majd tegyék a 
dolgukat. Ugyanis a pénzügyi műveltség, a pénzügyi ismeretek a lakosság és a fiatalok 
körében a rendszerváltás óta nem emelkedett, és nagyon alacsony szintű. Éppen ezért 
alkalmasint a pénzpiacon, a pénzügyi közvetítőkkel kapcsolatban kiszolgáltatottak. Nagyon 
fontos kérdést emlegetett, úgyhogy majd a vitában ezt hozzuk fel többször, hogy ezt elvárjuk 
ezektől a szervezetektől, ahol kommunikációs források is vannak erre, a Nemzeti Banknál 24 
fő, plusz még egy drága ember is, azonkívül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 
amely szintén nem tette a dolgát az elmúlt évek alatt megfelelő módon. Szóval ez egy nagyon 
fontos kérdés, és jó, ha tudjuk, ha a pénzpiacon járkálunk valamilyen oknál fogva, akkor 
tájékozottak legyünk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Nem kíván. 
Akkor visszaadom a lehetőséget a reagálásra a kormány képviselőjének. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő reflexiói 

GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A költség 
áthárításával kapcsolatban meg kell említeni először is, hogy a befektetési alapok és 
alapkezelők más módon működnek, mint például a hitelintézetek. Tehát teljesen más 
konstrukciókat hoznak létre, és teljesen más a költségek felszámítási és áthárítási lehetősége 
is. Ha alapvetően a befektetési jegyekről beszélünk, olyan kollektív alapokban megtestesülő 
befektetési jegyekről, akkor itt menet közben, a szerződés megkötése után már nehezen 
képzelhető el olyan költség, ami tisztázatlan módon merül föl, ami kérdéses, de esetleg 
áthárítható lenne az ügyfélre. Itt alapvetően a befektetési jegyeknél már a szerződések 
megkötése előtt fel kell mérni az ügyfél pénzügyi jártasságát, igényeit, és ennek alapján 
javasolhatók különböző befektetési konstrukciók. 

Fokozottan fel kell hívni az ügyfél figyelmét írásban is arra, hogy milyen befektetéssel 
rendelkezik a jövőben, ami lehet tőkegarantált, és lehet hozamgarantált is. A tőkegarancia azt 
jelenti, hogy a befektetett tőkét nem veszítheti el, a hozamgarancia pedig azt jelenti, hogy 
bizonyos mértékű hozamot garantálnak, azt nekik kötelezően ki kell majd fizetni. A szerződés 
megkötését megelőzően a törvényjavaslat 5. melléklete konkrétan tartalmazza a befektetési 
alap tájékoztatójának kötelező tartalmi elemeit. Itt nagyon sok dolgot meghatároz, amivel 
kapcsolatban még a szerződés létrejötte előtt tájékoztatni kell az ügyfelet. Többek között 
tartalmaz olyan szabályokat is, amelyek teljesen egyértelművé teszik, hogy voltaképpen 
milyen veszélyességi fokozatú, milyen tőke- és milyen hozamgaranciákat tartalmaz, illetve 
egyes rendelkezéseket is a kifizetés szabályairól és a hozam megállapításának szabályairól is. 
Erről is tájékoztatni kell az ügyfelet még a szerződés megkötése előtt. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A szavazás következik arról, hogy általános vitára 
alkalmasnak ítéljük-e a törvényjavaslatot. Kérem, hogy aki alkalmasnak ítéli, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ez elsöprő többség. Ki az, aki nem ítéli alkalmasnak? Ilyen 
nincs. Tartózkodott? Egy. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 
Köszönjük szépen a vendégeknek a megjelenést. 

Nekünk még előadót kell állítani. Márton Attila urat javaslom, ha ezzel egyetért a 
bizottság (Jelzésre.), igen, a többségi előadónak. Kíván-e valaki, Vágó képviselő úr kíván 
kisebbségi véleményt mondani? Itt ugyan nem sok hangzott el. Képviselő úr, rendben van, 
nyilvánvalóan ezt nem fogom meggátolni, de azért azt szeretném mondani, hogy ha nem 
hangzik el itt kisebbségi vélemény, akkor azt elég nehéz elmondani, mert az itt elhangzott 
véleményt kell megzenésíteni. De legyünk toleránsak, és adjuk meg a lehetőséget. 
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Az ülés bezárása 

Még egyebekben annyit szeretnék mondani, hogy minden valószínűség szerint hétfőn 
lesz bizottsági ülés. El kell fogadnunk valamilyen álláspontot a jegybanki ügyeket illetően. 
Köszönöm szépen. Szép napot kívánok. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc.) 
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