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Napirendi javaslat 

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat (T/5002. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. a) A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentése (J/3169. szám)  
(Döntés általános vitára való alkalmasságról)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

b) A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentésének elfogadásáról szóló határozati 
javaslat (H/.... szám)  
(Bizottsági önálló indítvány benyújtásának kezdeményezése) 

c) A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjainak közös beszámolója az 
Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2010. június - 2011. június) 
címmel benyújtott beszámoló (J/3533. szám)  
(Döntés általános vitára való alkalmasságról)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

Szijjártó Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 
Babák Mihály (Fidesz) 
Bodó Sándor (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Dr. Dancsó József (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Magyar Anna (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Boldvai László (MSZP) 
Puch László (MSZP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP)  
Dr. Veres János (MSZP) 
Rozgonyi Ernő (Jobbik) 
Molnár Oszkár (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Balázs József (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezésig Babák Mihálynak (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz) 
Dr. Pósán László (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz) 
Pősze Lajos (független) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Kátai Ildikó helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 

Megjelentek 

Karvalits Ferenc alelnök (Magyar Nemzeti Bank) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 9 perc) 

Elnöki  megnyitó, a napirend elfogadás 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, képviselőtársaim, elkezdjük a mai tanácskozásunkat. Tisztelettel köszöntöm 
a sajtú munkatársait, érdeklődő vendégeinket.  

Az írásban kiküldött meghívón három napirendi pont szerepel, a 2. napirendi ponttal 
kapcsolatban lesz egy írásos korrekciós javaslat, de ezt most nem ismertetem, majd ha a 
napirendi ponthoz érünk. Ezért azt javaslom tisztelettel, hogy a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat szavazza meg a bizottság, és utána, amikor a 2. napirendi ponthoz érünk, 
ismertetni fogom ezt az indítványt, ami érkezet a tárgyaláshoz. 

Tehát ezek után - miután határozatképes a bizottság - megkérdezem, ki az, aki egyetért 
azzal, hogy ezt a kettő plusz egyéb napirendi pontot ma megtárgyaljuk. Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás. - Többség.) Köszönöm, úgy látom, a bizottság 
egyhangúlag… (Jelzésre.) Nem. Egy ellenszavazattal, képviselő úr? (Dr. Szekeres Imre: 
Ellenszavazat.) Egy ellenszavazattal a bizottság egyetért azzal, hogy ezt a napirendet vitassuk 
meg.  

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló T/5002. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megtárgyalására. Ehhez mintegy 30 módosító 
indítvány érkezett, ezek közül csak kettő van olyan, amelyik a bizottság hatókörébe tartozik, 
merthogy pénzmozgással járhat az indítvány elfogadása.  

Mindkét indítvány Kósa Lajos képviselőtársunk indítványa, a 27. és 28. ajánlási 
pontban szereplő indítványokról van szó. Miután az előterjesztő nincs itt, megkérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy mi a véleménye a 27. ajánlási pontban lévő javaslatról. Kérem, 
szíveskedjék a nevét is majd mondani a jegyzőkönyv kedvéért.  

 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kátai Ildikó, a KIM személyi ügyekért helyettes államtitkára vagyok, és 
tárcaálláspontot szeretnék mondani. A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: A 27. pontban lévő indítványról van szó, melyet tárca nem támogat. A 

képviselőtársaimat kérdezem, hogy mi a véleményük a 27. pozícióban lévő, Kósa Lajos-féle 
indítványról. (Közbeszólásra:) Véleményt mondani az indítványról. A tárca nem támogatja, a 
kormány véleményét még nem ismerjük, a bizottság véleményét kérem, hogy támogatja-e 
vagy miként vélekedik róla. (Nincs jelzés.) Nem látok semmiféle reakciót, akkor szavazás 
következik. Ki támogatja az indítványt ezek után, hogy a tárca nem támogatja? (Szavazás.) A 
bizottság egyharmada támogatja az indítványt.  

Következik a 28. ajánlási pontban ugyancsak Kósa Lajos képviselő úr indítványa. 
Ismét kérdezem a tárca véleményét róla.  

 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság véleményét kérdezem. (Nincs jelzés.) A 

bizottságnak véleménye nincs, kérdezem, ki támogatja a 28. ajánlási pontban lévő indítványt. 
(Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatja.  
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Az első napirendi ponttal végeztünk, köszönöm szépen helyettes államtitkár asszony 
segítségét, szép napot kívánok.  

A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló J/3169. számú jelentése (Döntés általános 
vitára való alkalmasságról)  

A Magyar Nemzeti Bank 2010. évről szóló jelentésének elfogadásáról szóló határozati 
javaslat (Bizottsági önálló indítvány benyújtásának kezdeményezése) 

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjainak közös beszámolója az 
Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2010. június - 2011. június) 
címmel benyújtott J/3533. számú beszámoló (Döntés általános vitára való 
alkalmasságról) 

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. A napirendi pontban két dologról kellene 
majd állást foglalnunk, az egyik, miután az általános vitát már lezártuk a múlt alkalommal, 
vitát nem nyitunk, viszont arról kellene döntenünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank múlt évi 
tevékenységéről szóló jelentést alkalmasnak tartjuk-e arra, hogy általános vitára bocsássuk, 
illetve a hozzá tartozó felügyelőbizottsági jelentést ugyancsak alkalmasnak tartjuk-e általános 
vitára.  

A másik döntés pedig az, hogy milyen indítvány benyújtását kezdeményezze a 
bizottság, milyen kommentárt fűzzön az esetleges benyújtás esetén. Most, miután érkezett egy 
írásos észrevétel a napirendi ponthoz, megadom a szót Babák Mihály képviselőtársamnak, 
parancsoljon! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A következők miatt 

a következő a javaslatom a tisztelt bizottság állásfoglalását megelőzendően.  
A Magyar Nemzeti Bank jelentése, az Állami Számvevőszék és a felügyelőbizottság 

ellenőrzésének megállapításai között továbbra is feszültség és ellentmondás van. Amíg ezek 
az ellentmondások nem tisztázódtak, nem biztos, hogy mi ezt a mediálást el tudjuk végezni, 
ezért úgy gondolom, hogy a három szervezet: a Nemzeti Bank elnöke és szervezete, valamint 
a felügyelőbizottság, valamint az Állami Számvevőszék vizsgálódásának eredményei, 
megállapításai vonatkozásában ők konfrontálódjanak, és még egyéb más kérdésekre is adjon 
választ a Nemzeti Bank elnöke. Tehát még egyszer: a tartalmi és formai konfliktusokat oldják 
föl, és terjesszék be, a Nemzeti Bank elnöke írásban tájékoztasson ezekről a fejleményekről.  

Három olyan kérdést is kiemeltem még, amely a beszámoló vitájában elhangzottakra 
konkrétabb kimunkálást, tájékoztatást igényel, ez a HAJÓ-program. Nem hisz el az ember 
mindent egyébként, amit hallott belőle, de a HAJÓ-program éppenséggel a számvevőszéki 
bizottság előtt nem teljesen tiszta, és kérdéseket vet föl. Itt három kérdést fogalmaztam meg, 
ezt azért tettem, hogy elnök úr a kérő levélben, a Nemzeti Bank elnökének szóló levélben 
ezeket említse meg.  

A 2. számú, a kommunikációs kiadások csökkentésével és szükségességével 
kapcsolatos négy felvetésem látható itt. 

Ezenkívül a Nemzeti Bank veszteségével kapcsolatban feltettem további öt kérdést, 
amelyet a Nemzeti Bank elnökének meg kellene válaszolnia.  

Amikor ez a tájékoztatás, az ellentmondások feloldása, azaz a tartalmi és érdemi 
ellentmondások feloldása megtörténik, akkor, ha a válasz megérkezik, napirendre tűzi a 
bizottság, és akkor dönt az általános vitára való alkalmasság tekintetében.  

Összegezve: a javaslatom az, hogy jelenleg nem alkalmas a Nemzeti Bank 
beszámolója az általános vitára, csak a kiegészítéseket és a konkrét válaszokat követően, a 
megtárgyalt válaszokat követően dönthetünk arról. Tehát az indítványom az, hogy nem 
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alkalmas, és az elnök úr pedig egy levélben szólítsa föl, kérje meg a Nemzeti Bank elnökét, a 
felügyelőbizottságát és a Számvevőszéket, hogy tisztázza. Azonkívül pedig ezt a három 
kérdéscsoportot, amelyet igyekeztem megfogalmazni, küldje meg a Nemzeti Bank elnökének, 
hogy ezekre konkrét válaszokat adjon.  

Elnök úr, köszönöm a lehetőséget.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm. Tehát ha jól értem Babák képviselőtársunk 

mondanivalójának a lényegét, itt van a meghívóban egy olyan elképzelés, amit megszavazott 
a bizottság, miszerint - ahogy el is mondtam - szavaznunk kellene arról, hogy általános vitára 
alkalmas-e a két dokumentum. Babák képviselőtársunk szerint nem, tehát azt javasolja, hogy 
erről most ne döntsünk, hogy alkalmasnak ítéli-e a bizottság vagy nem ítéli alkalmasnak a 
jegybanki beszámolót, illetve a hozzá csatlakozó felügyelőbizottsági jelentést, hanem akkor 
döntsünk erről, hogyha az itt ismertetett kérdésekre választ kapott a bizottság a jegybank 
elnökétől, illetve az illetékes további vezetőtől.  

Jól adtam vissza a javaslat lényegét?  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Akkor viszont van itt egy ilyen alternatív elképzelés, ehhez kérek a bizottság 

részéről véleményeket. (Jelzésre.) Puch képviselő úr! 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy itt egy 

pillanatra végig kellene gondolni, hogy mit csinálunk és mit nem teszünk. Mindezek az 
intézkedések, ezek a kérdések kétszeri, több órás vitán keresztül a múlt héten ugyanígy 
napirendre kerültek, mindenki válaszolt. Azt gondolom, semmi újat nem fogunk kapni ezt 
követően, és az általános vitára való alkalmasságról való döntésről van szó. Azt gondolom, ha 
mindezt toljuk-halasztjuk, a pénzügyi instabilitás irányába vezet még tovább. Lehet játszani, a 
kisstílű játékainkat játszhatjuk, hogy kevés a 110 millió forintról 60 millióra levitt 
kommunikációs összeg, kevés sok minden, de azt gondolom, ezekre a kérdésekre majd akkor 
más-más területeken is mindig választ kell adni. Kevésbé hiszem, hogy ezen múlhat 
Magyarország pénzügyi stabilitására való szándék vagy törekvés, hogy ezt a játékot tovább 
játsszuk. Akkor el kell dönteni: ne tűzzük napirendre, az még mindig jobb, ha a bizottság nem 
tűzi napirendre, minthogy ezt a kisded játékot játsszuk.  

Kedves képviselőtársaim, ez az önök felelőssége. Ezt nem lehet csinálni, amit 
csinálunk! Akkor nem kellett volna napirendre tűzni. Azt kell mondani a napirend vitájában, 
hogy még nem tartjuk indokoltnak, nem látszik, még mindig elegánsabb nem érdemi 
kérdésként kezelni ezt a dolgot. Itt a múlt héten önök azt mondták, hogy nem szeretne ez a 
bizottság bohócbizottság lenni; úgy gondolom, kezd ebbe az irányba menni. Vegyék észre, 
hogy ezt nem lehet csinálni!  

Azt gondolom, arról beszéljünk, hogy határozati javaslatot fogunk beterjeszteni, ami a 
mai napig nincs senkinél. Kormánypárti képviselőtársaim, önöknél ott van? Mert az 
ellenzéknél nincs. Így akarunk dolgozni a továbbiakban? Így gondoljuk komolyan? Így 
gondoljuk, hogy majd a jegybank partner lesz a magyar gazdaságpolitikában? Így gondoljuk, 
az IMF-tárgyalások közepén, amikor majd szükségünk lesz sok mindenre? Úgy gondolom, 
hogy érdemes végiggondolni ezt a dolgot, hogy meddig és hogyan játsszuk ezeket a kisded 
játékokat.  

Elnök úr, azt javaslom, hogy ha nincs egyetértés, akkor vegyük le napirendről. Az egy 
döntés, hogy a napirendről lekerül, de nem azzal, hogy tovább szórakoztatjuk egymást.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még hozzászólása, (Jelzésre.) Dancsó 
képviselő úr! (Dr. Szekeres Imre: Dancsó képviselő úr?) Dancsó képviselő úr, mert most 
kormánypárti következik.  

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, Szekeres képviselő úr, elnök úr nekem 

adta meg a szót. (Dr. Szekeres Imre: Bocsánat.) Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Egyrészt kicsit visszafogottabb hangerőre próbálnám kérni 

Puch képviselő urat, mert hát úgy gondolom, hogy 2-300 évvel ezelőtt, talán valami 
feudumban elment, hogy így utasításokat osztogasson valaki, de úgy gondolom, ez ilyen 
értelemben egy konzultatív testület, és meg kell beszélnünk Babák képviselő úr indítványát, 
és mérlegelni kell annak helyességét. Ez a mi feladatunk, és nem holmi furcsa, pattogós 
stílusban kiosztani a képviselőtársakat. Ennyit a stílusról.  

Amit Babák képviselő úr jelzett, úgy gondolom, az logikus dolog, hiszen ez egy 
folyamat, ami alapján a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét, illetve a 2010. évről szóló 
jelentést értékelnünk kell. Azzal még talán egyet is lehet érteni, hogy a kommunikációs 
kiadások elegendőek-e vagy nem voltak elegendőek, illetve célszerűen használták-e fel vagy 
nem, de úgy gondolom, hogy van ennél sokkal nagyobb probléma, mégpedig a 2010. évi 
veszteség okai és azok elszámolásának a módja. Azért ez - úgy gondolom - nagyságrendekkel 
nagyobb szám, és azért adott esetben ez már jelentősen érinti a költségvetés hiányát is. Amíg 
e tekintetben nincs egyetértés a három aktor, azaz a felügyelőbizottság, a Magyar Nemzeti 
Bank és az Állami Számvevőszék között - még hogyha újra el is ismételgetik a már 
mondottakat -, úgy gondolom, addig nem térhetünk napirendre felette, hiszen - pont az IMF-
tárgyalások miatt aggódik Puch képviselő úr - épp az IMF-tárgyalások miatt nem mindegy, 
hogy végül is ez a hiány valóban akkora-e, indokolt-e, jogos-e.  

Tehát amíg ebben nem látunk tisztán, úgy gondolom, addig a határozati javaslatot, 
illetve a jelentést sem tudjuk megtárgyalni. Ezért egyetértek Babák képviselő úr javaslatával, 
különösen arra koncentráljuk az erőinket és a figyelmünket, hogy a 2010. évi veszteség 
milyen módon tevődött össze és hogyan jött létre, és ennek milyen költségvetési kihatása 
lehet, hogyha valóban annyi, amennyi. Amíg ez a vita nem zárul le, addig úgy gondolom, 
teljesen indokolt, amit Babák képviselő úr az indítványában jelzett, és egyetértek ezzel a 
javaslattal. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szekeres Imre képviselő úr következik.  
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! A megoldás rendkívül 

egyszerű, és javaslom, hogy a bizottság e szerint járjon el. A parlamenti bizottságnak az a 
hatásköre. Hogy egy előterjesztésről mérlegelje, hogy általános vitára alkalmas-e vagy sem. 
Nem a tartalmát mérlegeli, nem az egymással vitatkozó, esetleges érveket, hanem azt, hogy 
általános vitára alkalmas-e vagy sem. Mivel már a bizottság többször tárgyalta tartalmában is 
a kérdést, azt nyugodtan meg lehet állapítani, hogy még a fennálló véleménykülönbség 
ellenére is mindkét jelentés általános vitára alkalmas, ezért mi mindkettőnek a megszavazását 
javasoljuk. 

Nem gondolom, hogy a 2010-ről szóló beszámoló bármilyen formában érintené a 
2012-ben folyó IMF-tárgyalásokat, mint ahogy nem gondolom, hogy ilyen típusú vitáknak 
lenne helye. (Babák Mihály: Puch László mondta.) Nem ezt mondta Puch képviselő úr, de 
semmi baj. Egyszerűen ténykérdés az, hogy azt kell mérlegelnünk, hogy általános vitára 
alkalmas-e a jelentés vagy nem. Mindkettő egyébként még az önök korábbi hozzászólásai 
alapján is úgy tűnik, hogy alkalmas.  
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Az, hogy a bizottság milyen határozati javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé, 
természetesen a bizottság szuverén joga, erről érdemi vitát lehet folytatni, ha már eldöntöttük, 
hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk ezeket az előterjesztéseket, ezeket a jelentéseket. 
Úgyhogy javaslom, hogy sorrendben döntsünk, először az általános vitára való 
alkalmasságról, utána pedig térjünk ki a bizottság véleményére, amit egy országgyűlési 
határozati javaslat formájában a bizottságnak vagy annak a többségének kell az Országgyűlés 
elé terjeszteni. Különben az a látszat keletkezik - és ez rendkívül kedvezőtlen -, hogy a 
kormánypárti képviselők valamilyen érthetetlen okból nem kívánják a Magyar Országgyűlés 
elé engedni a beszámolókat és a jelentéseket. Az a látszat keletkezik, hogy valamilyen 
titkolnivalóról van szó, miközben semmi ilyenre nem derült fény a bizottsági meghallgatások 
során.  

Tehát javaslom, hogy az általános vitára való alkalmasság mellett döntsön a bizottság. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ékes képviselő úr következik.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Úgy érzem, hogy a magam részéről 

mindkét vitán itt voltam, és végighallgatva Puch Lászlót és Szekeres Imre képviselőtársaimat, 
a vitából leszűrve azt, hogy az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Bank és a felügyelőbizottság 
között igenis feszültség van, és majdnem úgy fogalmaztam magamban a múlt heti vitánál is, 
hogy volt olyan polgármester, aki meg merte tenni azt, hogy az Állami Számvevőszéket 
elküldte, hivatkozva arra, hogy nincs kompetenciája. De nem ezzel akarom összehasonlítani a 
két fél közötti álláspontkülönbséget, hanem mindenképpen szeretném, hogyha a 
felügyelőbizottság, a Nemzeti Bank elnöke, vezetése és az Állami Számvevőszék közötti 
információátadás tényleg a leghelyesebb és a legtörvényesebb úton történne meg, és ezekben 
a kérdésekben, amelyek a bizottság ülésén is vitaként napvilágra kerültek, tényleg a három 
szervezet közösen próbáljon meg újólag leülni, és az elkövetkezendő időszakra kialakítani 
egy olyan tematikát, ami alapján valóban mindegyik szervezet a maga részéről az információ 
teljes birtokában tud olyan helyes következtetéseket levonni, amelyek alapján ezek a viták 
nem alakulhatnak ki.  

Az, hogy most Szekeres Imre képviselőtársam mondja, hogy általános vitára kellene 
tűzni, tegye fel mindenki magában a kérdést, hogy a parlament üléstermében ez az általános 
vita mit tartalmazna egyáltalán. Ismerve Veres János képviselőtársam és Puch László 
álláspontját is, azt hiszem ez pont most nem lenne egészséges. Kérdés, hogy ez a jelentés a 
későbbi időben bekerülhet-e a parlament elé vagy sem, szerintem minden további nélkül 
bekerülhet, és amit Babák képviselőtársam kezdeményezett, ez is inkább a maga részéről egy 
tisztázó kezdeményezés, és talán a három szervezet közötti nézetkülönbséget kellene először 
helyre tenni, hogy annak alapján tényleg úgy a bizottság, mint a parlament elé kerülhessen 
maga az általános vitára való alkalmasság.  

Mindig abban a szent meggyőződésben voltam, hogy a Nemzeti Bank irányítóinak 
kutya kötelessége a mindenkori kormánnyal kőkeményen együttműködni, és minden olyan 
információt, ami adott esetben beérkezik vagy amit tapasztal, azt egyből jelezni a mindenkori 
kormánynak és a miniszterelnöknek. Az eddigi vitákból sajnos nem ezeket szűrtem le, és 
szomorú vagyok azért, mert jómagam is azért több nemzetközi szervezetnek vagyok, voltam a 
tagja, és ha az ember a határt átlépte, azért nem üzengetett a kormánynak, és talán ebből a 
szempontból is óvakodni kellene ettől. Azt mondom, hogy inkább várjunk egy hetet vagy 
másfél hetet, és valahol rendeződjön a három szervezet közötti jelenlegi véleménykülönbség, 
és ezt átbeszélve, tényleg valóban a nemzet összérdekeit képviselve kellene úgy idekerülni a 
bizottság elé újólag, hogy valóban mindenki, mindannyiunk számra tisztán látható legyen, és 
kétely senkiben az égadta világon nem merüljön fel.  
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Ez az én álláspontom, és lehet, hogy ez egy egyszerű parlamenti képviselő álláspontja, 
de úgy érzem, most az általános vita a parlamenti ülésen nem szolgálná ebben a pillanatban a 
nemzeti érdeket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Rozgonyi képviselő úr! 
 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Ugye, azt várni, hogy a három szervezet tökéletes 

egyetértésben lesz, azt hiszem, olyan kívánság, ami soha a büdös életben nem fog teljesülni. 
Úgy tűnik, hogy itt kibékíthetetlen ellentétek vannak, tehát ez önmagában - szerintem - nem 
indokolja azt, hogy ne lehessen napirendre tűzni. Ha ennek valami más oka van, valami más 
taktikai vagy stratégiai oka van, hogy úgy látom, itt két-három hetet szeretne nyerni a tisztelt 
kormánypárti képviselőcsoport, annak különösebben nincs akadálya, de akkor ne erre 
hivatkozzunk. Akkor mondjuk azt, hogy valami más ok miatt egyelőre ezt nem kívánják 
megtárgyalni.  

Tehát arra ne várjanak, hogy ez a három szervezet össze fog ölelkezni, össze fognak 
csókolózni, mindenki bevall mindent, és az ügy el van intézve. Úgyhogy szakmai oldalról 
nézve - tehát csak szakmai oldalról és nem valami politikai, stratégiai okból nézve - 
tulajdonképpen támogatható volna az is, hogy a héten napirendre kerüljön. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormányoldalról Babák képviselő úr kért 

szót.  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szólás lehetőségét, elnök úr. Még mielőtt 

valami összeesküvés-elméletet gyártana bárki, azért gondolják végig, hogy van egy Magyar 
Nemzeti Bank, tisztelt képviselőtársak, van egy efölé rendelt felügyelőbizottság, és van egy 
Állami Számvevőszék. Azért mégsem megengedhető az, hogy elbeszéljenek egymás mellett. 
Mi nem kívánjuk azt, hogy megöljék egymást, azt sem, hogy vívjanak, de szakmailag 
rendezzék le a tartalmi és a formai ellentmondásaikat. Az mégsem állapot, hogy mi 
mediálunk. A három szervezet közül az ellenőrzött a Nemzeti Bank, a Nemzeti Bank 
tevékenysége. Ez mégsem megengedhető Magyarországon, és sehol, más ellenőrzésnél, 
tisztelt képviselőtársam! Hogyha valakinél megállapítanak valamit, akkor vagy bíróságra 
megy, vagy elrendezi, vagy rendbe teszi, de hogy minden marad a régiben, és állnak a 
bástyák… Én nem békét kívánok, hanem rendet.  

Képviselőtársaim, pont az átláthatóságot és a rendet kérjük számon a Nemzeti Bank 
elnökétől, hogy rendezze el a negatív megállapításokat és hiányosságokat a 
felügyelőbizottsággal, valamint az Állami Számvevőszékkel. Már a múltkor kértem, hogy ne 
rajtunk keresztül rendezzék az ügyeiket. Szóval az nem állapot, hogy van egy megállapítás, 
egy ellenőrzés, van egy felügyelőbizottság, és senki nem tesz semmit, és hagyjuk úgy, ahogy 
van. Az, hogy az általános vitára javaslatként alkalmasnak találjuk, nem oldódik meg semmi. 
Arra kell ösztökélnünk a három szervezetet, hogy oldják meg a köztük lévő feszültséget, 
szakmai vitát, és tegyenek pontot az ügyre, hozzánk pedig hozzák el a tisztességes 
javaslatukat. 

Szóval úgy gondolom, semmi látszatról nincs itt szó, tisztelt képviselőtársam. A rend 
az érdekes, és épp ideje a Nemzeti Bankot is pontosan látni a tevékenységét illetően. Arra 
utalok, ami a javaslatban a 3. számú kérdés: a Magyar Nemzeti Bank vesztesége. Föl van téve 
öt kérdés. Amikor ezeket tisztán látjuk, akkor lehet arról dönteni, hogy alkalmas-e a 
beszámolója általános vitára.  

Szóval, hogyha nem vizsgáljuk és nem kérdezzük meg, akkor ténylegesen az 
atyaúristentől is független a Magyar Nemzeti Bank, még a parlamenttől, a törvényhozástól, az 
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országtól is független, mert a kérdésre nem ad választ. Még egyszer elmondom: ezekre a 
kérdésekre illik, sőt kell válaszolni. Miből adódik és hogyan alakul a vesztesége? Hölgyek, 
urak, a közpénzzel bánik, és a közpénznek okozott veszteséget. Hát hogyne kéne feltárni 
azokat a kérdéseket, és hogyne kellene válaszolni azokra, amelyeket feltettünk. Semmi 
hiszteroid dolog nincs, Puch képviselőtársam, önnek nincs szakmai véleménye, csak 
hiszteroid vélekedése. (Puch László: Olvasd el a jelentést..) Bocsásson meg, nem akarom 
megbántani ezzel, de ön az előző tárgyalásokon nem volt itt. (Puch László: Én legalább 
elolvastam a jelentést.) Ön nem volt itt a korábbi tárgyalásokon, amikor hasonló módon 
en garde volt, és vita volt, úgymond feleselés a felügyelőbizottság és a Nemzeti Bank elnöke 
között.  

Szóval, mi nem játszunk senkivel sem, és nincsenek kisded játékaink, és szeretnénk, 
hogyha átlátható lenne. Erre a három kérdésre meg választ kértem. Én indítványozom 
továbbra is tisztelt elnök úr, hogy a bizottság ma ne tárgyalja és ne foglaljon állást az általános 
vitára való alkalmasság tekintetében. E levél kapcsán ön keresse meg a Magyar Nemzeti Bank 
elnökét, és kérjen ezekre a pontokra választ, ezt követően visszatérünk a tárgyalásra, és 
döntünk arról, hogy általános vitára alkalmas-e vagy sem.  

Egyébként megjegyzem, hogy az előző kormány alatt nem is tudom, hányszor - talán 
egyszer vagy kétszer - került be a Nemzeti Bank tevékenysége… 

 
ELNÖK: Egyszer sem.  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Egyszer sem. Szóval, hölgyek, urak, úgy gondolom, ez is 

oka annak, hogy egy számvevőszéki bizottság ilyen megállapítások mellett nem mehet el csak 
úgy, hogy hát akkor általános vitára alkalmas, és nem teheti meg azt sem, hogy a Nemzeti 
Bank tevékenységénél nem tesz fel kérdéseket, és nem próbálja elemezni azt.  

Köszönöm szépen a szólás lehetőségét. Kérem a támogatásukat. (Puch László: Csak el 
kell olvasni a jelentést.) Ezt ne csináld! 

 
ELNÖK: Köszönöm. Veres képviselő úr következik.  
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Karvalits Úr! Szóval, folytatódik az, ami elkezdődött néhány hónappal ezelőtt, 
kisstílű, pitiáner kekeckedés a kormánypárti képviselők részéről olyan kérdésekben (Babák 
Mihály: 10 milliárd, 100 milliárd veszteség. Ez kekeckedés?), amelyekben szükségtelen 
kekeckedni.  

Hogy miért mondom ezt? Két olyan ügyet hoznak itt most szóba, amelyet tudtak 
akkor, amikor a bizottság napirendjére kitűzték önök a múlt heti bizottság ülését követően, 
hogy akkor a mai napon legyen a határozati javaslat elfogadása. Önök megszavazták ezt a 
napirendet, én nem szavaztam meg, hangsúlyozom. Önök megszavazták, tehát most döntést 
kell benne hozni. Nem abban kell döntést hozni, ami előttünk van, hanem abban, ami ki van 
tűzve a napirend témájaként. 

Úgy gondolom, nagyon fontos dolog, hogy mire van jogosultsága ennek a 
bizottságnak. Ennek a bizottságnak jelenleg arra van jogosultsága, hogy általános vitára 
alkalmasnak, avagy nem alkalmasnak minősíti a jelentést. Amit most önök csinálnak, az 
semmi más, mint az, hogy kifelé is demonstratíve bizonyítják azt, hogy nincs jó 
együttműködés a Magyar Nemzeti Bank és a kormánypárti többség között. Ezt bizonyítják 
kifelé. Azzal, hogy ez mennyire jó az országnak, önök nincsenek tisztában, hogy mennyire árt 
ez az országnak, azt szerintem nem mérték fel kellőképpen. S hogy mennyire igaz ez az 
állításom, ugye, itt két témában próbálnak kekeckedni. Egészen elképesztő kérdéseket 
próbálnak föltenni. Ha ezt megszavazzák, javasolom, elnök úr semmiképpen ne írja alá 
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elnökként ezt a bizottsági határozatot, hanem ezt az alelnök urakra bízza. Ugyanis szakmailag 
nonszensz, amit kérnek, hogy miért.  

A Magyar Nemzeti Bank vesztesége. A 2010-es beszámoló kapcsán önök azt kéri, 
hogy a bankelnök arról adjon számot, hogyan alakult a Nemzeti Bank vesztesége 2009-ről 
2010-re - ugye, ezt pontosan tudhatják, meg kell nézni a jelentést, benne van, meg kell nézni a 
honlapot, kint van, nyilvános információ mind a kettő - illetve 2010-ről ’11-re. Természetesen 
a 2011-es veszteséget nem fogja tudni megmondani a bankelnök, hiszen még nincs itt az év 
vége. Mekkora veszteség várható 2011-ről ’11-re? Már önmagában látszik, hogy mennyire 
körültekintő volt, aki fogalmazott, ha ez Babák úr, akkor Babák úr nem volt körültekintő, ha 
más, akkor más nem volt az.  

A következőnél azt mondja: milyen belső elemzői számításon alapulnak a Magyar 
Nemzeti Bank honlapján megjelent, 2011., illetve 2012. évi veszteség-előrejelzések? Milyen 
összefüggés van a 2010-es beszámoló általános vitára való alkalmassága és a 2012. évi 
veszteség-előrejelzések között? (Babák Mihály: ’11-re realizáljuk.) Elég nyilvánvaló, hogy 
nincs összefüggés.  

Milyen költségvetési forrás átcsoportosítását vagy többletbevétel biztosítását javasolja 
a Magyar Országgyűlés számára a veszteségek rendezésére? Mármint a bankelnök. Már 
megbocsássanak, de milyen jogköre van a Nemzeti Bank elnökének ebben a kérdésben? 
(Babák Mihály: A Költségvetési Tanács tagja.) Misi! Hát ne beszélj már butaságot! Hogy ez, 
amit most itt beírtál kérdésként, erre az MNB elnökének jogköre lenne? Neked országgyűlési 
képviselőként jogköröd van. Ennek a bizottságnak jogköre lehetne. A kormánynak jogköre 
lehetne. De a bankelnöknek aztán semmilyen jogköre nincs ebben a kérdésben. (Babák 
Mihály: Hogy javasoljon.)  

A következő kérdés egyébként releváns kérdés lenne, csak nem írja bele azt, hogy 
melyik évre vonatkozóan teszi fel a kérdést. Milyen szempontok alapján dönt a Magyar 
Nemzeti Bank a kereskedelmi bankok számára nyújtandó egynapos és kéthetes kamat 
mértékéről? Mert hogy ’11-ben meg ’12-ben mi alapján dönt, semmi relevanciája nincs a ’10-
es beszámolót illetően.  

Milyen ösztönző lépéseket tett a Magyar Nemzeti Bank a kereskedelmi bankok 
finanszírozási hitelezésaktivitásának növelése érdekében? Benne van a beszámolóban, el 
kellett volna olvasni, hogy 2010-ben milyen ösztönző lépéseket tett a Nemzeti Bank. Ez le 
van írva a beszámolóban, nem fog újat mondani a bankelnök. Az, hogy a jövőben mit akar 
vagy mit nem, az meg nem témája a beszámolónak.  

Szóval összegezve: ami itt most előttünk van, az egy silány fércmunka, akárki írta. Azt 
gondolom, semmi mást nem szolgál, mint azt, hogy láthatóan a nyilvánosságban is 
fönntartson egy olyan fenyegetettséget, amiről ebben a bizottságban már volt szó korábban, 
nevezetesen, hogy a bankelnököt satuba próbálja szorítani a Költségvetési Tanács elnöke, 
illetve a Számvevőszék elnöke, aki közismerten két fideszes politikus, és ilyen értelemben 
nem akarják azt, hogy egyetértés alakuljon ki ezekben a kérdésekben. 

Tehát azt gondolom, teljesen szükségtelen, az országnak káros, amit most önök 
csinálnak, és meggyőződésem szerint nem mérték fel kellőképpen annak súlyát, amiről itt szó 
van. A magam részéről a bank beszámolóját a 2010. évről, a bank felügyelőbizottságának a 
beszámolóját a 2010. évről általános vitára alkalmasnak ítélem, már csak azért is, hiszen erről 
folyik az általános vita, immáron a harmadik bizottsági ülésünkön, és teljesen nyilvánvaló 
dolog, hogy nem fogunk egyetérteni bizonyos kérdésekben, de hogy vitára alkalmasak ezek a 
jelentések, szerintem ahhoz kétség nem férhet. A felügyelőbizottságban az önök által javasolt 
személyek ugyanúgy ott vannak, mint a mások által javasolt személyek, és meggyőződésem 
szerint a felügyelőbizottság kellőképpen körüljárta ezt a kérdést. Csak emlékeztetném önöket, 
a felügyelőbizottság jelentésében nincs olyan, hogy ne lenne általános vitára alkalmas ez a 
jelentés. A felügyelőbizottság elnöke itt nem mondott olyat a bizottság ülésén, még szóban 
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sem, hogy ez a jelentés ne lenne alkalmas a parlamenti általános vitára. Azt mondta, hogy van 
néhány kérdés, amelyben véleményeltérés van a bankvezetés és a felügyelőbizottság között de 
ez nem jelenti azt, hogy ettől még ne lehetne lefolytatni azt a vitát.  

Ékes képviselő úrnak mondom, mivel szóba hozott itt a hozzászólásában, hogy 
szerintem egyáltalán nem káros az országnak az, hogy ha ez a bizottság vitára alkalmasnak 
minősíti a két jelentést. Képviselő úr, az önök kezében van a házbizottságban, hogy aztán ez a 
jelentés mikor kerül megvitatásra a plenárison. Éppen ezért mindenfajta olyan érvelést, amely 
ennek az időzítését így vagy úgy tartja problémásnak most, december 5-én, teljesen 
valószerűtlennek tartom. Hiszen ha a bizottság úgy dönt, hogy ez vitára alkalmas, akkor 
bekerül az Országgyűlésbe egy várakozó listára, és ahogyan látom - a kormány által 
beterjesztett javaslatok tárgyalásiidő-igénye miatt -, nyilvánvalóan nem fog ebben az érben 
sor kerülni arra, hogy általános vitára kitűzze a parlament és lefolytassa róla az általános vitát.  

De nem is ez a feltétel ebben az esetben. Én csak azt mondom, hogy magát a jelentést 
vitára alkalmasnak kellene ítélni, hiszen ha nem ítélik önök vitára alkalmasnak, akkor 
továbbra is azt fogják üzenni a piacok felé, a Magyarországot figyelők, a magyarországi 
gazdasági helyzetet értékelők felé, hogy komoly, mély vita van a kormánypárti, parlamenti 
többség és a jegybank vezetése között, önök leckéztetni próbálják a Nemzeti Bank elnökét. 
Ne tegyék ezt, mert ez árt az országnak.  

Köszönöm a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ékes képviselő úr következik.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, Veres képviselőtársam 

teljesen félreértett. Azt hiszem, és mindannyian úgy látjuk, jó párszor már ült itt a Nemzeti 
Bank vezetője és a felügyelőbizottság elnöke is, és ha a múlt heti vitát nézzük, a múlt heti 
vitában is elhangzott az ÁSZ elnöksége részéről, hogy majdhogynem ilyen üzenőfalszerűen 
történt a kommunikáció. Pontosan ebből az aspektusból mondtam azt, hogy ezt rendbe kell 
tenni, és ebben nem a rosszindulat és annak megkérdőjelezése van, hogy valaki valakivel 
szemben mit tesz, hanem a javaslatom az volt, hogy pontosan azért, hogy ez a feszültség 
tényleg megszűnjön, és mindegyik szervezet tegye tisztába, hogy mit, mikor, hogyan és 
milyen formában kér, és arra milyen formában kell esetlegesen a választ is megadni, ezért 
inkább a békülés irányában próbáltam megfogalmazni a hozzászólásomat, nem pedig a 
feszültség további növelése érdekében. Nem azért, hogy utána a nagyvilágba üzenjünk, hogy 
azt feltételezzük, hogy a három szervezet között most olyan óriási ellentét van, ami 
feloldhatatlan, hanem valóban üljenek le, rendezzék ezeket a sorokat. Akkor onnantól fogva 
egészen biztos, hogy a parlamenti vitában sem fogunk úgy egymással szembeállni adott 
esetben, hogy mindenki csak a negatívumot tudja erről elmondani, hanem tényleg legyen 
ennek egy olyan pozitív következménye, ami - nem véletlenül fejeztem úgy be - a nemzet 
számára is rettentő fontos lenne.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Boldvai képviselő úr következik.  
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Arra szeretnék érvelni, amit Veres 

képviselőtársam és Szekeres Imre fogalmazott meg, hogy döntsön ma a bizottság az általános 
vitára való alkalmasságról. Itt ülünk a bizottságban - legalábbis ebben az összetételben - 
másfél éve. Tegye fel a kezét, aki itt ma azt hiszi, hogy ha még adunk néhány hetet vagy 
hónapot, akkor ezek az ellentétek, amelyek itt különböző jelentésekben, személyes 
megjelenésekben - azt gondolom - eléggé világosan és markánsan felszínre kerültek, majd 
elsimulnak, egymás nyakára hajolva, egymást megpuszilva ezek az elvtársak vagy szaktársak 
azt mondják, hogy minden rendben van.  
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Ha őszintén belenéznek a tükörbe, akkor világosan tudják a lelkük mélyén - legalábbis 
még bízom önökben -, hogy nem szól másról a történet, mint arról, hogy egy újabb 
kommunikációs paravánt próbálnak meg fenntartani abban a politikai mezőben, amely ma 
például ebben az országban a 2012. költségvetés elfogadása elé kell húzódjék. Veszélyesnek 
tartom ezt, mert hogyha ilyeneket keresnek, akkor nem ezen a mezőn kellene keresgélni, mert 
ezzel az országnak, az ország megbízhatóságának és stabilitásának ártanak. Úgy tűnik, ez ma 
már egy rossz brazil vagy bármilyen más szappanoperává kezd válni vagy már az is, és 
húzzák az időt azért, hogy újabb, adott esetben a nyilvánosságnak szóló attakokat 
hajthassanak a Magyar Nemzeti Bank elnöke ellen, és a Magyar Nemzeti Bank mint 
intézmény ellen. (Babák Mihály: Tehát ha bárki rosszul gazdálkodik, akkor attak.) Az összes, 
amit itt ma megpróbálnak határozati javaslatban behozni, ez a magyar parlament 
számvevőszéki bizottságának az alapvető rossz felfogásbeli megközelítése. Nem 
vizsgálóbizottság vagyunk. Az, amit önök itt ebben a papírban megpróbálnak kérdésekbe 
öntve megfogalmazni, az lehet egy parlamenti vizsgálóbizottság tárgya vagy adott esetben 
vizsgálóbizottság tevékenységének az alapja, de nem a számvevőszéki bizottságé.  

Azt szeretném kérni önöktől, hogy ma itt, a bizottsági ülésen a napirendnek 
megfelelően történjen szavazás, belátásuk szerint általános vitára alkalmasnak találják-e a két 
jelentést vagy nem, értelemszerűen vállalva ennek a következményeit is. És netalán, adott 
esetben, ha újabb pénzpiaci támadás éri Magyarországot a miniszterelnök bejelentésének 
megfelelően december közepén, akkor gondolkodjanak el azon is, hogy netán egy ilyen 
pénzpiaci támadás megindulása esetén volt-e köze ehhez annak a politikának, amit itt ma 
önök folytattak a Magyar Nemzeti Bankkal szemben az elmúlt hetekben-hónapokban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre.) Igen, 

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

Képviselőtársaim! Ha már itt kekeckedésről van szó, Veres képviselő úr folyamatosan szóba 
hoz, ilyen kitételekkel emleget, és elmondja, hogy a felügyelőbizottságnak akkor van 
hatásköre arra, hogy az általános vitára való alkalmasságot megítélje vagy sem. Ha már 
ennyire kényesek vagyunk, hogy kinek mihez van jogköre, akkor én meg szeretném felhívni a 
képviselő úr figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának nincs jogköre 
arra, hogy a jelentést általános vitára alkalmasnak minősítse vagy sem, már a parlamenti 
szakaszban. A bizottságnak van erre vonatkozólag jogköre, hogy általános vitára alkalmasnak 
tartja-e vagy sem.  

Az pedig, hogy vannak még nyitott kérdések a jelentés kapcsán, úgy gondolom, a 
Nemzeti Bank meg az ország érdekeit szolgálja, ha ezek, mielőtt a jelentésről ilyen 
értelemben szavaznák, tisztázásra kerülnek. Tehát a magam részéről visszautasítom azt, hogy 
az a szándék, hogy minél nehezebb meg lehetetlenebb helyzetbe hozzuk a Nemzeti Bankot és 
ezen keresztül Magyarországot. Nem, képviselőtársaim, arról van szó, hogy lássuk világosan 
ezeket a kérdéseket, és amikor ezeket megnéztük, illetve megnézték azok, akiknek erre 
illetékessége van, akkor egy konszolidáltabb vita alapján eldöntsük, hogy a jelentés általános 
vitára alkalmas-e vagy sem. De a felügyelőbizottság szerintem sosem fogja megállapítani azt, 
hogy a parlament számára ez általános vitára alkalmas-e vagy sem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Dancsó képviselő úr vagy rosszul hall, vagy szándékosan félremagyaráz. (Babák Mihály: Azt 
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te szoktad.) Én nem azt mondtam, amit most ön itt számon kér a felügyelőbizottság 
jogköreként. Azt mondtam, hogy a felügyelőbizottság elnöke itt volt a bizottságban, és még ő 
sem mondta azt, márpedig azt minden további nélkül feltételezhetjük a felügyelőbizottság 
elnökéről, hogy ha ilyen véleménye lenne, akkor azt elmondaná a nyilvánosság előtt, 
elmondaná a parlament bizottságában, hiszen nagyon sok olyan véleményt mondott el már a 
felügyelőbizottság elnöke a nyilvánosság előtt, ami egyébként nem volt jogszabályban, 
törvényben vagy bárhol másutt rögzített jogköre Járai Zsigmondnak. Ha csak az elmúlt 
10 évét nézzük végig Járai Zsigmondnak, ő bőségesen beszélt olyan dolgokat, amelyek 
sohasem voltak sem a törvényi lehetőségei között megemlítve, sem a törvényi kötelezettségei 
között felemlítve.  

Ebből következően, ha ő sem mondja azt, hogy ez a jelentés egyébként - amit a bank 
csinált - ilyen-olyan, amolyan okokból… (Dr. Dancsó József közbeszólására:) Bocsánat, még 
egyszer mondom, Járai Zsigmond ebben az elmúlt 10 évben elég sokszor túllépte már a 
törvényben rögzített lehetőségeit és jogköreit. Hogyha neki valamiről van véleménye, akkor 
azt ő kimondja. Ilyen értelemben tehát azt gondolom, hogy az, hogy ő ezt nem mondta ki a 
parlament bizottsága előtt, az egyértelműen azt igazolja, hogy nem is volt ilyen véleménye. 
Hiszen ő ilyen véleményeket meg szokott fogalmazni minden további nélkül. (Közbeszólások 
a kormánypárti oldalon.) Magyarul: nem a felügyelőbizottság jogkörét hiányoltam a 
hozzászólásomban, hanem megállapítottam azt a tényt, hogy márpedig a felügyelőbizottság 
elnöke nem mondott ilyet a bizottság előtt, mert ha lenne ilyen, akkor nyilván elmondta volna.  

A második dolog: nekünk valóban jogkörünk azt megítélni, hogy vajon a jelentés 
alkalmas vagy nem alkalmas. De képviselő úr, önök közül senki nem volt, aki kétségbe vonta 
azt, hogy a Nemzeti Bank mérlege vitatható lenne. Nem volt olyan, aki azt mondta volna 
ebben a bizottságban. Egyes tételeken vitatkoznak, de például nem vitatkoztak azon, hogy az 
a nagy összegű veszteség, ami fölmerült, vajon megalapozott vagy nem megalapozott, csak 
ennek a kevesebb mint huszadrészét jelentő működési költségek egyik-másik 
költségtényezőjével vitatkoztak. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Bank főtevékenységéből 
adódó veszteség ügyében itt vitát egyedül Rozgonyi képviselő úr nyitott, neki volt más 
személyes álláspontja ebben a vitában, önök közül senkinek nem volt semmilyen más 
hozzászólása (Babák Mihály: Mert elmondta Rozgonyi képviselő úr.), amely ezt a kérdést 
megalapozatlanná tette volna. Ráadásul könyvvizsgáló által ellenjegyzett beszámolóról van 
szó, ebből következően, hogyha itt valaki ezzel még vitatkozott volna is, akkor nyilvánvalóan 
a könyvvizsgálóval lenne vitája. 

Fenntartom azt az álláspontomat, hogy ez, amit itt most megint zajlik, semmi másra 
nem jó, mint arra, hogy önök erőt próbáljanak demonstrálni személyesen a Nemzeti Bank 
elnökével, a Nemzeti Bank intézményével szemben, ami árt Magyarországnak, káros 
Magyarországnak. Szerintem már régen le kellene már szállni erről a döglött lóról.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, lezárható a vita. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Meghallgatván a pro és kontra érveket, úgy látom, három dologban kell 
állást foglalnunk, szavaznunk.  

Először szavaznunk kell arról, hogy az elfogadott napirend szerint a 2. ponton belül az 
a) és c) pontban szereplő dokumentumok alkalmasak-e általános vitára, tehát ezt egyben 
fogom megszavaztatni, hiszen két összefüggő dokumentumról van szó. (Közbeszólásra:) De 
megszavaztathatom külön is, akkor négy szavazás lesz.  

Tehát az első az, hogy az a) és a c) pontot alkalmasnak tartjuk-e általános vitára. A 
harmadik szavazás arról fog történni, amit Babák képviselő úr itt elővezetett a bizottsági ülés 
elején. (Babák Mihály: Elnök úr, nem.) A negyedik szavazás pedig arról, hogy az itt születő 
mai határozatot a bizottság egyetértésével megjelentethetjük-e, megjelentessük-e a parlament 
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honlapján. (Babák Mihály: Ügyrendi!) Ezekről a kérdésekről való szavazást javasolom, de 
előtte ügyrendi kérdésben Babák képviselő úr. Tessék!  

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Elnök úr, én azt javasoltam, hogy ma ne 

döntsünk az általános vitára való alkalmasságot illetően, hanem tegyük fel a kérdéseinket, és 
legközelebb, amikor megkaptuk a választ. Nézze, ezt írtam le önnek. Tehát célszerűtlen 
szavazni az általános vitára való alkalmasságról, miután kérdéseink vannak. Megfogalmaztam 
három pontban és több alpontban, ha ezekre a kérdésekre megkaptuk a választ, akkor 
dönthetünk az általános vitára való alkalmasságról.  

Tehát nem kívánok nemet mondani, és nem ez volt az indítványom, valójában 
halasszuk el a szavazást tegyük fel a kérdéseinket, és megvárjuk az elnök úr tisztelettudó 
válaszát.  

 
ELNÖK: Nem emlékszem arra, hogy az első érdemi hozzászólása a képviselő úrnak 

ügyrendi lett volna, az egy érdemi hozzászólás volt, amiben azt indítványozta, hogy ne 
szavazzunk, de akkor az nem volt ügyrendi. (Babák Mihály: Akkor most mondom.) 

(Jelzésre.) Ékes képviselő úr következik.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt félreértés van, 

mert a legelső megszólaló Babák Mihály volt, aki írásban benyújtott a bizottság elé egy 
kérést, és erről a kérésről vitatkoztunk egészen idáig, kivéve Rozgonyi képviselőtársunkat, aki 
a saját álláspontját kifejtve próbálta elmondani, hogy vagy szavazunk, vagy nem szavazunk.  

Tehát Babák Mihály benyújtott írásban egy anyagot, erről vitatkoztunk. Szavazás 
szerint erről kellene először döntenünk, és utána az összes további kérdésről.  

 
ELNÖK: Ki kíván szólni az ügyrendi kérdésben? (Jelzésre.) Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A napirendet a 

bizottság kormánypárti képviselőinek mindegyike megszavazta. A napirenden az szerepel az 
a) és c) pontban, hogy erről az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Ezen nincs mit 
vitatkozni, ezt önök szavazták meg. A napirend megszavazása után véleményt mondott Babák 
képviselő úr, de nem tett javaslatot a napirend megváltoztatására. Tehát az elnök úr szerintem 
helyesen járt el, amikor szavazást kért a megszavazott napirend kapcsán, tehát kérem elnök 
urat, hogy ezt a szavazást ejtsük meg.  

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

Képviselőtársaim! Tisztelt Alelnök Úr! Ha jól értem, akkor eljárásjogi vitáról beszélünk 
jelenleg. Az én olvasatomban a dolog úgy történt, hogy elnök úr feltette a napirendi javaslatot 
szavazásra. A napirendi javaslat 2. pontja, amely több komponensből áll, alapvetően arról 
szól, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2010. évi jelentését általános vitára alkalmasnak tartjuk-e 
vagy nem. Ez egy napirendi pont, amely során vita van, mint minden napirendi pont 
folyamán, elnök úr is lehetőséget adott a bizottság tagjainak szólásra.  

Babák képviselő úr benyújtott önnek egy indítványt, amelyben - ha jól értem - azt 
mondja, hogy a számvevőszéki bizottság elnökeként a bizottság nevében tizenvalahány 
kérdésre a Nemzeti Bank elnökétől a hozzánk beérkezett három dokumentum - tehát a 
nemzeti banki jelentés, az állami számvevőszéki jelentés és a felügyelőbizottsági jelentés - 
alapján a bizottság kérjen választ, és hogyha ezeket a válaszokat írásban megkapta a Nemzeti 
Banktól, abban az esetben határozzon az általános vitára való alkalmasságról. Azt gondolom, 
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de ha ez eljárásilag nem így van, akkor mondja meg, elnök úr, hogy milyen formát kell ennek 
választani, hogy eljárásjogilag így legyen, mert ez volt a szándék, hogy a bizottság hozzon 
egy ilyen döntést, és hogyha ezt a döntést meghozta, megkapta a válaszokat a Nemzeti 
Banktól, akkor utána határozzon az általános vitára való alkalmasságról. Ha kell, akkor ezt 
formailag módosító indítványnak kell érteni, ha úgy helyes, hogy formailag határozati 
javaslatnak értjük, akkor értsük határozati javaslatnak, csak szeretném felhívni elnök úr 
figyelmét, hogy megnyitott egy vitát, ebben a vitában elhangzott egy javaslat, erről a 
javaslatról kell elsőként szavaztatni logikailag és formailag egyaránt. (Babák Mihály: Bizony, 
bizony. Régi rókák, tudjátok, ugye? - Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Számomra, tisztelt képviselőtársaim… (Puch László: Elnök úr, az ügyrendi 

vitában.) Tessék! 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Bocsánatot kérek az uraktól, hogy kicsit indulatosabb 

voltam. Visszafogom magam, de sajnálom, mert én a múlt héten elhoztam az összes jelentést 
és az összes jegyzőkönyvet. Ami ide le van írva, annak nagy része arra természetesen választ 
ad, de ezen már nem is vitatkozunk, mert ha Babák úr azt mondja, hogy elolvasta, és feltette 
ezt a kérdést, akkor úgysem tudok vitatkozni ezzel, mert a többségi szavazás eldönti, kinek 
van igaza, de a következőt gondolom.  

Az, hogy mi elfogadtunk egy napirendet, és ne annak a napirendnek a mentén 
tárgyaljunk, alelnök úr, ez teljesen felháborító. Lehet sok mindent mondani, képviselő urak, 
ha ezt komolyan gondolták, hogy nem akarunk ma az általános vitáról dönteni, senki nem 
kérte, hogy tűzzük napirendre. Gondolom, van a bizottságnak egy vezetése, ahol ebben állást 
foglal a kormánypárt. (Babák Mihály közbeszól.) Babák úr, én is meghallgattam, pici türelmet 
kérek!  

Azt gondolom, Magyarországnak egy érdeke van, minél előbb lezárni azokat a 
folyamatokat és azokat a cirkuszokat, melyek a Magyar Nemzeti Bank körül zajlanak. Nem 
fogja érdekelni a nemzetközi világot, hogy kinek van igaza, hogy a Braunnak tényleg drága 
vagy olcsó a kommunikációs tanácsadása vagy nem. Úgy látom, ebben a pénzvilágban és 
ezekben a gazdasági folyamatokban a kamatok folyamatos növekedésével, a felárak 
folyamatos növekedésével kell szembenézni, és nem a jegybankkal kell szembenézni.  

Képviselő urak, én csak arra hívom föl az önök figyelmét, ha ez újra változik, akkor az 
önök lelkiismeretére van bízva, mikor otthon a tükörbe néznek. Lehet, hogy nem ez az 
egyetlen dolog, ami ebben dönt, ezt elfogadom, de hogy minden lépés, ami ebben az irányban 
megy, mindig egy szög a koporsóban, és ha önök komolyan gondolják, hogy van nemzeti 
felelősség, ahogy itt többen hangoztatják, akkor azt gondolom, hogy azt a vitát, amit itt le 
akarnak plenárisan folytatni, azt zárt ajtók mögött, a bizottsági vezetéssel kell lefolytatni, nem 
a nyilvánosság előtt.  

Tehát úgy gondolom, hogy ha az általános vitáról döntöttünk volna egy szavazással, 
hogy igen vagy nem, még mindig jobb lett volna, mint amit ma csinálunk. Nehogy azt 
gondolják, hogy az itt elhangzottak egy része nem kerül ki a közvéleménybe és a nemzetközi 
közvéleménybe.  

Kedves Képviselőtársaim! A felelősségünk közös. Nem örülünk neki, hogy maguk ezt 
játsszák, de úgy látom, itt eljött az a pont, amikor érdemes végiggondolni, hogy sikeres-e ez a 
folyamat vagy sem, mert ez minden nap pénzbe kerül az egész országnak. Úgyhogy, elnök úr, 
a következő ügyrendi javaslatot teszem.  

Kérdezze meg, hogy a bizottság kívánja-e fenntartani az eredetileg megfogalmazott 
napirendet! Ha nem kívánja fenntartani, akkor vegyék le utólag napirendről. (Babák Mihály: 
Én nem látom a Nemzeti Bank másfél éves anyagát. - Közbeszólások kormánypárti oldalon.) 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még észrevétel? (Jelzésre.) Ékes képviselő 
úr!  

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok Puch Lászlónak is 

nagyon-nagyon higgadtan válaszolni még egyszer, nem elmondva az egész dolgot. Nekem az 
a fontos, hogy ezen a területen maximálisan békesség legyen, és visszaemlékezem… (Babák 
Mihály: Puch László provokál. - Közbeszólások.) Megvárom, mert Puch Lacinak szeretném 
mondani.  

 
ELNÖK: Ékes képviselő úrnál van a szó.  
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nem véletlenül mondtam, hogy ott vagyok az Európa 

Tanácsban is, és Magyarországnak még elfogadott alkotmánya sem volt, már akkor páran 
kezdeményezték az Európa Tanácsban meg az Európai Parlamentben, hogy azzal 
foglalkozzon az Európa Tanács meg az Európai Parlament. Szóval ennyit a média 
figyelemfelhívó tevékenységéről.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Bizottság! Amennyiben a bizottság nem 

hajlandó a napirend szerint tárgyalni és dönteni, akkor a szocialista képviselőcsoport nem 
vesz részt a bizottság ülésén.  

 
ELNÖK: Azt gondolom, kedves képviselőtársaim, hogy most már második körben is 

minden elhangzott, még ügyrendi kérdésekben is.  
Én ahhoz tartom magamat, hogy van előttünk egy meghívóban rögzített napirend, amit 

a tisztelt bizottság egy fő kivételével megszavazott, és ebben a 2/a. és 2/c. pontban az 
szerepel, hogy döntés általános vitára való alkalmasságról. (Szijjártó Péter: De közben volt 
egy ügyrendi javaslat, hogy ne erről szavazzunk.) Miután megszavaztuk a napirendet, ezt 
követően Babák képviselő úr beterjesztett először egy levelet, majd ezt követően hírnök jött, 
pihegve szólt, és hozott egy tartalmilag ezzel egyező, csak címében új dokumentumot, aminek 
az a címe, hogy a számvevőszéki és költségvetési bizottság határozata.  

Tehát egy határozat elfogadását indítványozza a kormányoldal, erről is szavazni 
fogunk azt követően, ha szavaztunk a napirenden lévő… (Szijjártó Péter: először az ügyrendi 
javaslatról.) Az ügyrendi javaslat nem… (Szijjártó Péter: Dehogynem Babák Mihály azt 
kezdeményezte, hogy erről szavazzunk először. - Babák Mihály: Elnök úr, ne vicceljen már!) 
Az ügyrendi javaslatot megvitattuk, az ügyrendi javaslatot lezártuk. (Szijjártó Péter: 
Szavazzunk az ügyrendi javaslatról! - Az MSZP-frakció képviselői kivonulnak az 
ülésteremből. - Babák Mihály: Elnök úr, a módosításomról kell dönteni. Odaadtam az ülés 
előtt írásban.)  

Ügyrendi javaslatnak tekinti a bizottság többsége azt az indítványt, amit ismertettem, 
miszerint a számvevőszéki és költségvetési bizottság hozzon határozatot azzal a tartalommal, 
amit most nem fogok most megismételni? Ennek a lényege az, hogy a bizottság kérdéseket 
tesz fel az illetékes jegybanki vezetőknek, hogy szíveskedjék választ adni, és miután a 
válaszok megérkeztek, ezt követően dönt a bizottság, hogy akkor most általános vitára 
alkalmasak-e ezek a dokumentumok. (Többen a kormánypárti képviselők közül: Igen, erről 
van szó.) Ez a javaslat. Ha ezt ügyrendi javaslatnak tekintem, akkor a Házszabály szerint 
először erről kell dönteni. (Többen: Így van.)  

Akkor tisztelettel jelentem, miután az MSZP-s képviselőtársaink kivonultak, ezek után 
felteszem a kérdést, hogy ezt az ügyrendinek tekintett javaslatot elfogadja-e a bizottság. Aki 
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elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság döntő többsége elfogadta. 
Ki nem fogadja el? (Szavazás.) 2 nem szavazat. A bizottság döntő többséggel, 2 nem szavazat 
ellenében elfogadta azt az ügyrendi javaslatot, ami szerint most ne döntsünk a napirenden 
szereplő kérdésben. Ezzel szemben írjon a bizottság egy levelet a jegybank elnökének, és az 
itt feltett kérdések megválaszolására kérje fel.  

Még mindig szeretném, hogyha arról állást foglalna a bizottság, hogy ezt a határozatot, 
miként az előzményét, az első határozatot ez ügyben szintén kitegyük-e a parlamenti 
honlapra. Aki úgy gondolja, hogy igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szijjártó Péter? Ezt 
a határozatot? Ez miért kérdés?) Mert megkérdezem. Aki egyetért azzal, hogy ez a határozat 
megjelenjen a parlamenti honlapon, kézfelemeléssel jelezze! (Közbeszólások.) Ez tartalmi 
kérdés. (Babák Mihály: Ez nem titkos irat.) Kérem, az is kint van a parlamenti honlapon, ami 
ennek az előzménye, tehát a bizottságnak az a bizonyos kérése a jegybankelnökhöz, miszerint 
a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos információkat szíveskedjék rendelkezésre bocsátani. 
Tehát ennek analógiájára kérdeztem, amit kérdeztem. (Közbeszólások.) Kérem, ha úgy tekinti 
a bizottság, hogy ez automatikusan menjen ki, akkor a bólintás is megfelel. (A kormánypárti 
képviselők jelzik egyetértésüket.) Akkor köszönöm szépen, a hallgatólagos és bólintó 
beleegyezéssel a bizottság egyetértett azzal, hogy ez a dokumentum - most már elfogadtuk - 
jelenjen meg az országgyűlési honlapon.  

Tisztelt Bizottság! Ezzel befejeztük a mai napirendi pontjainkat.  

Egyebek 

Az egyebekben csak annyi bejelentésem van, hogy szerdán 2 órakor találkozunk. 
Köszönöm szépen, viszontlátásra.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 6 perc) 

 

Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


