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(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. A bizottság 
határozatképes. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy a javasolt napirendi pontokkal 
egyetértenek-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a napirendi pontokkal 4 ellenszavazattal a bizottság egyetértett.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat (T/5248. szám) (Általános vita)  

Napirenden van tehát a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat abból a 
szempontból, hogy a bizottság alkalmasnak ítéli-e a törvénytervezetet általános vitára. 
Megkérdezem a törvényjavaslat előterjesztőjét, a nemzetgazdasági minisztert helyettesítő 
államtitkár urat, hogy kívánja-e a törvényjavaslatot szóban megindokolni.  

Pleschinger Gyula szóbeli indokolása 

PLESCHINGER GYULA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  

Csak nagyon röviden néhány szóval. A Jegybankról szóló törvény, mivel a monetáris 
politikáért felelős független intézmény működésének szabályairól van szó, mindig kiemelt 
jelentőséggel bír. Az új MNB-törvény megalkotásának két fő indoka volt. Az Országgyűlés 
2011. áprilisában elfogadta az új alaptörvényt, mely a Jegybankra vonatkozó szabályozás 
számos eleme tekintetében rögzítette, hogy azokat a jegybanktörvény keretein belül 
sarkalatosan kell szabályozni. Másfelől a hatályos szabályozás túlnyomó hányada megfelel 
ugyan az EU-normáknak, de mindig szükség van a továbblépésre, a törvényi előírások 
finomítására, az időközben bekövetkezett változások átvezetésére. Az uniós szabályozással 
történő jogharmonizáció biztosítja, hogy a törvényjavaslat a számviteli beszámolót az Európai 
Központi Bank 2008 és 2010. évi konvergenciajelentésében leírtaknak megfelelően 
szabályozza.  

Szeretném azt is leszögezni, hogy az új törvény elfogadását követően a szabályozás 
már várhatóan olyanná válik, hogy jogharmonizáció miatt már csak az euróövezethez való 
csatlakozás miatt kell majd módosítani. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat az 
alaptörvény előírásainak megfelelően tehát sarkalatosan szabályozza a monetáris politika 
vitelét szabályozó részeket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét rendeletalkotási jogkörrel 
felruházó szakaszokat és a Magyar Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes 
szabályait. Az alaptörvény és az EU-normáknak való megfelelés mellett a jelenleginél 
hatékonyabb jegybanki működés megteremtése érdekében a Jegybank irányító testületei 
működésére vonatkozó törvényi szabályozás módosítása is szükségessé vált. A 
törvényjavaslat szerint a jegybank legfőbb döntéshozó szerve a monetáris tanács. A monetáris 
politika területén a testületi döntéshozatal hatékonyabb az egyéni döntéseknél, ezért ahhoz, 
hogy a monetáris tanács optimális módon tölthesse be funkcióját, változtatások indokoltak.  

Ennek keretében a monetáris tanács feladatköre kibővül, létszáma pedig 5-9 főre 
változik. A hatékonyabb működést, a nagyobb rugalmasságot segíti az is, hogy a Magyar 
Nemzeti Banknak az eddigi pontosan kettővel szemben kettő vagy három alelnöke lehet, és 
újra létrejön a Nemzeti Bank igazgatósága, mely a korábbi egyszemélyi irányítási modellel 
szemben a Monetáris Tanács döntéseinek végrehajtásával és a Magyar Nemzeti Bank 
működésének irányításával kapcsolatos feladatokat látja majd el.  

A törvényjavaslat a Magyar Nemzeti Bank elnöke Országgyűlés előtti beszámolási 
kötelezettségét a korábbinál részletesebben akként szabályozza, hogy biztosítva legyen az 
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Országgyűlés megfelelő mértékű tájékoztatása az MNB tevékenységéről és monetáris 
politikájáról.  

Szeretném végül kiemelni, hogy egy hatékony, a függetlenség alapelvein nyugvó 
monetáris politika a magyar gazdaság egyértelmű érdeke. Úgy vélem, hogy a beterjesztett 
törvényjavaslat ennek a követelménynek a teljesülését segíti elő.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy ennek alapján támogassa a törvényjavaslat általános 
vitára bocsátását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megkérdezem Karvalits Ferenc alelnök 

urat, hogy kíván-e észrevételeket tenni előzetesen. Tessék parancsolni!  

Karvalits Ferenc szóbeli reagálása  

KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm szépen a 
lehetőséget. A Nemzeti Bank értékelése, véleménye szerint az új törvénytervezet sérti és 
veszélyezteti a Jegybank függetlenségét. Ebbéli álláspontunkkal nem vagyunk egyedül. Az 
Európai Központi Bank, akinek véleménye e tekintetben mérvadó, irányadó, többször és 
hangsúlyosan felhívta a figyelmet a jegybanki függetlenség fontosságára, az állásfoglalása 
egyértelműen fogalmaz, és rendkívül aggályosnak tartja, hogy a jogszabálytervezet megsérti a 
Jegybank függetlenségét, néhány rendelkezése pedig felveti a politikai befolyásolás 
lehetőségét.  

Az MNB-törvény módosításai nem egyeztethetők össze a jogbiztonság elvével – úgy 
gondoljuk. A Magyar Nemzeti Bank egyetért az EKB december 14-i véleményével, amelyben 
az EKB megismételte az MNB-törvény gyakori módosításával kapcsolatos korábbi 
észrevételeit. A központi banki függetlenséggel összefüggésben a központi bankokra 
vonatkozó jogszabályi keretnek a központi bankok működéséhez szilárd alapot kell 
biztosítani. A Monetáris Tanács tagjainak jelölési eljárása, illetve az MNB döntéshozó 
testületeinek fizetésére vonatkozó rendelkezések a közelmúltban többször módosultak 
anélkül, hogy ezekkel a testületekkel konzultáció folyt volna, vagy figyelmet fordítottak volna 
az MNB működési szükségleteire, vagy az éppen uralkodó gazdasági környezetre.  

Az MNB-törvény gyakori módosításai a jogbiztonság elvével nem 
összeegyeztethetőek. E módosítások már eddig is jelentős hatást fejtettek ki az MNB 
szervezete és irányítási stabilitására, vagy a döntéshozó testületek tagjai számának tervezett 
növelésétől is ez lesz várható.  

A törvénytervezet néhány rendelkezése felveti a politikai befolyásolás lehetőségét. Az 
MNB is osztja az EKB azon véleményét, amely szerint az MT tagjai és az alelnökök 
számának növelése aggályokat kelt a tekintetben, hogy mindez felhasználható lehet a 
döntéshozatal központi banki függetlenség kárára történő befolyásolására. Indokolatlan és a 
takarékos gazdálkodás elvével ellentétes az MT-tagok kinevezési rendjének módosítása és a 
tanács létszámának bővítése. A törvény újra és megfelelő indoklás nélkül szabályozza újra a 
kinevezési rendet, az alelnököket, az új harmadik alelnököt a köztársasági elnök a 
miniszterelnök javaslatára nevezi ki, eddig a jegybankelnök javasolhatott. A Monetáris 
Tanács további tagjait a gazdasági bizottság jelölné, és szintén a köztársasági elnök nevezné 
ki. Ez egyébként, az alig egyéves, már ebben a ciklusban született azon szabályozásnak az 
átírása, miszerint a gazdasági bizottság jelölése alapján a parlament választ. 

A harmadik alelnöki pozíciót sem az intézményi feladatok, sem a takarékos 
közigazgatásról meghirdetett kormányzati elvek nem indokolják. Nemzetközi 
tanulmányokkal támasztható alá, hogy egy hazánkhoz hasonló méretű ország ideális 
Monetáris döntéshozó létszáma 5-7 fő. A bővítés így sem jegybankszakmai, sem pedig 
racionális takarékossági és elméletileg indokolható szempontokkal nem magyarázható.  
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A jegybanki függetlenség fontos aspektusa a gazdálkodási és pénzügyi függetlenség. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti jegybanki pénzügyi függetlenség azt is 
magában foglalja, hogy a Jegybank nem korlátozható abban, hogy megfelelően képzett 
munkavállalókat alkalmazzon, és megtartson, és nem hozható olyan helyzetbe sem, amelyben 
korlátozott befolyással bír a munkavállalók fölött, vagy a munkavállalói kérdésekkel 
kapcsolatban politikai befolyásolás merülhet fel. Az EKB-nak a Jegybank pénzügyi 
függetlenségére vonatkozó értékelési szempontjai alapján csak a jogalkotó és a Jegybank 
közötti kölcsönösen megvitatott, indokolt, megfelelő időben és transzparens módon 
lefolytatott konzultáció alapján kerülhet sor a jegybanki munkavállalók juttatásainak 
meghatározására. Erre ebben az esetben sem került sor. 

A Jegybank napi működésében aktívan részt vevő középvezetők fizetésének drasztikus 
és indokolatlan csökkenése óriási működési kockázatot jelent az MNB számára. Ha az MNB 
stábja elveszíti mind szakmai, mind anyagi függetlenségét, akkor az a jegybanki hitelesség 
elvesztését is jelenti. Innentől kezdve a Jegybank egy lesz az államigazgatás apró 
fogaskerekei közül. Nem fogja tudni betölteni alapfunkcióját, amiért a független jegybankot 
létrehozták, nem lesz a mindenkori rövid távú politikai érdekek által vezérelt kacskaringók 
közepette a gazdasági stabilitás hiteles ombudsmana. 

Az MNB vezetése realista. Nem konfliktusokat keres, érti, és érzi a felelősséget az 
országért, ezt bizonyítja a Jegybank kiemelkedően takarékos gazdálkodása is. Az MNB kész 
kompromisszumra, amellyel elkerülhető lehet a szerződésszegés miatt minden bizonnyal 
elinduló per Magyarország ellen. Sajnálatos, hogy ezt a rugalmasságot a kormány nem 
értékeli, és nem hajlandó érdemi egyeztetésre.  

A törvény veszélyezteti a Jegybank szakmai stábjának hitelességét is. A jegybanki 
stáb munkájának hitelességét súlyosan veszélyeztetheti, hogy a törvény a Monetáris Tanács 
kizárólagos hatáskörébe utalja az alapfeladatokkal kapcsolatos mindennemű kommunikáció 
mindennemű módjára történő döntéseket. Ez a megoldás annak a lehetőségét, veszélyét 
hordozza, hogy a tanács saját szája íze szerint szűri meg, vagy írja át a jegybanki 
döntéshozatalt támogató szakértői anyagokat és publikációkat. Persze ez azt is jelenti, hogy 
egy új emlékérmét bejelentő sajtóközlemény minden egyes szavát majd a tanáccsal kell 
egyeztetnünk.  

Megszűnik a költségvetési törvény szakmai kontrollja is, úgy érezzük a 
törvénymódosítás következményeként. A törvénytervezet szerint ugyanis a jövőben a 
jegybank elnöke nem jogosult a Költségvetési bizottság ülésén kifejteni a véleményét a 
költségvetési tervezetről és a Költségvetési Tanács ülésén nem saját, hanem az MNB 
véleményét képviselheti. A Jegybank álláspontja szerint ezzel a Költségvetési Tanács 
elvesztheti a hitelességét, funkciói kiüresedhetnek, véglegesen megszűnik a független 
szakmai véleménynyilvánítás lehetősége.  

Az új intézményi modell működési kockázatokat rejt magában. A törvény lehetővé 
teszi a jelenlegi elnök és alelnökök funkcióinak, irányítási jogköreinek kiürítését, 
felszámolását. Az MT eddig legfőbb döntéshozó szervként vagyis stratégiát meghatározó és 
jóváhagyó testületként működött. Helyesen. A törvénytervezet azonban kibővíti a tanács 
jogkörét, és lehetőséget nyújt arra, hogy a parlamenti többség által idén tavasszal kinevezett 
tanács mostantól szinte bármilyen napi működést érintő kérdésben végrehajtó szervként is 
működjön. A Monetáris Tanács ugyan a törvény szerint delegálhatja ezeket az operacionális 
feladatokat, de ez tartalmilag nem javít a jogszabályon. Az ésszerű és normális szabályozás az 
lenne, ha a legfőbb döntéshozó hatáskörébe sorolná a stratégiai döntési jogköröket, a többit 
pedig a menedzsmentre bízná, körülbelül úgy mint a gazdasági társaságok vagy más 
intézmények esetében megtörténik, és ahogy a korábbi szabályozás is ezt megengedte.  

A törvény abszurd módon nem ad semmi átmeneti felkészülési időt a szervezeti és 
működési rend teljes átalakításához. Majdnem száz szabályzat átírását kellene elvégezni a 
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Jegybanknak néhány nap alatt. Ez pedig fizikailag képtelenség, így előállhat olyan helyzet az 
infláció elleni harc elsődleges felelőse, a forint védelmében meghatározó szerepet játszó 
intézmény nem tudja teljes egészében szabályozott keretek között ellátni a feladatát. 

A törvény sarkalatos jellegéről szeretnék még egy aspektust megemlíteni. 
Álláspontunk megegyezik abban, hogy a Jegybank elsődleges célját egy stabil intézményi 
környezetben működő jegybank tudja hatékonyan ellátni, így egyetértünk azzal, hogy az 
alaptörvényben foglalt elvárással, hogy a Jegybank feladatának meghatározását, 
szervezetének, működésének hosszú távú rögzítését célzó rendelkezéseket az országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvénynek kell megalkotnia. Ugyanakkor 
arra is tekintettel kell lenni, hogy a Jegybankra vonatkozó szabályozásnak vannak olyan 
elemei, amelyek külső, állandó változó gazdasági körülményektől, illetve a jogi környezettől 
függnek, folyamatosan a külső környezetbe beálló változások esetén is azokhoz kell 
igazodnunk. A sarkalatos módon elfogadott rendelkezések keretrendszerét adják mindazon, a 
jegybanki működésre, eljárásokra vonatkozó további rendelkezéseknek, amelyek 
elfogadására, módosítására az országgyűlési képviselők egyszerű többségének a szavazata 
alapján is sor kerülhetne.  

Véleményünk szerint tehát a sarkalatos módon elfogadni és módosítani indokolt 
rendelkezések köre az alapvető feladatok megnevezésére vonatkozó, az MNB szerveivel, 
valamint az MNB elnöke és alelnökei jogállásával kapcsolatos rendelkezésekre kell csak 
kiterjednie.  

Nem tartjuk tehát indokoltnak, hogy az MNB feladatkörei meghatározásán túlmenően 
az alapvető feladatok közül a monetáris politikára, a jegybanki információs rendszerre 
vonatkozó minden részletszabály, illetve a pénzforgalomhoz és a felvigyázáshoz, valamint a 
pénzkibocsátáshoz kapcsolódó rendelkezések közül egyes részletszabályok is sarkalatos 
módon kerüljenek megalkotásra.  

Ezen túl azzal sem értünk egyet, hogy az MNB szervezeti formájára vonatkozó 
rendelkezések, továbbá a jelenlegi elnök, alelnökök, FB- és MT-tagok díjazására vonatkozó 
átmeneti rendelkezések is sarkalatosan kerüljenek meghatározásra.  

Ezt a törvénytervezetet a kormánynak nem szabadott volna elfogadnia, a parlamentnek 
benyújtani, a bizottságnak és az Országgyűlésnek pedig nem szabadna ebben a formában 
jóváhagynia. Ez a jogszabály ugyanis nemcsak sérti az MNB függetlenségét, de jelentősen 
megnehezíti a Jegybank ésszerű működését, és veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank szakmai 
hitelességét is. Köszönöm szépen.  

Képviselői kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a Számvevőszék elnökét képviselő 
munkatársakat, kíván-e valaki észrevételt tenni arra való tekintettel, hogy az Állami 
Számvevőszéknek a Jegybank gazdálkodására vonatkozólag ellenőrzési jogosítványai 
vannak. Kíván-e a Számvevőszék képviselője szólni? Nem kíván. Akkor kérdezem a 
képviselőtársaimat, kinek van kérdése az előterjesztőhöz, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkárához. Veres képviselő úr!  

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

Kérdésem az Európai Központi Bank nyilvánosságra hozott véleményének 2.5. pontjához 
kapcsolódik. Így szól ez a pont: „Az EKB értesülései szerint a törvényjavaslat kormány elé 
terjesztett változata lényeges módosításokat tartalmaz az EKB-hoz benyújtott változathoz 
képest, különösen a makroprudenciális és a javadalmazási szakpolitikai kérdések terén. Az 
EKB megerősíti azon álláspontját, miszerint újrakonzultációt kell vele folytatni, amennyiben 
az EKB-vélemény elfogadása előtt a törvényjavaslat szövegének lényeges módosításait 
javasolják. Ilyen esetekben az EKB elvárja a konzultáló hatóságtól azt, hogy a lehető 
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leghamarabb küldje meg számára a módosított jogszabály-tervezetet annak érdekében, hogy a 
vélemény a legújabb szövegezésen alapulhasson. Az EKB nagyra értékelné, ha a 
Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben megfelelően tiszteletben tartaná az EKB-val 
szembeni konzultációs kötelezettségét”.  

Ebből a pontból adódóan a kérdésem kettős: igaz-e az, ami ebben szerepel úgy, hogy 
az EKB értesülései szerint az EKB-hoz kiküldött változat és a kormány elé terjesztett változat 
között lényeges eltérések voltak?  

Igaz-e az, hogy a parlamenthez benyújtott változat és az EKB-hoz elküldött változat 
között különbségek vannak?  

Hogyan kívánja a kormány ebben az esetben ezt a kötelezettségét, ami ebben a 
pontban szerepel, teljesíteni, miszerint az EKB véleményét immáron a parlamenthez 
benyújtott változatról is megismerje?  

Hogyan kívánja a kormány biztosítani, hogy a megismert EKB-vélemény megfelelő 
pontjai a törvényjavaslatba beépüljenek?  

És végezetül: hogyan kívánja a kormány ezt a lehetetlen tárgyalási ütemet az illetékes 
szervezetekkel történő egyeztetésre is felhasználni?  

Ugye a lehetetlen tárgyalási ütemet arra értem, hogyha jól értjük, a mai bizottsági ülés 
azért került összehívásra, hogy a mai nap napirend-módosítással az Országgyűlés tárgyalna 
erről a törvényjavaslatról. Azért feltételezzük, bár ez velünk közölve nincs, mert hétfőre már 
még egy bizottsági ülés össze van hívva annak érdekében, hogy a benyújtott módosító 
indítványokról foglaljon állást, és feltehetően akkor hétfőn a részletes vitára is sor fog kerülni, 
hogy 23-án pedig zárószavazásra akarják vinni ezt a javaslatot.  

Azért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert ez a tárgyalási ütem semmilyen módon nem 
látszik alkalmasnak arra, hogy ilyenfajta nemzetközi egyeztetési kötelezettségek lefolytatásra 
kerüljenek, és a megfelelő vélemények beépítésre kerüljenek. Tehát ezek lennének a 
kérdéseim. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr kérdez.  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Mélyen Tisztelt Elnök Úr! Alelnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Azért, mert valamit többször mondunk, még nem biztos, hogy kifejtett 
vélekedés. Valójában többször megütötte a fülemet, és kerestem a választ arra, amit az 
alelnök úr mondott – nagy tisztelettel -, hogy sérti, és veszélyezteti a Nemzeti Bank 
függetlenségét a törvényszabályozás módosítása. Ha lenne szíves kifejteni a tekintetben, hogy 
pontosan hol, mert csak azt hallottam kétszer vagy háromszor, hogy sérti, és veszélyezteti a 
Nemzeti Bank függetlenségét az új törvény szabályozása. Mit ért egyáltalán tisztelt alelnök úr 
és egyáltalán a Nemzeti Bank a saját függetlenségén?  

A következő, harmadik kérdésem, hogy mi a vélekedése alelnök úrnak és a Nemzeti 
Banknak… 

 
ELNÖK: Elnézést képviselő úr, a kérdések az előterjesztőhöz szólnak. Az alelnök úr 

kommentárt fűzött, nyilván megengedem természetesen, hogy kérdezhet… (Babák Mihály: 
Akkor meg miért szól bele?) Azért szólok bele, mert (Derültség.) az ülést vezetem, és 
szeretném terelni a gondolatait abba az irányba, hogy az előterjesztőt tessék kérdezni és ne a 
kommentátort. Ezért szóltam bele. Tessék parancsolni! 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): A törvényjavaslat előterjesztőjéhez akkor lesz kérdésem, 

hogyha majd a Nemzeti Bank alelnöke azokra a kérdésekre válaszol, amelyeket itt 
kommentátorként és vélekedésként előterjesztett, volt szíves elég gyorsan felolvasni 
számunkra, de azért próbáltam őt követni. Nekem a kommentátor felé, azaz a Nemzeti Bank 
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alelnöke felé van kérdésem. Elnök úr, szíveskedjék megengedni nekem, hogy feltegyem a 
kérdéseket. Megengedi, elnök úr?  

 
ELNÖK: Természetesen megengedem, csak még egyszer hangsúlyozom, hogy az 

előterjesztő a Nemzetgazdasági Minisztérium.  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, ez mit változtat a lényegen, amikor kérdésem 

van a Nemzeti Bank alelnökéhez?  
 
ELNÖK: Tessék kérdezni!  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Kérem, engedje már meg, hogy hadd szóljak szabadon, 

és ne korlátozza a parlamenti képviselői jogosítványaimat és jogaimat! Hát ne haragudjon 
meg a világ, bocsásson meg, hadd tegyem fel a kérdéseimet, és ne moderálja a kérdéseimet.  

 
ELNÖK: Öné a szó, képviselő úr, tessék feltenni a kérdéseket!  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Akkor miért akasztott meg? Nem fog megzavarni, 

higgye el. (Derültség.) Úgyis felteszem a kérdéseimet. Tehát szeretném megkérdezni az 
alelnök úrtól nagy tisztelettel, hogy kifejtené-e az MNB függetlenségének tartalmát. Mert a 
függetlenséget mint lózungot, sőt mi több, a veszélyeztetést is, meg hogy sérti is, ezt többször 
hallottam, de valójában sosem fejtette ki a Nemzeti Bank elnöke sem azt, hogy végtére is mit 
ért a függetlensége alatt. Ha azt érti, hogy Európában végig lehet szaladgálni és utána a 
világban is, ha a nyolcmillió forintos jövedelmét korlátozza a tisztelt Ház, akkor elhiszem, de 
úgy gondolom, hogy ennél mélyebb kérdésekről is szó van. 

Szeretném megkérdezni azt, hogy hogyan gondolja a Magyar Nemzeti Bank, miután 
semmi sem felel meg az előterjesztésből számára, hogyan gondolja az alaptörvényi 
előírásoknak megfelelően módosítani a Nemzeti Bankról szóló törvényt. Tehát mi az 
elképzelése? Mert ha instruálna minket, és megtenné ezt a figyelmességet és szívességet, 
hogy az önökkel kapcsolatos törvény hozóit helybe hozzák a saját véleményükkel időben, 
mert ilyet én nem kaptam még eddig. Itt viszont a másféléves kormányzás alatt nyilvánvaló, 
hogy a pénzpiacon keltett anomáliák, amelyek nem tudom, hogy a függetlenség vagy a 
semmittevés következményei, de azért nézzük csak végig a pénzpiacok állapotát, nézzük az 
ország pénzügyi helyzetét, nézzük különben a cégek pénzügyi helyzetét, eladósodottságát és a 
lakosság eladósodottságát, én úgy gondolom, hogy a szükséges intézkedéseket meg kellett 
volna tenni. Most nagy függetlenségben ezekre nem jutott sor, ezek diszfunkciók, én úgy 
gondolom, hogy el kell gondolkodni, nemcsak azért, mert az alaptörvény kötelezettséget ró 
számunkra, hogy módosítani kell a Nemzeti Bankról szóló törvényt, hanem azért a 
diszfunkciókat is meg kell szüntetni, amelyek anomáliaként jelentkeztek, és komoly ára van 
itt az anomáliáknak az országban.  

Ha kifejtené alelnök úr a hiteles ombudsman-szerepüket, amit ön volt szíves 
megfogalmazni. Ezt a fogalmat nem láttam praktizálni az elmúlt időszakban. Hosszú évek 
óta. Mit értenek a hiteles ombudsmani feladat alatt? 

Nem pontosan értem, hogy milyen kompromisszumokra hajlamos és hajlik a Magyar 
Nemzeti Bank vezetése, mert csak a kompromisszum kifejezést hallottam, de azt, hogy mik 
azok a kompromisszumok, amelyek a szabályozás követelménye és az önök elvárásai mint 
törvényhozó irányába történő elvárások, mi ennek a kompromisszumnak a tartalma.  

Ha kifejtené alelnök úr, hogy milyen típusú jogbizonytalanságot jelent, mert a 
közhelyen kívül nem igazán fejtette ki, hogy milyen jogbizonytalanságot fejt ki a magyar 
pénzpiacra, közvetítő rendszerre a Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása. És nagyon jó 
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lenne, hogyha ennek a veszélyeit is ecsetelné számunkra, mert én erre kifejezetten fogékony 
vagyok, hogy mit ért az alatt, hogy a jogbiztonságot veszélyezteti ez a törvényjavaslat, és 
szeretném megóvni magam is magamat és a parlamentet is attól, hogy jogbizonytalanságot 
keletkeztessen az alaptörvény által előírt, a Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása.  

Hát körülbelül most ezt szerettem volna megkérdezni, és majd még lesz kérdésem. 
Köszönöm, elnök úr a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Nagyon szívesen, máskor is. Képviselő Úr! Két megjegyzést hadd tegyek 

hozzá. Még egyszer hangsúlyozom, hogy napirendre való alkalmasság szempontjából a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslatról tárgyalunk, és az előterjesztője a 
nemzetgazdasági miniszter és az őt helyettesítő államtitkár úr van jelen. Tehát tisztelettel 
javasolom azt, hogy az államtitkár urat kérdezzük, illetve a minisztérium álláspontjára 
kérdezzünk. A másik megjegyzésem, hogy ebben a kérdéssorozatban jó adag vélemény is volt 
már, ami persze nem baj, de a kérdéseknél tartunk. Kinek van kérdése? Boldvai képviselő úr!  

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Előrebocsátva a tiszteletemet a 

szakmai ismeretei iránt, ön itt a kormányt képviseli. Ezért az első kérdésem, tudva azt, hogy 
ön végrehajt, látva a felvezető szövegének felolvasását is, mégis csak meg kell kérdezzem 
öntől, hogy mi a kormány szándéka: össze kívánja-e vonni a kormány a Magyar Nemzeti 
Bankot, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével?  

A második kérdésem: hogy ítéli meg azt a törvénykezési menetrendet, amelyet itt a 
kormány nevében ön mint előterjesztő végül is elővezetett? Azt gondolom, hogy ezzel a 
Veres képviselőtársam által már részletes körülírt helyzettel, ami azt mutatja, hogy önök itt 
három tárgyalási nap alatt át akarják zavarni a parlamenten ezt a sarkalatos törvényt a Magyar 
Nemzeti Bank újraszabályozásáról, ha megosztaná velem azt a gondolatsorát, hogy önt ezt 
hogy ítéli meg. Méltó-e ez a Magyar Nemzeti Bankról, illetve egy sarkalatos törvényről szóló 
előterjesztéshez? Úgy gondolja-e, hogy ez Európában bevett gyakorlat, szokás, hogy ilyen 
kétharmados sarkalatos törvényt ennyi idő alatt zavarjanak át a parlamenten? 

A harmadik nagyon egyszerű kérdésem, amelyet Veres képviselőtársam már szintén 
körbejárt, megfogalmazott - egy igen-nem kielégít engem -: ezt a szövegszerű változatot 
küldték-e el az Európai Központi Banknak az előterjesztők? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr! Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném tiszteletteljesen 

megkérdezni, hogy én is kérdezhetek Babák úrtól. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Az előterjesztőtől tessék kérdezni lehetőleg, majd a vitában, a vitában. 

(Élénk derültség az ellenzéki oldalon.) Most az előterjesztőtől tessék kérdezni.  
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Hát nehéz így, nehéz így, de ettől függetlenül azt szeretném 

megkérdezni, hogy milyen kapcsolatban áll a benyújtott törvénytervezet - valamennyire 
Boldvai képviselő úr kérdéséhez kapcsolódik – az átmeneti törvényekhez beadott 
alkotmányügyi bizottsági módosító javaslattal, amely a Magyar Nemzeti Bank és a PSZÁF 
összevonásáról rendelkezik. Tehát ennek a kapcsolata, két jogszabálytervezet kapcsolata 
nagymértékben befolyásolja a kialakítandó álláspontunkat is. Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések végére értünk. Akkor az a kérésem, hogy az 

államtitkár úr szíveskedjék válaszolni az előterjesztést illető kérdésekre, majd ezt követően az 
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alelnök urat is megkérdezem, hogy kíván-e a kérdésekre válaszolni. Miután ő nem 
előterjesztő, eldönti, hogy válaszol-e az őt illető kérdésekre. Államtitkár úré a szó.  

 
PLESCHINGER GYULA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Akkor, ha megengedik, nem feltétlenül a kérdések sorrendjében, de 
Boldvai képviselő úr kért egy egyszavas választ, az egyszavas válasz a nem. És akkor most a 
Veres képviselő úr kérdésére térnék ki, hogy valóban nem ugyanaz a tervezet került az 
Európai Központi Bankhoz mint ami benyújtásra került, ennek pedig két oka van. Mi 
november 2-án küldtük el az Európai Központi Banknak a Jegybank törvénytervezetét azzal a 
kéréssel, hogy sürgősséggel tárgyalják. Ez általában egy 30 napos válaszadási – azt nem 
mondanám, hogy kötelezettséget, de mondjuk egy jogos elvárást, vagy talán egy – elvárás 
jelent. Általában 30 napon belül erre szoktak válaszolni. Közben egyeztettük a 
törvénytervezetet két fordulóban a Magyar Nemzeti Bankkal, és a Magyar Nemzeti Bank által 
adott észrevételeknek egy jelentős részét átvezettük, és ez az új változat került már most 
benyújtásra, kiegészítve még azzal a változással, hogy a makroprudenciális szabályozásról 
szóló rész kikerült a törvényjavaslatból. Ez a jelenlegi törvényben sincs benne, és azért került 
ki, mert igazából a makro- és mikroprudenciális szabályozás még az Európai Unió szintjén 
sincs teljesen rendezve. Arra gondoltunk, hogy akkor, amikor az EU-s szinten rendezésre 
kerül, akkor fogjuk az MNB-törvényben átvezetésre javasolni.  

A késedelem okát is ez némiképpen magyarázza, és természetesen megértem azt, hogy 
itt most akkor tényleg a képviselő uraktól egy komoly és gyors munkát várunk, de az ok az, 
hogy elég sokáig, tehát a legutolsó pillanatig vártunk az Európai Központi Bank véleményére, 
de az új alaptörvény rendelkezései miatt, illetve az azzal való összhang biztosítása miatt 
egyszerűen be kellett terjesztenünk, hiszen az új alaptörvény rendelkezései január 1-jétől 
életbe lépnek.  

Végül a PSZÁF-MNB összevonására vonatkozóan csak annyit mondanék, hogy az a 
beterjesztett törvényjavaslat igazából csak egy lehetőséget, egy későbbi lehetőséget tartalmaz, 
tehát itt nincs arról szó, hogy most itt a PSZÁF és az MNB összevonásra kerülne holnap, 
holnapután, egy féléven belül. Tehát ez csak egy lehetőség. Köszönöm szépen. Egyben 
elnézést kérek tisztelt elnök úrtól és a bizottságtól, de 11 órára a miniszterelnök úrhoz kell 
mennem, addig természetesen készséggel rendelkezésre állok. 

 
ELNÖK: Hát azért ne haragudjon, államtitkár úr, azért elnézést kérek, ez a grémium, 

ahol vagyunk, ez a Magyar Országgyűlés Költségvetési bizottsága, egy rendkívül fontos 
törvényjavaslatnak a tárgyalása folyik, kezdődik meg, és ön bejelenti, hogy 11-re el kell 
mennie. Akkor fel fogom függeszteni az ülést, és folytatjuk hétfőn. Eldönti államtitkár úr, 
hogy hová fog elmenni. Addig fog itt maradni, azt javasolom, ameddig az ülés tart. 
Köszönöm a válaszait.  

Megkérdezem Karvalits alelnök urat, hogy miután ön is kapott kérdéseket, kíván-e 
reagálni a kérdésekre.  

 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Természetesen, szívesen 

válaszolok a kérdésekre, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy a legalaposabb ismeretek 
mentén és a legjobb döntések szülessenek meg.  

Négy kérdéscsoportot vetett fel Babák úr, a függetlenség definícióját, a jogbiztonság 
mibenállását, a hosszú távú ombudsmanjának kérdését, és a kompromisszumkészségről is 
kérdezett. Ennek számos dimenziója van, a jogi függetlenség, jelesül, hogy az 
alaptevékenységben részt vevő döntéshozók nem utasíthatók. Határozott mandátummal 
bírnak, és a kijelölt mandátumuk a politikai ciklusokon túljut, hat évre választják őket. A 
politikai befolyástól való függetlenség azt jelenti, hogy a kiadott mandátumok az adott 
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mandátum idejére nem változtathatóak kondíciójukban, sem a döntéshozási felelősség köre, 
sem a mandátum lejárata, sem annak egyéb jogi keretei.  

A harmadik fontos aspektus az intézmény pénzügyi gazdálkodási függetlensége. Ezzel 
kapcsolatban, a gazdálkodási függetlenséggel kapcsolatban nem azt kell érteni, hogy nem 
tartozunk beszámolási kötelezettséggel, de azt kell érteni, hogy alapvetően a feladatainkhoz 
szükséges erőforrásokkal kell rendelkeznünk, és ennek megítélésében alapvetően az 
intézmény döntéshozóit tartják kompetensnek. (Zaj, moraj.) Ezért kívánja meg az EKB-
elvárás azt, hogy az ezzel kapcsolatos döntések mindenkor a jegybank döntéshozóival 
konzultatív módon kerüljenek megrendezésre. Ha e tekintetben áttekintjük a … 

 
ELNÖK: Babák képviselő urat szeretném arra kérni, hogy az alelnök úr válaszaira 

figyeljen, ön tette fel a kérdéseket. (Derültség.) Hát akkor tisztelettel azt javaslom, hogy 
hallgassa meg a válaszokat, hát ön kérdezett. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök Úr! Ha a regulázásomon kívül a bizottsági ülés 

vezetésével foglalatoskodni, feltűnne, hogy alelnök úrra nézek és figyelek, iszom minden 
szavát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Rendben van, köszönöm.  
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: E tekintetben tehát a jogi 

függetlenségnek az alapvető kritériumai a mandátum hossza, illetve a kinevezés formája és a 
külső utasítások elfogadásának kizárása biztosított, ugyanakkor a politikai befolyásolás 
lehetősége, amint arra az EKB véleménye is utalt, nem biztosítható, illetve a pénzügyi 
függetlenséget nem tudja biztosítani az a döntés, hogy a bank dolgozóinak jövedelmét az 
intézmény döntéshozóival nem konzultálva, egyoldalúan, az ő véleményük nélkül hozták 
meg.  

Ami a jogbiztonságot illeti, igyekeztem utalni arra, hogy mit értünk ez alatt. Arra 
gondoltunk, hogy a jogbiztonság (Mobiltelefon csörög hangosan.) … 

 
ELNÖK: Elnézést, technikai zavar, tessék folytatni!  
 
KARVALITS FERENC, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: … a jogbiztonság alatt a 

szilárd jogi kereteket, stabil jogi környezetet értünk. A jegybanktörvény alapvető 
szabályainak gyakori változtatása, a testület létszámának folyamatos változtatása, a tanács 
tagjainak, jelölési rendjének gyakori változtatása nem biztosítják azokat a szilárd kereteket, 
amik e jogbiztonság keretei közé sorolhatók volnának.  

A hosszú táv ombudsmanja kifejezés arra utal, hogy a Jegybank alapvető küldetése az 
árstabilitás elérése, ehhez nyilvánvalóan egy hosszú távú, fenntartható makropálya mentén 
való működés, a politikai ciklusokon túlnyúló gazdaságpolitikai megfontolások érvényesítése 
a monetáris döntésekben, ami megkívántatik. Úgy gondolom, hogy e tekintetben mind 
monetáris döntéshozóként, mind a Jegybank elnöke a Költségvetési Tanács tagjaként kifejtett 
munkája az ez irányú törekvést mutat. Arra törekszünk, hogy a rövid távú költségvetési 
politikai ciklusokon túlnyúló, a hosszú távú fenntarthatóságot, az adósságpályát fenntartható 
kiegyensúlyozott növekedést sikerüljön közösen a fiskális politikával kialakítanunk. Erre 
utaló észrevétel pedig arra vonatkozott, hogy minden alkalommal, amikor a jegybanktörvény 
módosítása kapcsán a pénzügyi függetlenség kérdése, a stáb javadalmazásainak szabályozása 
felmerült, a Jegybank a kormányt direkt módon megkereste, és javasolta az erről való 
konzultációt, ez azonban nem következett be. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Elhangzottak a válaszok a kérdésekre. 
Államtitkár úr kíván még válaszolni? Mert egy körben már válaszolt, de parancsoljon!  

 
PLESCHINGER GYULA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Nem, csak miután elnök úr megpirongatott, jeleztem miniszterelnök úrnak, 
hogy nem tudok menni, úgyhogy itt maradok akkor továbbra is. És elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Igazán megtisztelő, nagyon köszönöm, igazán megtisztelő, hogy ilyen 

rugalmasan intézkedett, úgyhogy tessék továbbra is helytállni itt az előterjesztő nevében. A 
kérdéseknek a végére értünk meg a válaszoknak is.  

Megnyitom a vitát a törvényjavaslat fölött. Tessék, Szekeres képviselő úr!  

Vita 

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr, Alelnök 
Úr! Nem lenne abból semmi baj, hogyha egy jegybanktörvényben érdemi változások mentén 
egy nagyon komoly szakmai előkészítés után egy politikai konszenzussal döntene a Magyar 
Országgyűlés. Azért kezdem ezzel a véleményünket, a Szocialista Párt véleményét, mert 
természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy sok minden változik a nemzetközi pénzügyi 
világban, és a magyar gazdaság érdekei és a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás és a 
monetáris politika is megkövetel változásokat. És még azt is lehet mondani, hogy van a 
mostani előterjesztések között olyan, amely megfontolandó és mérlegelendő lehetne adott 
esetben, de így nem. Hát egy jegybanktörvényt, ami rendkívül érzékeny mutatója egy ország 
működésének, a szó legtágabb értelmében, így nem lehet előkészíteni és nem lehet, vagy nem 
lenne szabad a Magyar Országgyűléssel megvitattatni.  

Az külön pikánssá teszi a javaslatot, hogy számos olyan javaslat van benne, amely 
korábban így volt, és néhány hónappal ezelőtt a Fidesz és KDNP nagy elánnal és nagy 
vehemenciával indokolta meg a változást. Hogy csak egy példát mondjak, én világosan 
emlékszem arra a parlamenti vitára, ahol a Rogán Antal képviselő úr többször felszólalással, 
több alkalommal érvelt amellett, hogy a Magyar Országgyűlés válassza meg a Jegybank 
tisztségviselőit és ne a köztársasági elnök nevezze ki. Ez három hónappal ezelőtt volt vagy 
négy hónappal ezelőtt.  

Mit látunk most a tervezetben? Ennek pontosan az ellenkezőjét. És ez csak egyetlen 
egy példa arra, hogy milyen fajta kínos helyzet teremtődik ezzel a törvény-előkészítési 
móddal, és milyen fajta kínos helyzet teremtődik nem csupán a Jegybank vagy annak a 
vezetése számára, mert az egy dolog, hanem meggyőződésem szerint az egész magyar 
pénzügyi rendszer számára.  

Mi szocialista képviselők nemmel fogunk szavazni az általános vitára való 
alkalmasságra emiatt az ok miatt. (Közbeszólás: Nagy meglepetés!) És ha szabad valamit még 
ehhez hozzátennem és kérnem, a dolog nem a szokásos ellenzék mindenre nemet mond dolog. 
Számos esetben mi, itt a bizottságban az általános vitára való alkalmasságot megszavazzuk. 
Még ha egy adott kérdésben van is eltérő véleményünk, de itt most arról van szó, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank, amely – még egyszer mondom – egy rendkívül érzékeny 
jelzőrendszere egy országnak, hát méltatlan módon és áterőszakoltan próbálnak önök törvényt 
hozni róla, és természetesen ugyanolyan állandóságú lesz, amennyiben az önök politikai 
szándékai megváltoznak, mint a 3-4 hónappal ezelőtti nagy relevanciával és nagy 
érvrendszerrel felvonultatott változásról, amit itt most pont az ellenkezőjére fordítanak. Ha 
szabadna valamit mondani ehhez még, hát jó lenne, hogyha az ilyenfajta törvény-
előkészítésnek vége lenne, és jó lenne, hogyha normális mederben folyna a munka, mert 
ezeknek a sarkalatos törvényeknek vagy a sima feles törvényeknek is a káros hatása sajnos 
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hosszú távon fog érvényesülni, tehát valószínű, minden politikai erőre szükség lesz ahhoz, 
hogy ezeknek a negatív hatásait utána majd korrigálni lehessen.  

Rendkívül sajnálom, hogy így történik a dolog, nem jó Magyarország számára, hogy a 
Jegybankról így születik törvény, függetlenül attól, hogy milyen szakmai megoldások vannak 
benne. Abba most bele sem megyek, most az általános vitára való alkalmasságról van szó. 
Köszönöm szépen.  

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

Képviselőtársaim! Hallgattam itt az államtitkár úr, alelnök úr véleményét, javaslatait, 
gondolatait, és végiggondolva az egész folyamatot azt látjuk, hogy gyakorlatilag november 2-
án küldte el a kormány különleges sürgősségi kérelemmel a Nemzeti Bankról szóló 
törvényjavaslatot az EKB-nak, ugye az egyik kristályosodási pont ebben a javaslatban, és 
különleges sürgősséget kért, hiszen tudvalévő az, hogy az új alaptörvénnyel kapcsolatosan a 
mostani hatályos MNB-törvény számos ponton nem felel meg, ott összeütközés van, tehát ezt 
az ügyet jó lenne rendezni az új alaptörvény hatálybalépéséig. Ennek ellenére az EKB, 
nyilván ehhez joga volt, a szokványoktól is eltérően még később adta meg a válaszát, mint 
ahogy ezt államtitkár úr jelezte. Tegnap érkezett meg, legalábbis így tudom, akkor került 
nyilvánosságra ez a vélemény. Biztos vannak véletlenek. 

Ahogy én tudom, meg ahogy én olvastam, egyetlen egy ponton volt ezzel 
kapcsolatosan vita, a jelenlegi jegybanki alelnökök, talán az elnök fizetésével kapcsolatosan 
látta úgy az EKB véleménye, hogy talán ez ellentétes az Európai Unió jogszabályaival, 
(Babák Mihály közbeszól.) és itt talált igazán problémát úgymond a jegybanki függetlenség 
kapcsán. Én ezt az egy pontot látom ebben, tehát a Jegybank elnök, alelnökök jövedelmével 
kapcsolatosan. Nyilván ezen lehet polemizálni, így van, nem így van, magas a fizetésük, nem 
magas, a nemzetgazdasági viszonyokhoz hogyan igazodik? De az EKB ezen véleményét 
nyilván tiszteletben kell tartani a megítélésem szerint.  

Azt viszont eléggé nehezen vettem tudomásul, illetve nekem furcsa volt, hiszen 
Karvalits alelnök urat nem így ismerem, hogy gyakorlatilag felolvasott egy politikai 
pamfletet, amit Simor András tegnap az indexben lenyilatkozott. Gyakorlatilag szó szerint 
azokat a mondatokat olvasta fel, és ezt én nem tartom méltónak alelnök úrhoz. Hiszen alelnök 
úr egy szuverén személy, legalábbis én úgy gondolom, és nem az elnök szócsöve. Tehát 
megítélésem szerint, hogyha egyezik is a véleményük, nem az elnök interjúját kell felolvasni 
itt véleményként, hanem mondja el az alelnök úr az ő véleményét, mert úgy gondolom, az a 
hiteles. Nem tartom szerencsésnek, és különösen ilyen kontextusban nem, mert azt érzem, 
hogy folyamatosan arra hivatkozik Simor elnök úr a tegnapi interjújában, hogy veszélyezteti a 
függetlenséget, meg politikai befolyás meg egyebek. Gyakorlatilag nem tett mást a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke mint kőkeményen beleállt egy politikai küzdelembe. Ő vált leginkább 
politikai játszmáknak a laposztójává. Ő kezdett el politizálni. Nem tudom, hogy mennyire 
szerencsés dolog az, hogyha a Jegybank elnöke direkt politizálásba kezd. Eddig sem volt 
mentes elnök úrtól ez a hozzáállás, de a mostani interjúja, meg véleménye kőkeményen ebbe 
a kategóriába tartozik.  

Na most, hogyha valaki arra akar büszke lenni, hogy ő politikától független, mert egy 
független intézményről van szó, akkor ne politizáljon. Persze azon el lehet vitatkozni, hogy 
mit értünk politizálás alatt, de ami itt elhangzik, hogy politikai befolyás meg egyebek, az 
kőkeményen az. A szakmai érv, igen az, amit az EKB adott esetben megfogalmaz, arról lehet 
beszélni meg minden más egyébről, és ahogy én tudom, gyakorlatilag kifogást nem emelt 
egyéb iránt az EKB felállása.  
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Ami pedig a módosítások gyakoriságát illeti, azzal én egyetértek alelnök úrral, hogy 
nem szerencsés az, hogyha gyakran kerül módosításra a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvény. Ez volt a véleményem az előző ciklusokban is, amikor félévente behozta a szocialista 
kormány a jegybanktörvény aktuális módosítását, felesen, igen, és gyakorlatilag most is elég 
gyakran változik. De, úgy gondolom, hogy épp azért fontos, hogy sarkalatos törvényben kerül 
rögzítésre a Nemzeti Bankról szóló törvény, mert talán most már kiküszöbölődik az, hogy 
félévente, háromnegyed évente valamilyen pénzpiaci változásra vagy környezetváltozásra 
hivatkozva változtatásra kerül a Nemzeti Bankról szóló törvény. Végre megteremtődik a 
lehetősége a hőn áhított stabilitásnak épp ezzel, hogy kétharmados szabályozásra kerül. És 
végre lehet tervezni mind a Monetáris Tanács feladatai vonatkozásában, mind a 
jegybankelnök vonatkozásában egy világos struktúra lesz. Igazgatóság meg felügyelő 
bizottság meg jegybankelnök meg alelnökök meg Monetáris Tanács, ahogy én olvasom a 
törvényjavaslatot, amelynek a kezébe kerül gyakorlatilag az irányítás, és azt én jónak tartom, 
egy testület határozza meg a monetáris politika irányát és nem egyszemélyes women-
showként fog ez meghatározódni.  

Én úgy gondolom, hogy több vélemény fog ebben találkozni. És hogyha azt nézzük, 
az elmúlt hónapok történései azt bizonyították, hogy még a mostani vezetés és az újonnan 
kinevezett monetáris tanácsi tagok is konszenzussal megállapodásra tudtak jutni, például a 
jegybanki alapkamat kérdésében. Azt most lehet vitatni, hogy rossz vagy nem rossz, kedves 
képviselőtársam, de mégis csak megállapodásra jutottak, hogy akkor most éppen 6,5 százalék 
legyen a jegybanki alapkamat. Tehát én helyesnek tartom azt, hogy egy ilyen fontos kérdést 
kollektív testület dönt el, és nem egyszemélyi akarat érvényesül e vonatkozásban. 

Tehát megítélésem szerint a törvény végre stabilitást tud adni ennek a rendkívül 
fontos, monetáris politikát meghatározó intézménynek, azokat a problémás dolgokat, 
amelyeket az EKB felvetett, illetve apró módosítások adott esetben szükségesek, azt meg kell 
tenni, és egyébként pedig végre a monetáris irányítás e tekintetben reményeim szerint most 
már évek hosszú sorára egyfajta konszenzusos és világos struktúrában fog működni. Ahhoz, 
hogy most a jövedelem hogy alakul, már ne haragudjanak, ez szerintem századrangú kérdés. 
Értem a függetlenség dolgával kapcsolatos dolgot, de most két-három embernek a jövedelme 
és egy ország monetáris politikája és irányítása mennyire stabil, úgy gondolom, hogy e 
tekintetben nem mérhető össze a két dolog. Ennek alapján megítélésem szerint általános 
vitára alkalmas a törvényjavaslat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Mélyen Tisztelt Elnök Úr! Elsősorban 

kritikával kezdeném. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Alelnök Úr!  
Szóval az nyilvánvaló a törvényhozás menetéből az alaptörvény megszületését 

követően, hogy új MNB-törvényre van szükség, és kompatibilissé kell tenni, azaz 
jogharmonizációt kell végrehajtani, és változtatni is szükséges a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló törvény vonatkozásában. Szóval mindenki tudta, és szerintem késésben vagyunk, 
mégpedig a kormány is az előterjesztéssel. Kérem, bocsássák meg, de tényleg erre a nagyon 
fontos törvényre picit több időt kell szánni. De ugyanúgy megkorholom, és ha megengedi, ezt 
a kifejezést használtam, de bocsánat érte, a Magyar Nemzeti Bank sem volt ebben a 
kérdésben progresszív. Ugyanis ő mindent szeretett volna úgy hagyni, ahogy van. Ezt pedig 
tudta, hogy nem lesz így. Innentől kezdve politikai nyilatkozatok hangzanak el a Nemzeti 
Bank elnöke részéről is, osztva Dancsó képviselőtársam vélekedését, és nem szakmaiak.  

Tisztelt Alelnök Úr! Nem ezt várjuk a Magyar Nemzeti Banktól! Hanem szakmai 
érveket ebben a bizottságban is. És nem bizonyos politikai érvek ötször-hatszor való 
hangsúlyozását, hanem konkrét szakmai érveket! Az ön vélekedése nem ez volt, alelnök úr, 
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megvallom őszintén. Szóval nem az instruálásunkat tette, hanem a bírálatunkat, az ön mellett 
ülő kormány bírálatát összegezte. Nekünk pedig nem adott semmi tanácsot. Én pedig úgy 
gondolom, hogy ön is emlékszik, és tanulta a Montesquieu-i hatalommegosztás elvét. Itt a 
törvényhozók ülnek, ebben a bizottságban, és tudja, a hatalommegosztás elvéből primátusa a 
törvényhozó hatalomnak van. Így tehát nem értem, itt ebben a Házban, itt ebben a 
bizottságban a függetlenség teljes hangsúlyozását, ezt a Nemzeti Bank elnökének is 
elmondtam, ugyanis nem totális független. Tudniillik totális módon értelmezi elnök úr is, és 
ön is így fejtette ki a függetlenséget. Szóval azért kérdeztem rá, hogy mit ért a függetlenség 
alatt, és nem azt a fogalmat vártam öntől, nem azt a magyarázatot, amit elmondott, hanem 
vártam volna azt, hogy a viszonyrendszerünkben kifejti azt, hogy tud róla.  

Mélyen Tisztelt Alelnök Úr! Én tisztelettel beszélek önről, de ahogy ön instruált 
minket, ebben a halvány ecsetvonása sem volt annak, hogy tudja pontosan, hogy melyik 
bizottságban és kikkel tárgyal. Ez volt a vélekedésem. Kérem, hogyha tévedtem, bocsásson 
meg, de szoktam tévedni. 

Szeretném, hogyha az önöket szabályozó törvény is kompatibilis lenne, eurókonform, 
stabil, de ebben önök mint a szabályozottak nem igyekeztek segíteni a bizottságot a mai 
napon sem, és személy szerint engem sem, hogy jó törvényt alkossunk.  

Alelnök Úr! Én önöktől konkrét szakmai vélekedést vártam volna mint törvényhozó 
mint megválasztott képviselő, megyei listás pontosan az ország érdekében. Ezt önöktől 
egyszer sem kaptam meg, viszont az végtelenül bosszant, amikor nem tudja elviselni a 
Magyar Nemzeti Bank a függetlenség zászlajára hivatkozva az Állami Számvevőszék 
ellenőrzését. Azt gondolom, azt nem mondhatja ön sem és a törvény sem, hogy önök 
mindenkitől és mindenben függetlenek. A veszteséget illetően, a munkabért illetően, az 
ország helyzetét illetően. Azt pedig ön nem tudja letagadni, a Nemzeti Bank sem, hogy ma 
nincs rend a pénzpiaci közvetítő rendszerben, és komoly gondjai vannak az országnak. Ön 
elveket mondott arra vonatkozólag, hogy milyen stabil gazdaságpolitikára lenne szükség. 
Azon kívül, hogy címet mondott, semmit nem mondott. Stabil gazdaságpolitika van a 
világban, Európában? Mit kér tőlünk, tisztelt alelnök úr? Nem értem pontosan. 

De hagyjuk ezt, mert ez nem függ össze különben a törvényjavaslattal. Szóval száz 
szónak is egy a vége, én úgy gondolom, hogy önök is értékeljék át a totális függetlenséget 
némi alázattal az ország érdekeit illetően, és kérem, vegyék azt figyelembe, hogy az új 
alaptörvény megszületett, amely kapcsán az önöket szabályozó, regulázó törvényt meg kell 
alkotnunk. Ennek időszerűsége van, szükségszerűsége, és szeretnénk tiszta szándékaink 
szerint jó, Nemzeti Bankról szóló törvényt alkotni.  

Alelnök Úr! Hadd mondjam azt, hogy én nem voltam elégedett az elmúlt 8 évben a 
Nemzeti Bank tevékenységével. Most sem. Önöktől is több progressziót vár a törvényhozás, 
személy szerint én magam is, a piaci folyamatok figyelésében, kvázi irányításában, a 
monetáris politikában. Túlhangsúlyozzák sok esetben a munkájukat, és nem tartom olyan 
eredményesnek. Alelnök Úr! Konkrét érvem van erre vonatkozólag. Ha az önök munkája is 
jobb lett volna, és az ország érdekét, nem a függetlenséget hangsúlyozták volna, az ország 
most nem így állna. Önöknek is felelőssége van és nemcsak az elmúlt 8 éves kormányzásnak 
az ország pénzügyi helyzetét illetően.  

Tehát gond van a Nemzeti Bank működésével, gond van a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének működésével. Néma kacsák és potenciális hiányos kacsákról volt szó. 
E tekintetben is ezért állunk ott, ahol állunk. Szóval én úgy gondolom, hogy a 
jogbizonytalanságot ilyen esetben, mikor nem működött jól a pénzügyi közvetítő rendszer, 
anomáliák keletkeztek, és komoly pénzügyi gondok az ország vonatkozásában, nem néma 
kacsa módjára és nem a jogállamiságot kell fixírozni. A jogállamot akkor kell, ha önök is 
tisztelik a törvényt, amit mi hozunk, és segítik a munkánkat.  
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Én úgy gondolom, hogy a törvényjavaslat szükségessége nem vitatható el, épp ezért a 
Fidesz-frakció és a kereszténydemokrata frakció támogatja e törvényjavaslat plenáris ülésre 
való beterjesztését, általános vitára való alkalmasságát. És próbáljuk meg kiigazítani azokat a 
hibákat, amelyek e tekintetben itt a törvényjavaslatban szerepelnek. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vágó képviselő úr következik. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm. Próbálom egy kicsit rövidebbre fogni, és nem 

Babák úrral vitába szállni. A tartalomnál szerintem most jóval nagyobb probléma a forma 
ezen törvény kapcsán. Hiszen az, hogy egy valóban évtizedekre meghatározó kétharmados 
sarkalatos törvényre két-három napja van az egész törvényhozásnak, az a törvényhozást 
minősíti és a beterjesztőket minősíti.  

Véleményem szerint, tényleg, csak egy félmondatra Babák úr, azzal, hogy ön 
hivatkozik a törvényhozói felelősségre, és számon kéri az MNB-n azt, hogy miért nem partner 
az Országgyűlés kapcsán, ez egy teljesen jogos felvetés. Abban az esetben viszont nem állja 
meg a helyét, hogyha például az Országgyűlést önök például a most napirenden lévő 
Házszabály módosításával kiüresítik. Zárójel bezárva. 

Szakmai vitára szerintem pont a benyújtás körülményei és a másik, Alkotmányügyi 
bizottság által beadott módosító miatt igazából nincsen lehetőség. Én is és a LMP is egy 
eléggé szofisztikált álláspontot képviselünk a Jegybank függetlensége kapcsán, viszont ezen 
szofisztikált álláspont előadására és az érvek ütköztetésére láthatóan nincsen lehetőség ezen 
törvényjavaslat vitájában, hiszen itt is kutyafuttában kell a bizottságban is megtárgyalnunk, 
mert a plenárison már megy, két-három napunk van. Tehát magának a szakmai vitának a 
lehetőségét zárta ki a benyújtás módja. 

Egyértelműen látszik, hogy ha egy éteri politikai, a jelenlegi politikai állapotoktól 
függetlenítve néznénk ezt a folyamatot, akkor tényleg lehetne szakmai vitát tenni erről a 
javaslatról, mert vannak benne megfontolandó elemek, vannak benne vitára alkalmas elemek, 
viszont úgy tűnik, hogy a narancsuralmi rendszernek a további kiépítését szolgálja csupán ez 
a javaslat.  

A Dancsó képviselő úr konszenzusos struktúrát emlegetett a törvényjavaslat kapcsán, 
csak magának a törvényhozás módjának a konszenzusa hiányzik. Tehát értem, hogy magában 
a jegybanki működésben van egy konszenzusos struktúra, viszont maga a konszenzus 
hiányzik itt a külső politikai körülmények miatt ezen törvényjavaslat mögül, amire pedig egy 
ilyen súlyú törvényjavaslatnál szerintem, legalábbis törekedni kellett volna.  

Én azt nem gondolom, hogy ne lehetne itt felhozni ezen törvényjavaslat kapcsán a 
PSZÁF összevonásával kapcsolatos módosító javaslatot, hiszen nagymértékben 
megkérdőjelezi az egész sarkalatos törvényjavaslatnak az időtállóságát az, hogyha 
párhuzamosan egy ilyen feltételes lehetőség ámbátor, attól függetlenül nem véletlenül bent 
lévő lehetőség van bent a tisztelt Ház előtt a támogatotti sorban. Ezért az LMP nem tudja 
támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr! Szólláth Tibor képviselő úr kért szót.  
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 

MNB-törvényhez kapcsolatos EKB-véleményeket átnézve, én jelentős mértékben azt láttam, 
hogy vagy nem emel kifogást az Európai Központi Bank, vagy olyan javaslatokat tesz, ami 
átmeneti időszakot javasol, illetve valóban egy pár esetben aggályosnak véli az előterjesztést. 
Én azt gondolom, hogy ezeket megismerve a vita kapcsán ezek módosíthatóak nyilván az 
EKB-nak a javaslatát figyelembe véve. De szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét és 
talán az MNB figyelmét is. Tegnap este elhangzott egy érdekes interjú a Hír TV-ben, Patai 
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elnök úr, a Bankszövetség elnöke beszélt arról, amikor az ő általa megemlített, a bankárok 
egójával kapcsolatos témában a szerkesztő rákérdezett, hogy mire gondol. Ő azt mondta, hogy 
az elmúlt 21 évben a banki vezetők elhitték, hogy a világot ők irányítják, és ott egy érdekes 
önkritika hangzott el részéről, és azt mondta, hogy be kell látnunk, hogy ez nem így van, és ez 
egy hibás felfogás volt. Én szeretném felhívni a Magyar Nemzeti Bank vezetésének a 
figyelmét, hogy ehhez az önkritikához ők is, ha lehet, igazodhatnának, mert én a magam 
részéről nem gondolok mást mint azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata 
Magyarország érdekeinek a szolgálata. (Babák Mihály: Úgy bizony!) És hogyha ezt 
megteszik, akkor szerintem nincs akkora véleménykülönbség közöttünk. 

Én a magam részéről általános vitára alkalmasnak tartom az előterjesztést, és azt 
szeretném, ha minél hamarabb szavaznánk róla.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Örülök, hogy megosztotta velünk az információit. 

Én mint a bizottság elnöke nem kaptam ilyen EKB-véleményt, úgyhogy örömmel venném, 
hogyha utólag legalább a bizottság rendelkezésére bocsátanák ezeket. (Babák Mihály: Marika 
megszerzi.) Hát már engedelmet kérek, önök mint kormánypárti képviselők idéznek hivatalos 
dokumentumokból. A bizottság elnöke, inclusíve ellenzéki képviselőtársaimat nem 
rendelkeznek ezekkel az információkkal. Na most akkor én kérdezzem meg a tisztelt 
kormányt, hogy nincs még valami érdekes, ami ehhez tartozik? Ennyi megjegyzésem van, és 
továbbadom a szót Ékes képviselő úrnak. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én államtitkár urat kérem, hogy a 

fejével bólintson, ha az összevonással kapcsolatosan van-e határidő az előterjesztésben. (Nem 
bólint.) Nagyon szépen köszönöm. 

És erre kérem a Nemzeti Bank képviselőjét is, Karvalits urat is, hogy ne hivatkozzon 
rövid határidőre. Nincs az anyagban határidő. Mert nincsen. 

A másik dolog pedig az, hogy az eladása legalább negyedrészében a bérekkel, 
fizetésekkel, a díjazással foglalkozott. Nekem ez nagyon szomorú, őszintén megmondom.  

Ha a magánvéleményemre kíváncsi, ezt most tudatosan mondom, hogy érezze ön is, 
azt majd ott kint a liftnél megmondom. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Puch képviselő úr! 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni államtitkár 

úrtól, hogy a benyújtott törvényjavaslatról küldött-e már véleményt a Központi Bank. Mert itt, 
amiről beszélünk, ez nem a benyújtott javaslatról kialakított vélemény. Azt gondolom, hogy 
fontos, tehát képviselő urak hivatkoznak valamire, ami nem arról szól, ami a benyújtás. Ez az 
egyik, ami – azt gondolom, hogy – felháborító. 

A másik, azt gondolom, hogy az urak még mindig nem értik, hogy Magyarország 
valamilyen módon a finanszírozhatósága határáig sodródhat. Én értem, hogy a piacról 
finanszírozható, és ezt az önök főnöke megmondta, hogy ez biztos lesz-e vagy sem, ezt majd 
az élet eldönti. Viszont egy biztos, ha a jegybanktörvénnyel folyamatosan és a Jegybankkal 
szórakozunk, ez a probléma csak fokozódni fog. Amennyiben a képviselő urak, amit itt 
mondanak és amit az államtitkár úr bólintott, hogy az összevonás az most nincs napirenden, 
akkor mi volt annak az indoka, hogy egy soron kívül, Alkotmányügyi bizottságba, egy más 
törvényhez benyújtásra kerül egy módosítás? Értem én, ha tárgyalási pozíciót akarunk javítani 
a Jegybank elnökével szemben, értem én, ha bárkit fenyegetni akarunk, de én egyet nagyon 
szeretnék kérni, hogy (Babák Mihály: Képviselő úr, joga van mindenkinek…) én még egyszer 
szeretném mondani, Babák úr, talán kéne azzal foglalkozni, hogy miért 8 százalék fölötti 
eurókamatokkal mennek el a magyar állampapírok. Talán ezzel kéne foglalkozni, nem azzal, 
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hogy itt arról beszélünk, ami nem létező. Köszönöm szépen. Biztos, hogy ez is az elmúlt 8 év 
bűne, én azt is elfogadom, mert az elmúlt 8 évnek volt a forintárfolyam is a bűne, minden az 
elmúlt 8 év bűne, én önökkel egyetértek. (Moraj.) Csak azt gondolom, hogy egy idő után az 
urak rá fognak jönni, hogy van még egy Magyarország, aminek azért mert Magyar 
Köztársaság már nincs január 1-jétől, ugye jól emlékszem az alaptörvényre, tehát van egy 
Magyarország, aminek azért vannak gondjai és problémái, és ha ezt így folytatjuk, akkor ezek 
a problémák csak fokozódnak, és ezért azt gondolom, hogy a Jegybankkal kapcsolatos 
törvénykezés abban az időszakban, amikor Magyarország finanszírozhatósága és az egész 
európai pénzügyi világ mozog, akkor egy nagy megfontolást, komoly előkészítést igényel, és 
nem reggel benyújtott törvényjavaslat, ami két hét múlva törvénnyé válik. Én csak erre 
hívnám fel az önök figyelmét, mert itt már azt is mondták önök, hogy majd módosító 
indítványokkal rendbe tesszük. Ez azt jelenti, hogy lesznek még módosító indítványok, majd 
azokat is megvitatjuk, és majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Én úgy gondolom, hogy 
talán az előkészítés fázisában kellett volna komolyabban venni. Természetesen önök ezt úgy 
is el fogják dönteni többséggel, nekem illúzióim sincsenek, csak én azért mindig elmondom, 
előbb-utóbb valakinek számot kell adni arról a tevékenységről, amit mi itt csinálunk.  

Ezt a népek vagy valaki le fogja vonni. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Seszták alelnök úr kért szót. 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Hát ha valaki fenyegetőzik ebben a teremben, az éppen Puch képviselőtársunk. 
(Moraj.) De, de én pontosan kiéreztem azt a fenyegetést a hanghordozásából, eddig még nem 
volt módunk, nem olyan régóta van a bizottságunkban, a hanghordozásából, a fellépéséből 
sugárzik az a fajta gőg (Babák Mihály: tetszettek volna kormányozni 8 évig!), amit az önök 
pártja évtizedeken keresztül folytatott ebben az országban és a megfellebbezhetetlen tudás, 
nyilván tudja, hogy hogyan működnek a piacok, hogyan reagálnak, és még, ne haragudjon 
meg, de a zsarolás is kihangzott a szavaiból. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dancsó képviselő úr következik. 

Dr. Dancsó József ügyrendi javaslata 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nekem ügyrendi javaslatom lenne, mivel 
minden frakció már hozzászólt, és kifejtette a véleményét, nincs akadálya annak, hogy 
lezárjuk a vitát, és szavazzunk az általános vitára alkalmasságról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ügyrendi javaslat. Többi frakciónak mi a véleménye? Szekeres képviselő úr!  
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Nekem is lenne egy ügyrendi 

javaslatom. Nem a köznevelési törvényt tárgyaljuk, hanem a jegybanktörvényt. A képviselők 
egymás általi nevelését talán hagyjuk egy másik időszakra, mint ahogy az elnök 
ülésvezetésének a bírálatát is. Egyébként egyetértek az ügyrendi javaslattal.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Többi frakció? Nincs észrevétel. Az ügyrendi javaslatot 

követően lezárom a vitát, és megadom a szót az előterjesztőnek, az államtitkár úrnak, 
parancsoljon. Nem kötelező, csak lehet! 

 
PLESCHINGER GYULA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy itt minden elhangzott, amit én 
elmondhattam volna. Egy dologgal vagyok adós Puch képviselő úrnak, egy gyors válasszal, 
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hogy benyújtottuk az EKB-nak, tehát elküldtük az EKB-nak az új tervezetet is. Hát reméljük, 
hogy mielőbb kapunk véleményt. Igazából, ahogy mondtam, a korábban a részükre 
megküldött javaslat annyiban különbözik a mostanitól, hogy a mostaniban benne vannak már 
az MNB-nek az általunk lefogadott érvei és módosítási javaslatai is. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Szavazás következik arról, hogy a 
bizottság alkalmasnak ítéli-e a törvényjavaslatot általános vitára bocsátásra. Aki alkalmasnak 
ítéli, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) 19 igen. Ki nem ítéli 
alkalmasnak általános vitára? (Szavazás.) 6-an. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 
Tehát a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak ítélte. Többségi és 
kisebbségi előadót is kellene jelölnünk. Ki az, aki a többségi véleményt megfogalmazza? 
Dancsó képviselő úr. Egyhangú rámutogatással vállalja a többségi vélemény előadását. A 
kisebbségit pedig … 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Vágó Gábor képviselő urat javaslom. (Babák 

Mihály: Összenő, ami összetartozik!) Elfogadja a bizottság, és vállalja a képviselő úr? (Vágó 
Gábor: Vállalom!) (Nincs ellenvetés.) Köszönöm szépen. Berekesztem az ülést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc) 

 

Dr. Nyikos László  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


