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Napirend: 

 
1. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6818. szám – általános vita) 

2. Magyarország Alaptörvényének első módosítása törvényjavaslat (T/6817. szám – 

általános vita) 

3. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 

szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6946. szám 

– általános vita) 

4. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6930. szám – dr. Navracsics Tibor, dr. 

Szabó Erika, Kósa Lajos, Rogán Antal, dr. Láng Zsolt, Horváth László és dr. Pesti 

Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános 

vita) 

5. Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6843. szám – Volner 

János (Jobbik) képviselő önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános 

vita) 

6. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6434. szám – 

Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, 

általános vita) 

7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/6495. szám – Szilágyi György (Jobbik) képviselő önálló indítványa – döntés 

tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

8. Az évközbeni adóötletelés tilalmáról szóló törvényjavaslat (T/6953. szám – Vágó 

Gábor és Scheiring Gábor (LMP) képviselők önálló indítványa – döntés 

tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

9. Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és 

jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6660. szám – dr. Apáti István és dr. Kiss Sándor (Jobbik) 

képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 
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10. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6954. szám – általános vita 

első helyen kijelölt bizottságként) 

11. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 
A bizottság részéről megjelent: 

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

  Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

 

 Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

 Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

Magyar Anna (Fidesz) 

 Dr. Nagy István (Fidesz) 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitányi István (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 

 Boldvai László (MSZP) 

 Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

 Dr. Veres János (MSZP) 

 Vágó Gábor (LMP) 

 Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 
 

 Balla György (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) Kara Ákosnak (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz), 

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

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

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP),  

 Dr. Vitányi István (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

 Seszták Oszkár (KDNP) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz), 

 Pősze Lajos (független) Seszták Oszkárnak (KDNP). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 

Hozzászólók: 

 

 Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 

 Nátrán Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Farkasné dr. Gasparics Emese, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 

 Horváth Tamás, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője 

 Honyek Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője 

 Demeter Zsuzsa, a Nemzetgazdasági Minisztérium referense 

 Kiss Zsófia, a Nemzetgazdasági Minisztérium referense 

 Dr. Pesti Imre (Fidesz), előterjesztő 

 Dr. Kiss Sándor (Jobbik) előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok. Köszöntöm képviselőtársaimat, a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, a 
sajtó képviselőit. Megállapítom, hogy a bizottság, a helyettesítéseket is figyelembe véve, 
határozatképes. Ezért nincs akadálya annak, hogy napirendünkről döntsünk. 

A napirend elfogadása 

Az általam kiküldött napirendi javaslathoz képest érkezett egy írásos korrekciós 
javaslat Babák képviselő úrtól, amelyben azt indítványozza, hogy a 3. napirendi pontot összes 
tartozékával együtt ne tárgyalja ma a bizottság. Ezért elsőként azt kérdezem a tisztelt 
képviselőtársaimtól, mivel erről a módosító javaslatról vitát nem kell nyitnunk, csak 
szavaznunk kell, hogy egyetért-e azzal a tisztelt bizottság, hogy az általam kiküldött napirendi 
javaslatban szereplő 3. pontot, a Nemzeti Bank 2010. évi jelentéséből, a Magyar Nemzeti 
Bank felügyelőbizottságának ehhez kapcsolódó beszámolójából, valamint a Nemzeti Bank 
2010. évi tevékenységéről jelentés elfogadásáról szóló bizottsági határozati javaslatból álló 
napirendi pontot itt most ne tárgyaljuk. Ezt indítványozza Babák Mihály képviselőtársunk. 

Fölteszem tehát a kérdést, aki úgy gondolja, hogy Babák képviselő úr javaslatát 
támogatja, hogy tehát ez a napirendi pont ne szerepeljen az étlapon, az összes többi pedig 
maradjon, akkor egyúttal ennek levételét és egyúttal ennek megtartását fogom kérdezni, aki 
tehát ezzel a korrekciós javaslattal és a többi megtartásával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel… Elnézést kérek, nem így teszem föl a kérdést. Úgy teszem föl a kérdést, 
hogy ezt a módosító javaslatot ki támogatja. Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság ezzel ne 
foglalkozzék? Erről kérdezem tisztelt képviselőtársaim véleményét. Tehát ki ért azzal egyet, 
hogy ezt ne tárgyalja a bizottság. Kérem kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Tizenöt. Tehát a 
többség úgy döntött, hogy ezt ne tárgyalja a bizottság. 

És most úgy kérdezem, hogy ki az, aki nem ért egyet ezzel a javaslattal, tehát ki az, aki 
egyetért azzal, hogy ezt mégis csak tárgyalni kellene. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Három. Ki tartózkodott? Egy. Tehát 15 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
korrekciós javaslatot elfogadta. 

Most azt is megkérdezem a teljesség érdekében, hogy az e nélküli napirendet 
elfogadja-e a bizottság. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Az e nélküli 
napirend elfogadásával a bizottság többsége egyetértett. Köszönöm szépen. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint 
a Magyarország Alaptörvényének első módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságának együttes tárgyalása 

Tisztelt Bizottság! Megkezdjük az 1. napirendi pontunk tárgyalását, az MNB-ről szóló 
törvény módosításához érkezett törvényjavaslatot. Köszöntöm Nátrán Roland helyettes 
államtitkár urat, a napirendi pont kormányzati előadóját, és megkérem arra, hogy szíveskedjék 
szóban kommentálni ennek a törvényjavaslatnak a lényegét. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Megpróbálom röviden összefoglalni a bizottság előtt fekvő módosítások 
tartalmát, merthogy két törvény módosításáról van szó. Ezek azok a módosítások, amelyek az 
Európai Bizottság által indított úgynevezett kötelezettségszegési eljárás keretében a kormány 
és az Európai Bizottság közötti megállapodásnak, illetve megegyezésnek következményei. 
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Azaz ezen törvények esetében, illetve ezeknek a pontoknak az esetében a jegybanktörvény 
módosításával az Európai Bizottság lezárja a kötelezettségszegési eljárást, és nem támaszt 
további kifogást a jegybanktörvénnyel kapcsolatban a kötelezettségszegési eljárás keretében. 

Amiről szó van a törvénymódosításokban, és kezdeném a jegybanktörvény 
módosításával, az a 34. § törlése, ami arról szól, hogy a Monetáris Tanács ülésein a miniszter 
vagy annak képviselője részt vehet, és ezt megelőzően meg kell küldeni a kormány részére a 
Monetáris Tanács napirendjét. Ezt a passzust törli tehát a módosítás, meg kell jegyeznem, 
hogy ez a lehetőség nem az új jegybanktörvénnyel került bele a szabályozásba, ám ezzel a 
javaslattal most kikerülne belőle. 

A 46. § (10) bekezdése a Monetáris Tanács tagjainak súlyos kötelezettségszegés miatti 
felmentéséről szól, ezt helyeznél hatályon kívül a törvénymódosítási javaslat. A (16) bekezdés 
arról szól, hogy az euró bevezetésével megszűnik a Monetáris Tanács, ezt is hatályon kívül 
helyezné a javaslat. Itt az Európai Bizottságnak az volt a kifogása, hogy ebben az esetben a 
Monetáris Tanács nem kellően ösztönzött az euróbevezetés feltételeinek megteremtésében. Ez 
a módosítás is benne van ebben a törvényjavaslatban. Ez tehát a jegybanktörvényt érintő 
módosítások köre. 

A másik az alaptörvény módosításáról szóló javaslat, ez pedig a Magyar Nemzeti 
Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete összevonásának lehetőségét törli az 
átmeneti rendelkezések sorából. Ezeknek a módosításoknak az elfogadása esetén az 
infringement, az úgynevezett kötelezettségszegési eljárás lezárásra kerülhet. Két pont volt 
még a kötelezettségszegési eljárásban, a jegybanki vezetők, az elnök, az alelnökök és a 
hozzájuk kötött Monetáris Tanács, illetve felügyelőbizottsági tagok bérezésének kérdése, 
illetve a Monetáris Tanács tagjainak eskütétele. Ezen pontok esetében az Európai Bizottság 
elfogadta a magyar kormány álláspontját, és eltekint a változtatási kéréstől. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszöntöm és megkérdezem Király Júlia 

asszonyt, hogy kívánja-e a Nemzeti Bank részéről a törvényjavaslatot kommentálni. Tessék 
parancsolni! 

 
KIRÁLY JÚLIA, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselő Urak és Asszonyok! A kormány előterjesztésével számos ponton egyetértünk. 
Két alapvető pont van, ahol nem értünk egyet. Az egyik, hogy a megküldött tervezet 

az MT tagjainak felmentési okait tartalmazó rendelkezését kívánja hatályon kívül helyezni. 
Nem értünk egyet az MNB-törvény 46. § (10) bekezdésének hatályon kívül helyezésével, 
meghatározóan azért, mert az MNB-törvény egyéb rendelkezéseivel való összhang érdekében 
a hatályon kívül helyezés helyett a rendelkezés módosítását javasoljuk. A hatályon kívül 
helyezni javasolt rendelkezés nemcsak az MT tagjainak felmentési okait határozza meg, 
hanem azt is, hogy ki gyakorolja a felmentés jogát. Sem Magyarország alaptörvénye, sem az 
MNB-törvény ezen rendelkezésen túl nem mondja ki egyértelműen, hogy az MT tagjait az 
Országgyűlés, illetve a köztársasági elnök menti fel. A hatályon kívül helyezni javasolt 
rendelkezésen túl csak a felmentési javaslatnak az Országgyűlés számára való beterjesztéséről 
van szabály az MNB-törvény 46. § (11) és (13) bekezdésében. Az elnök és alelnökök 
vonatkozásában pedig az MNB-törvény olyan tartalmú rendelkezést tartalmaz, ami a 
köztársasági elnök általi felmentést utalás szintjén szabályozza. 

Az MNB-törvény ezen passzusának törlése tehát nem teszi egyértelművé a felmentés 
gyakorlását. Ezért szövegszerű módosítást javaslunk, miszerint a Monetáris Tanács (4) a) és 
b) pontjai szerinti tagjait a köztársasági elnök, a (4) c) pontja szerinti tagjait az Országgyűlés 
kizárólag az alapokmány 14.2 cikkének meghatározott okból mentheti fel, ha a Monetáris 
Tanács tagja nem felel meg a feladatai ellátáshoz szükséges feltételeknek, illetve súlyos 
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kötelezettségszegést követ el. Ez az egyik, ahol kérjük a benyújtott törvényjavaslat 
módosítását. 

A másik, hogy az IMF, az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, a magyar 
kormány, illetve a Magyar Nemzeti Bank képviselőiből felállított ötoldalú tárgyaló delegáció, 
amely a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt vizsgálja annak fényében, hogy mennyiben 
felel az meg a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének, továbbra is úgy tartja, hogy 
mindazok a kérdések, amelyek eddig az ötoldalú tárgyaló delegáció napirendjén szerepelnek, 
nyitva vannak. Ezt az Európai Bizottság továbbra is meghatározónak tartja, tehát javasoljuk, 
hogy a törvény elfogadásával az Országgyűlés várja meg ennek a bizottság munkájának végét, 
és a szükséges módosításokat a javaslatoknak, illetve a kormány ezen tárgyaló delegációk 
keretében megfogalmazott egyezségnek megfelelően módosítsa, amely tartalmazza a 
harmadik alelnök kinevezését a Monetáris Tanács jogkörének bővítését, a Magyar Nemzeti 
Bank vezetőinek fizetését. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. A vitát megnyitom. Szekeres képviselő 
úr kért szót. 

 
SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt legalább 

megérdemeltük volna, hogy tudjuk, hogy miért. Mármint, hogy miért vetette le a Fidesz-
KDNP a napirendről a Magyar Nemzeti Bank 2010-es beszámolóját, a felügyelőbizottság 
beszámolóját és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot. (Babák Mihály: Csak.) Mivel a 
válasz az, hogy csak, ez jól jelzi a kormánypárti többség hozzáállását a jegybank 
függetlenségéhez, és jól illeszkedik abba a folyamatba, amivel egyébként a tárgyalt 
napirendek kapcsán szembesülünk. Kezdjük azzal, hogy 2011 decemberében, amikor a Fidesz 
és a KDNP megszavazta a jegybanktörvényt, pontosan kellett tudnia, hogy ez a törvény nem 
felel meg az általa egyébként elfogadott európai uniós és más normáknak. 

Ugyanezeket a kifogásokat tételesen és pontosan, nem csupán az Európai Unió 
megfelelő szervezetei, de a magyar szakmai közvélemény is egyértelműen és világosan 
jelezte. Mégis megszavazták. Most azzal szembesülünk, hogy bizonyos pontokon, amelyek 
egyébként akkor is pontosan ismertek voltak, már hajlandók változtatni, de még mindig nem 
teljesértékűen, és nem a függetlenséget biztosító és az ország érdekét szolgáló módon. Sőt, 
elhangzott itt az az információ is, amely meggyőződésem szerint helyes, hogy a nyitott 
kérdésekben is még konzultációk vannak, és helyénvaló lenne ezeknek a konzultációknak a 
lefolytatása ahhoz, hogy Magyarországon ne olyan jegybanktörvény szülessen, amely mind a 
magyar nemzeti érdekeknek, mind az általunk, Magyarország által elfogadott nemzetközi 
normáknak egyébként megfelel. Miért kell ezt csinálni? Mi értelme van ennek? Mi értelme 
volt decemberben, és mi értelme van most? Miért jó az, ha bizonytalanság van a jegybank 
függetlensége körül? Miért jó az, ha Magyarország nemzetközi gazdasági, pénzügyi 
megítélésébe ilyenfajta bizonytalanság kerül? Szeretném hangsúlyozni, hogy teljes mértékig 
elfogadhatatlan magatartás. És erre nem lehet azt válaszolni, hogy csak, mert ennek 
következményei vannak, nem ránk nézve, hanem a magyar gazdaság helyzetére nézve. 
(Babák Mihály: Nem kell ennyire túldramatizálni.) 

A másik kérdés ehhez kapcsolódik. A beterjesztett javaslatokkal kapcsolatban 
szeretném világossá tenni, hogy a jegybanktörvényhez benyújtott javaslat tételesen oly módon 
közelít, ami egyébként bizonyos mértékben groteszkké és elfogadhatatlanná teszi. Beletesz 
egy olyan javaslatot, amely a felmentési szabályokat alakítja át, egy olyan javaslatot, amelyet 
egyébként kifejezetten kért megtartani a konzultációk során az Európai Központi Bank. Ez a 
javaslat nemcsak arról szól, hogy amiben megállapodás született, és ami egyébként 
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decemberben elhibázott lépés volt, hanem arról is szól, hogy most még egy olyan javaslat 
kerül be, amely teljes mértékig ellentétes mindazokkal a tárgyalásokkal, amelyek eddig 
folytak. És hogy teljesen világos legyen, szeretném azt is egyértelművé tenni, mivel az 
alaptörvény módosítását is tárgyalja most a bizottság, helyettes államtitkár úr erről külön 
szólt, hogy annak van egy olyan pontja, túl azon, amiről beszélt helyettes államtitkár úr, 
amely úgy nonszensz, ahogy van. Hogy ezt miért kellett a jegybankügyhöz fűzni, végképp 
érthetetlen. Nevezetesen azt akarják kimondani, hogy az alaptörvény átmeneti rendelkezései 
az alaptörvény részét képezik. Annak az alaptörvénynek a részét, amely kimondja, hogy 
semmi más nem képezheti a részét, amely kimondja, hogy ez egy egységes alaptörvény. 
Ezáltal olyan alkotmányos lehetetlen helyzetet alakítanak ki, ami egyszerűen nemcsak a 
józanésznek mond ellent, hanem az elemi logikának is. Ráadásul ezt a jegybanktörvény 
módosításához fűznék. Teljesen érthetetlen és értelmetlen. 

Azt szeretném javasolni, hogy a kormány vonja vissza ezt a napirendi javaslatát, és 
folytassa le azokat a konzultációkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország 
érdekeinek megfelelő, a nemzetközi normáknak megfelelő jegybanktörvény szülessen. Nem 
nagy munka, 2-3 pontban kell tárgyalásokat folytatni és megállapodni. Egyébként már ismert 
és gyakorolt módon lehet a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét biztosítani. Ami, még 
egyszer mondom, nem a jegybank, hanem Magyarország érdeke. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm. Szekeres úr első kérdésére: a csak-on kívül 

más oka is van annak, hogy azt javasoltuk, ne tárgyaljuk a 2010. évről szóló jelentést. 
Ugyanis jelentősen okafogyottá vált, és leveszi a figyelmet erről a törvényjavaslatról, amelyet 
most szükségeltetik tárgyalni. Úgy gondolom, 2010. régen volt, annak idején nem került a 
bizottság napirendjére időben, azt követően pedig nem került a tisztelt Ház elé. Azért vált 
okafogyottá, mert 2010-ről 2012-ben tárgyalni, bő egy év után igazából semmi értelme nincs. 
Kérem, gondolják meg ezt! Úgyhogy legközelebb a bizottság munkáját kell majd megfelelő 
módon iránytani e tekintetben. 

Visszatérve a Nemzeti Bankról szóló törvény módosítására. Meghallgattam a Nemzeti 
Bank képviselőjének javaslatát, kár, hogy nincs az orrunk előtt, mert így, ahogy gyorsan 
elmondta, követni sem tudtuk minden egyes tézisét, elképzelését. Gondolom, volt rá idő, hogy 
ezt összeállítsák. Én úgy látom, hogy nem segítik a munkánkat a tekintetben, hogy a Nemzeti 
Bank véleménye időben idekerüljön az asztalunkra. Mert nincs itt a Nemzeti Bank véleménye 
a törvényjavaslatról. Márpedig a főbizottság tagjaként azt vártam volna el, hogy megkapjam 
időben a Nemzeti Bank ezzel kapcsolatos vélekedését, mivel fontos törvényjavaslatról van 
szó. 

A másik, amit Szekeres úr biztosan nem fog érteni, mert ő internacionalista, hogy van 
nemzeti érdek. Szuverén állam Magyarország, amelynek államformája köztársaság. Szuverén 
állam, én pedig szuverén képviselő vagyok, és úgy gondolom, hogy a Nemzeti Bank nevében 
benne van, hogy a nemzet bankja. És a parlamentnek primátusa van ebből a szempontból 
minden tekintetben. És a törvényt is ő alkotja. Önök is alkottak egy olyan törvényt, amelyben 
a Monetáris Tanács üléseivel és azokon a kormány részvételével kapcsolatban passzus van. 
Ezt is kifogásolták. Miért nem akkor? (Dr. Veres János: Nem mi alkottuk.) Nem tudom 
megérteni. Tessék? De. De a ti kormányotok volt. (Dr. Veres János: A Járai-féle törvényben 
volt benne.) 

És akkor meg kell kérdeznünk azt, hogy mit jelent a Nemzeti Bank függetlensége. 
Kitől független? Ezt a kérdést minden számvevőszéki bizottsági ülésen felteszem, mert azt 
nem tartom megfelelő érvnek, hogy minden tekintetben bele kívánna beszélni a magyar 
törvényhozás az MNB elképzeléseibe és a saját Nemzeti Bankjával kapcsolatos törvénybe. 
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Számomra felfoghatatlanok azok a normák, amelyeket emlegetett Szekeres képviselő úr is, és 
azok az értékek is, amelyeket nem látok sehol sem. Sehol nem látom ezeket a normákat, mert 
a norma jelentése az írott szöveg, a törvényi jogszabály, egyezmény és ehhez hasonlók, 
amelyekhez természetesen alkalmazkodni kell. De nem találok ilyen normákat. A 
függetlenség fogalma pedig túlságosan tágan értelmezett, hiszen el kellene gondolkodni azon 
is, kedves Szekeres képviselő úr, hogy amikor a Nemzeti Bank elnökének fizetése 2 millió 
forint lett, akkor végigszántotta Európát és a világot. És rengeteg kárt okozott a magyar 
pénzpiacon azzal, hogy a függetlenség zászlajára tette a fizetését a pénzügyi válság 
időszakában, és megtett mindent annak érdekében, hogy rossz hírét keltse az országnak. 

Szóval, hölgyeim és uraim, ezzel a törvényjavaslattal, ami be van terjesztve, 
egyáltalán nem értek egyet. Nem értek egyet, és nem támogatom, viszont úgy gondolom, 
Magyarország érdeke fontosabb számomra, miután jelenleg alkalmazkodnunk kell az ország 
érdekei szempontjából a le nem írt és hosszú idő óta, bár mindig más aspektusból taxált 
normákhoz. Mert az a helyzet, hogy 3-4 szervezet, a Központi Bank, a Világbank, mindenféle 
politikus elmondja, hogy milyen törvényt kell a magyar törvényhozónak hoznia. Még a mai 
napig nincs ez taxálva, de elvárják. Úgyhogy arra kérem tisztelt képviselőtársaimat a 
kormányoldalon és mindenkit, aki tudomásul veszi, hogy alkalmazkodnunk kell, még ha 
elveinkkel ellentétesen is, az ország érdeke miatt, a beterjesztett törvényjavaslatot támogatni 
szíveskedjenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy a 

bizottság napirendjét a Házszabály szerint javaslat formájában az elnök állapítja meg. 
Tisztelettel jelentem, hogy a jövőben is az lesz a napirendi javaslat, amit legjobb tudásom 
szerint, az eskümhöz híven jónak tartok. És fontosnak tartom a Nemzeti Bank 2010-es 
beszámolójának megismerését az ország egész közvéleménye részéről, a hozzá kapcsolódó 
összes információt, valamint az ezzel kapcsolatos bizottsági szakvéleményt, ezáltal a 
parlament ellenőrzési jogának gyakorlását, a monetáris politika fölötti parlamenti kontrollt, 
tekintettel arra, hogy kormányzati kontroll nem lehet, számvevőszéki kontroll sem lehet. A 
jegybank monetáris politikája fölött rendkívül fontos szakmai és politikai szempontnak tartom 
azt, hogy az Országgyűlés ezzel a jogával éljen. Ezért szerepelt a javaslatomban ez a 
napirendi pont, és rendkívül sajnálom, hogy a kormánypárti többség, ugyancsak 
Házszabályszerűen, ezt levette napirendről, tehát erről nem tudunk beszélni sem itt, sem 
másutt. Még majd teszek azért kísérletet arra, hogy ezt a témát a plenáris ülés valamilyen 
formában mégis csak megismerje. 

Ami pedig a bizottsági munka irányítását illeti, képviselő úr, van önnek arra módja, 
hogy ezt a kritikáját más fórumon is megfogalmazza. Szíveskedjék a megfelelő eljárás szerint 
ezt szóvá tenni az ügyrendi bizottság ülésén, hogy gondjai vannak a bizottsági munka 
irányításával. Köszönöm szépen. 

A következő hozzászóló az 1. napirendi ponthoz Vágó képviselő úr. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm, tisztelt elnök úr. Csak azt szeretném kérdezni, 

hogy most külön tárgyaljuk az első két napirendi pontot, mert már voltak itt olyan 
hozzászólások, amelyek áttévedtek a másik napirendi pont területére. 

 
ELNÖK: Jogos a kérdés. Tárgyaljuk együtt, és majd külön szavazunk róla. 

Lényegében ugyanarról a témáról van szó. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Igen, igen, ezért kérdeztem. 
 
ELNÖK: Együtt tárgyaljuk, és majd külön szavazunk róla. Tessék parancsolni! 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 

helyzet az, hogy az LMP szeretné azt, hogy a monetáris politika alakításában valamely 
formában részt vegyenek a demokratikus módon hatalommal fölruházott képviselők is. Azt 
nem tartjuk jó iránynak, amit a kormány követett, hogy csupán a kormányzat mintegy ezt a 
gyarmatosító folyamatot végigvive, ugyanúgy a Nemzeti Bankra is ki akarná terjeszteni a 
hatalmát. Sokkal inkább tartanánk azt jó iránynak, ha a közösségi ellenőrzés lenne inkább 
hangsúlyosabb, tehát az Országgyűlés kezébe kerülne több eszköz is. Mégis úgy gondoljuk, 
hogy ezen javaslatcsomag támogatást kell kapjon, hiszen nagyon nagy veszteség érte a 
magyar adófizetőket, hogy az elmúlt fél évben sokszor csak álvitákat folytattak a Nemzeti 
Bank függetlensége kapcsán, hiszen itt a lényegi kérdés nem az elnök fizetése. A lényegi 
kérdés a monetáris politika kialakítása, és mégis ilyen álviták folytak, mintegy a 
közvéleményt félrevezetve, és több százmilliárd forint veszteség érte a magyar államkasszát 
és az adófizetőket, hogy ebben a kérdéskörben nem sikerült időben megegyezésre jutni. 

Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy általános vitára alkalmas ez a javaslat, bár volna 
mit javítani rajta. Persze, olyan tételek is vannak, amit egyszerűen nem értünk, hogy mi ezzel 
a probléma. Itt már említették a Járaiék által megfogalmazott pontot, amikor részt vehet a 
Monetáris Tanács ülésén a kormány képviselője szavazati jog nélkül, hiszen az pont arról 
szól, hogy együtt tudjon működni a kormányzat és a jegybank. A valódi, érdemi probléma az 
lenne, ha a kormányzat akarná alakítani a monetáris politikát egy személyben. Itt egy 
együttműködési kényszer van, de továbbra sem látszik, hogy milyen formában fog 
megvalósulni ezek után ez az együttműködés. Természetesen majd módosító javaslatokkal 
próbáljuk javítani ezt a helyzetet. 

De talán tényleg fontosabb a 2. napirendi pont alá tartozó első alkotmánymódosítás. 
Nem tudom, hogy most már átvesszük-e ezt az amerikai stílust, hogy ha vesszük a fideszes 
tempót, és lehet, hogy még ennek a ciklusnak a végére eljutunk a 23. alkotmánymódosításhoz 
is, ez szerintem eléggé problematikus. Úgy kellene véleményünk szerint a helyzetet kezelni, 
hogy azokat a problémás kérdéseket, amelyek nyilvánvalóan föl fognak merülni a 
közeljövőben, nem feltétlenül kell kétharmadba önteni és az alaptörvénybe tenni. Mégis úgy 
tűnik nekünk, hogy pont az átmeneti rendelkezések azok, amelyek eléggé sok vitát hoztak 
felszínre, és talán nekünk is elkeseredettségünkben már csak az aktivista eszköz maradt a 
kezünkben ennek kapcsán tavaly év végén. De az, hogy az Alkotmánybíróság ne vizsgálhassa, 
és ezért illesztik bele az alaptörvénybe az átmeneti rendelkezéseket, több mint átlátszó. 
Nyilvánvaló, hogy itt létezhetnek, nem azt mondom, hogy léteznek, van lehetősége annak, 
hogy alkotmányossági aggályokat vetnek föl ezek a tételek, és mégis ezért, hogy az 
Alkotmánybíróság ne vizsgálhassa az alkotmány szövegtestét, ezért illesztik bele az 
alkotmányos kérdések körébe. Itt ez erős problémákat vet föl, a tartalmi résztől teljesen 
függetlenül. A tartalmi részben is vannak kifogásaink, de hogy ez itt formailag erős 
alkotmányossági problémákat vet föl, az biztos. 

Csak szeretnék itt a vitára reagálni. Babák úr, nem tudom, hová tűnt. Én is 
problémának vélem azt, hogy itt 2010-ről nem lehet beszélni 2012-ben. Mégis, talán az ő 
száját hagyta el legtöbbször „az elmúlt 8 év” kifejezés az elmúlt 2 esztendőben, amelynél 
ugyanúgy 2010-ről és a 2010. előtti állapotokról van szó. Úgy gondolom, ha valóban itt az 
érdemi monetáris kérdésekről van szó, akkor érdemes a 2010-es évet is megvizsgálni. Ha 
továbbra is a Nemzeti Bank logójának kinézetéről van vita az Országgyűlés költségvetési 
bizottságában, akkor nem érdemes. Úgy tűnik, hogy itt nagyon sok álvita és félrevezető 
gumicsont van a Nemzeti Bank ügyében, ezekről kellene talán az érdemi monetáris 
kérdésekre átterelni a hangsúlyt. Épp ezért gondoljuk azt, hogy ez a módosítási csomag 
egyrészt elkésett, másrészről nem jó irányú, mert továbbra sem adott a lehetőség, hogy a 
monetáris politika lényegi kérdéseiről az Országgyűlés vonatkozó bizottságában érdemi vitát 
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lehessen folytatni. Nem tudom, elnök úrnak teszek föl egy tétova kérdést, hogy lehetőség 
volna-e rá, hogy valamelyes szabad napirendi pont keretében majd egyszer még, akár ebben a 
ciklusban is a monetáris politika érdemi kérdéseiről tudjon beszélni a bizottság, mert úgy 
tűnik, hogy legalábbis az elmúlt 2 esztendőben félrementek ezek a viták. 

Tehát még egyszer, sajnálom, hogy ez csak most került ide, időben lehetett volna 
kezelni, hiszen a felvetések, illetve a kritikák már jóval hamarabb megvoltak, és ez a 
késlekedés nagyon súlyos áldozatokat követelt az adófizetőktől, másrészről pedig úgy véljük, 
hogy érdemi megoldást a monetáris politika közösségi kontrolljára nem jelent ez a 
törvénymódosítás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ami a rám vonatkozó kérdést illeti, szabad 

napirendi pont nincs, ez akkor önképzőköri szint. Hiszen ha a bizottság nem veszi 
napirendjére, akkor még fórumot sem lehet tartani. A fórum az egyharmados részvételi arányt 
jelent, határozathozatali jogosítvány nélkül. Ez egy hivatalos tárgyalási fórum, határozatot 
nem hozhat, de ahhoz is el kell fogadni napirendként a témakört. Ez nem történt meg. 
Innentől kezdve beszélgethetünk a folyosón, megiszunk egy kávét valahol, konferencián, 
írunk egy tanulmányt, et cetera. Plenáris ülésen napirend előtt vagy más formában lehet 
ezeket a dolgokat feszegetni. Itt ezek után én nyilván nem fogom ugyanígy ezt visszahozni, ez 
értelmetlen, legfeljebb, ha meggondolja majd magát a kormánytöbbség, akkor ők 
kezdeményezik ezt a témát. Köszönöm. 

A következő hozzászóló Herman István képviselő úr. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Nem a további vita lezárása végett, de egy kérdést szeretnék föltenni a 
Magyar Nemzeti Bank jelen lévő képviselőjének, miszerint a Magyar Nemzeti Banknak és 
elnökének kinek az érdekeit kell képviselnie, szolgálnia. Kinek az elvárásainak kell 
megfelelnie? Ez lenne a kérdésem. 

Vágó Gábor képviselőtársamtól pedig azt szeretném megkérdezni, jól értelmeztem-e 
egyik megjegyzését, hogy a mindenkori kormány felelőssége a kormányzás, de az LMP jelen 
esetben ebből jussokat követel magának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem alelnök asszonyt, hogy a 

kérdésre kíván-e most reagálni, miután önt, illetve az intézményét érintette a kérdés. Tessék 
parancsolni! 

 
KIRÁLY JÚLIA, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Több kérdés is elhangzott, úgyhogy úgy gondolom, érdemes is reagálni. Az alapkérdés az, 
amit az elsőként szóló képviselő úr fogalmazott meg (Babák Mihály: Babák Mihály.), 
bocsánat, Babák képviselő úr fogalmazott meg, miszerint mitől független a Magyar Nemzeti 
Bank. És mint pedagógus, úgy gondolom, számomra megtiszteltetés, hogy ezt ebben a 
körben, ahogy szoktam az egyetemen, kifejthetem. A nemzeti bankok függetlensége nem a 
gazdaságtól való függetlenség, nem az országtól és nem az ország érdekeitől való 
függetlenség. A nemzeti bankok függetlensége a mindenkori politikai kurzus rövid távú 
érdekeitől való függetlenség, ami nem Magyarországra, hanem a világ minden országára 
érvényes. A nemzeti bankok az egyes országokban azért váltak függetlenné, amiért 
függetlenné vált számos más szervezet is a különböző demokráciákban, az ország lakóinak, az 
ország gazdaságának hosszú távú biztosítása érdekében. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 
Nemzeti Bank a hosszú táv ombudsmanja, erre lettünk létrehozva. 

Ennek egyértelmű folyománya, hogy a Magyar Nemzeti Bank stábja, vezetése, 
Monetáris Tanácsa és monetáris politikája a gazdaság, az ország lakói és Magyarország 
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érdekében cselekszik, és éppen ezért igyekszik magát függetleníteni a mindenkori rövid távú 
politikai érdekektől. Ezért nem tárgyalja az Országgyűlés a monetáris politika kérdéseit. 
Javaslom az LMP-s képviselő úrnak, hogy olvassa el a vonatkozó irodalmat, és ha talál 
egyetlen olyan országot, mondjuk, Ugandán kívül, ahol tárgyalja az Országgyűlés a monetáris 
politikát, akkor természetesen elkezdhetünk erről beszélgetni. Viszont rögtön hadd jelezzem, 
hogy a korábbiakban a Magyar Nemzeti Banknak egy jól bevált gyakorlata volt, amit most is 
szívesen felajánlunk az elnök úrnak, hogy időről időre a bizottsági üléseken tájékoztattuk a 
bizottságot a monetáris politikáról, amikor nagy örömmel vitatjuk meg a képviselő urak 
hozzászólásait. Az inflációs jelentéseink megjelenésekor szívesen eljövünk, szívesen 
elmondjuk, és szívesen meghallgatjuk érveiket, hiszen a monetáris politikát végül is együtt 
alakítjuk, mert a hosszú táv ombudsmanja sem lehet független az elhangzó józan érvektől, 
amiket, úgy gondolom, az elmúlt 5 évben, mióta ez a menedzsment regnál, minden 
alkalommal igenis figyelembe vettünk, és beépítettük a saját víziónkba. 

A javaslat, amit megfogalmaztam az előbb a kormányjavaslat módosításaként, a 
Matolcsy miniszter úrnak írott levelünkben szerepel, a Magyar Nemzeti Bank honlapján 
megtalálható, tehát megismerhető, de az egyértelműség kedvéért nagyon röviden 
megismétlem. Ez egy egyszerű módosítási javaslat, ugyanis a paragrafus törlése nemcsak az 
okot szünteti meg, hanem a felmentést gyakorló személyét is homályban hagyja. Ezért van az 
a módosító javaslatunk, miszerint, akkor még egyszer ismertetem, a Monetáris Tanács tagjait 
a köztársasági elnök, c) pontja szerinti tagjait az Országgyűlés kizárólag az európai 
alapokmány 14.2 cikkében meghatározott okból mentheti fel. Ez a módosítás ugyanis 
pontosítja, hogy ki milyen esetben mentheti fel az elnököt, alelnököt, illetve a Monetáris 
Tanács tagjait. 

A fizetésről. Megpróbáltuk ezt is többször elmondani. Az első megjegyzésem. Simor 
András elnök úr az én tudomásom szerint nem roadshow-zott semmit sem körbe, ő a saját 
fizetését soha nem hozta fel, ezt az Európai Központi Bank tette meg, amelynek kötelessége 
azt figyelni, hogy az egyes országok jegybankjáról szóló törvény összhangban van-e az 
európai alapokmányra. Hogy mennyire nem a fizetésről van szó, azt talán igazolja az elnök 
úrnak a miniszterelnök úrhoz írott levele, amelyben felajánlotta, hogy amennyiben a 
szerződéses állapot helyreállíttatik, egy demokratikus országban ugyanis, úgy gondolom, a 
szerződések szentsége az állam alapja és megdönthetetlen oszlopa, abban az esetben ő kész 
lemondani erről a fizetésről, amelyet a közgazdász, a közgazdasági műveltség fokozására, a 
közgazdászképzésre fordítana. Sajnálattal állapítom meg, hogy erre a levélre nem érkezett 
azóta se válasz. 

És végül, amennyiben a két napirendi pontot együtt tárgyaljuk, a második napirendi 
pontnak a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó módosításával egyetértünk, de szeretném 
megjegyezni, hogy a Magyar Nemzeti Bank soha nem a Magyar Nemzeti Bank és Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének összevonása ellen tiltakozott, kizárólag az ellen, hogy e 
két intézményt oly módon vonják össze, hogy fölé egy harmadik, új elnököt nevezzenek ki. A 
két intézmény összevonását szakmailag mindig is támogattuk, mert azt látjuk, hogy Európa 
legtöbb országában a válságnak ez az egyik legfontosabb tanulsága volt. De úgy gondolom, 
nem a mi feladatunk, hogy az ezzel kapcsolatos törvényt megfogalmazzuk. 

A 2010-es évről számos bizottságban esett már szó. Csak egyet szeretnék 
megjegyezni, hogy két hét múlva benyújtjuk a 2011-es évről szóló beszámolót, és akkor 
esetleg a bizottság a kettőt együtt tárgyalhatja. Szeretném megjegyezni, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank szeretne eleget tenni annak a jegybanktörvényben és az alaptörvényben 
megfogalmazott kötelezettségének, hogy beszámol minden éves működéséről, és merem 
remélni, hogy nekünk még módunkban lesz ezt megtenni, miközben sajnálattal elődeinknek 
egyetlenegy alkalommal sem volt módjuk. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Mi is köszönjük, alelnök asszony. A következő hozzászólónk Veres János 
képviselő úr. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Először néhány 

pontosítást szeretnék tenni az elhangzott vita alapján, mert azt gondolom, érdemes. Babák 
képviselő úr rosszul tudja. A Monetáris Tanács ülésein a kormány képviselőinek jelenlétét, 
valamint a tanács üléseire történő napirendi pont közlését a kormánnyal a Járai Zsigmond 
pénzügyminiszter által megalkotott, az ő javaslatára a kormány által elfogadott, majd az 
akkori fideszes többség által megszavazott jegybanktörvény vezette be Magyarországon. 
(Babák Mihály: Ühüm. És ez 8 évig nem volt baj.) Így van. Ez nagyon érdekes, hogy 8 évig 
nem volt baj. A lényegre tapintott rá képviselő úr. Miért nem volt baja 8 évig ezzel sem az 
Európai Központi Banknak, sem másnak érdemben? Nekem sem volt pénzügyminiszterként 
ezzel bajom, nekem sem volt ellenzéki képviselőként ezzel bajom mindaddig, ameddig nem 
volt érzékelhető egy olyan magatartás a kormány részéről, amely a jegybank 
függetlenségének korlátozására vonatkozik. (Babák Mihály: Miben?) A jegybank 
döntéshozatalának tartalmi kérdéseiben. Azt hiszem, ez elég nyilvánvaló az elmúlt évek 
gyakorlatát figyelembe véve. 

Ebből az következik, hogy egy olyan jogi szabályozás tehát, amely egyébként kibírta 
több éven keresztül mindenki kritikáját, hiszen nem tették szóvá éves jelentéseikben, amikor 
Magyarországgal kapcsolatos véleményüket formálták az illetékes nemzetközi szervezetek. 
Akkor válik nem megfelelővé, amikor nem megfelelőképpen él a kormány a saját maga 
gyakorlatában bizonyos kérdésekben, bizonyos cselekvésekben azzal, amit a jogrend lehetővé 
tesz. Ezért válik egy ilyen jellegű szabályozás rosszá 10 év után. Hiszen emlékeznek rá, ez 
egy 2000-ben elfogadott törvény volt annak idején. Tehát rosszul emlékezik képviselő úr, 
nem a szocialisták fogalmazták meg, sőt, nem is szavazták meg annak idején a Járai-féle 
jegybanktörvényt. 

A második. Képviselő úr rosszul emlékezik már megint, a Világbank nem nyilvánított 
véleményt ezekben a kérdésekben ismereteim szerint egyetlenegy alkalommal sem. Obligón 
kívül van a szervezet, ebből következően nem volt ilyen, sem ráhatás, sem vélemény, sem 
valamire történő ösztönzése a magyar jogalkotásnak. 

Akkor a tartalmi kérdésekről. Itt van ez az alkotmánymódosítási javaslat, ami finoman 
fogalmazva nagyon sumák javaslat. A javaslat sumáksága a következőben fogalmazható meg. 
Ebben a benyújtott javaslatban, amely nagyon rövid, két érdemi kérdést próbálnak meg 
szabályozni. Az egyik érdemi kérdés ezzel a törvényjavaslattal függ össze, ebben a kérdésben 
én voltam az, aki annak idején a parlamentben elég hosszan beszéltem, noha időkeretes volt a 
vita. Azt gondolom, sajnálatos, hogy csak nemzetközi szervezetek hatására látják azt be, hogy 
rossz javaslatot, rossz szándékkal, rossz módon fogadtak el, amikor elfogadták az ilyen 
módon történő PSZÁF és MNB-összevonás alaptörvénybe iktatását. Akkor is mondtuk, hogy 
ezt hagyják el, felejtsék el. Erről lehet tárgyalni, ezt meg lehet vitatni. Ez olyan modell, 
amelyben létezik ilyen forma is, olyan forma, ez olyan kérdés, amelyben ráadásul mi ketten 
nem értettünk egyet egymással annak idején alelnök asszonnyal, amikor kormányzati 
pozícióban voltam. De azt gondolom, ez nem egy olyan ügy, ami bárkit bármilyen módon 
befolyásolna a munkavégzésében mindaddig, amíg nem egy kialakult, működő, 
demokratikusan elfogadott modellben történő erőszakos beavatkozás lehetőségét teremti meg 
egy kétharmados törvénnyel. Márpedig ezt csinálták annak idején, amikor elfogadták ezt a 
bizonyos alaptörvényi rendelkezést az Országgyűlésben. 

Ezért azt gondolom, hogy ezt a magunk részéről támogatjuk minden további nélkül. 
Tehát a benyújtott javaslatnak ezt a pontját az MSZP részéről nyilvánvalóan támogatni tudjuk, 
hiszen ez a pont az, amit mi mondtunk annak idején, hogy ne kerüljön az alaptörvénybe ilyen 
jellegű szabályozás, mert ez rossz, mindenkinek árt. Örülünk annak, hogy végül is, ha nem is 
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a mi javaslatunkra, de belátják, hogy ezt elrontották, és ezt korrigálni kell. Na most, nagyobb 
baj van az 1. ponttal. Az 1. pont olyan abszurditást tartalmaz, amelyre, hogy mondjam, aki 
megfogalmaz ilyet, az ordenáré pofátlanságban gondolkodik. Ugye, mi is a jelenlegi helyzet? 
A jelenlegi helyzet az, hogy Szabó Máté ombudsman az Alkotmánybírósághoz fordult, 
mindenki, minden szakmai vélemény számára megalapozott jogi érveléssel a tekintetben, 
hogy ez a bizonyos alaptörvény hatálybalépésére vonatkozó rendelkezéshalmaz így, ahogy el 
van fogadva, éppen az alaptörvényből következően nincs rendben. Ebből következően most 
azt mondják, hogy mielőtt az Alkotmánybíróság kimondaná, hogy Szabó Máté indítványa 
megalapozott, és ezért nem lehet az alaptörvény hatálybalépésére vonatkozó szabályokat 
kvázi alaptörvényi szintűnek tekintetni, hiszen abba nem lehet utólag beleírni semmit, önök 
fogadták ezt el így, ezért most mintegy beemelik az alaptörvénybe ennek a törvénynek az 1. 
§-ával azt a jogalkotási torzót, amit annak idején csináltak. Ugye, önök is belátják, hogy ez a 
pofátlanság határán van, és túl is megy rajta megítélésünk szerint. 

Ha egyszer nyilvánvalóan elkövettek egy hibát, azt nem lehet ilyen módon helyre 
tenni. Szerintem teljesen abszurd, amit most el akarnak fogadtatni ebben az 1. §-ban. Ez csak 
azért izgalmas, mert egyébként ennek a törvényjavaslatnak az első, az MNB-re vonatkozó 
része általunk elfogadható lenne, és úgy vélem, hogy valószínűleg más ellenzéki párt is van a 
parlamentben, amely ezt elfogadhatónak gondolná. De ezek után betesznek egy olyan pontot a 
törvényjavaslatba, amelynek alapján nyilván az egész javaslatot nem szavazhatja meg, aki egy 
picit is gondolkodik, mert abszurd a javaslat első pontja. Ezért azt gondolom, hogy magát az 
alkotmánymódosítást így, ahogy van, nem szabályosan tárgyalja az Országgyűlés, nem is 
lenne tárgyalható az Országgyűlésben, mert nyilvánvalóan egy elrontott javaslatról van szó. 
Próbálják itt magyarázni a benyújtott indítványban, közel egy oldal terjedelemben ezt a 
bizonyos hogyan gondolják az alaptörvény hatálybalépését az alaptörvény részének tekinteni. 
Nem sikerült. Szóval, látszik, hogy próbálkozott néhány ember ezzel a kérdéskörrel, gyenge 
minőségű munkát végeztek. 

Nem is sokat variálnak a Nemzeti Bankkal összefüggő kérdésen, hiszen összesen 4 
sorban indokolják, hogy miért gondolják úgy. Ezért azt gondolom, nem is nagyon lehet rajta 
sokat gondolkodni, hiszen meggyőződésem szerint ez úgy helyes, hogy elvetik. Ezt külön mi 
megszavaznánk, elfogadnánk, de az 1. § után ez már nem lehetséges. 

Na, nézzük a benyújtott indítványok jegybanktörvényi részét. Én komoly problémának 
látom azt, hogy miért ezzel a tartalommal, miért most kerül benyújtásra ez a törvényjavaslat 
elénk. Miért nem várják meg azt, hogy a lefolytatandó egyeztetés meghozza a maga 
eredményét. Láthatóan nincs eredménye az egyeztetésnek. Az egy félremagyarázás, amit 
néhányan mondanak a Fidesz részéről, akár még kormányzati emberek is, most nem 
államtitkár úrra gondolok, de az ön minisztériumában van politikai vezető, aki tesz ezzel 
kapcsolatban félreérthető, a valóságot elferdítő nyilatkozatot. Még az Országgyűlésben is 
megtette ezt a nyilatkozatot, amikor is azt mondja, hogy ha már valamiben megállapodtak, 
akkora megállapodott részt be kell vinni az Országgyűlés elé, a többi pedig lesz, ahogyan lesz. 
A dolog nem így néz ki szerintem, hiszen nem azt hozták be az Országgyűlés elé, amiben 
megállapodás van. Ez azért fontos, mert itt most kiderült alelnök asszony érveléséből is, hogy 
van olyan pontja a benyújtott javaslatnak, ami bizonyosan nem azt tartalmazza, amiben az 
ötoldalú bizottság megállapodott volna egymással. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy ha már egyszer másokban gyanút ébresztett föl a 
függetlenséggel kapcsolatban az a 10 éves gyakorlat, ami korábban nem ébresztett gyanút, 
mert nem volt erre ok, ezért azt gondolom, más választás nem nagyon van, mint az 1. § 
kapcsán ez a bizonyos kormánymeghívás, illetve a napirend megküldése ügyben valószínűleg 
el kell fogadni a benyújtott javaslatot azzal együtt, hogy természetesnek tartom azt, hogy 
valamilyen a jegybank biztosítani fogja azt, hogy a Monetáris Tanács napirendjének 
nyilvánossága, megismerhetősége a kormány számára ezt követően is biztosított legyen. Ez 
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lehet a honlapon történő közzététel vagy bármi más. Ezt csak azért mondom, mert nem 
hiszem, hogy bármifajta olyan kérdésről lenne szó, amely a kormány elől elzárt módon 
történne. 

A 2. § kapcsán pedig azt gondolom, meg kellene fontolni a kormánypártoknak, hogy 
írják át a benyújtott javaslat 46. § (10) bekezdésére vonatkozó részét, akár azzal a szöveggel, 
amit itt az imént alelnök asszony ismertetett, akár más szövegezéssel. Egy biztos, nem lehet 
úgy hagyni a mostani szabályozást, hogy ez a bizonyos ki menti fel és milyen okból 
szabályozatlanul maradjon, és jogbizonytalanság alakuljon ki. Nagyon érdekes az a bizonyos 
pont, a Monetáris Tanács megszűnése az eurózónához való csatlakozás esetén. Ez megint 
abba a körbe tartozik, ami lényegében több mint 5 éven keresztül senkiben sem ébresztett föl 
semmifajta aggályt. Itt megint a bizalom csökkenése, a bizalom hiánya hozta azt, hogy ez a 
kérdéskör ilyen dimenzióba került a vitákban előtérbe. Itt azt tudom mondani, hogy miután 
sajnos eljutott eddig a mostani kormány, ezért a Fidesz saraként nyilvánvalóan ezt is 
módosítani kell. 

Na most, ami problémát jelent, az a következő négy kérdéskör szabályozatlansága 
vagy nem megfelelő módon történő szabályozása. Mert az nem úgy van, hogy ami most a 
vitás kérdésekből nem került elénk, az rendezett lenne. Nem, mert vagy az Európai Bíróságra 
fognak menni a Bizottság részéről, vagy pedig a további egyeztetések során valamilyen 
kompromisszumos megoldásra jutni fognak. Szerintem roppant egyszerű lenne, ha most, 
ennek a törvénymódosításnak a részeként a további négy ügyet is egyértelműen lehetne itt és 
most szabályozni. Nevezetesen, le kell hogy mondjon a kormány a Monetáris Tanács 
tagjainak kibővítési szándékáról, le kell mondjon a harmadik alelnök kinevezési jogának 
szándékáról, és magam azt gondolom, hogy a Monetáris Tanács jogkörének kibővítése sem 
indokolt szakmailag, legalábbis én nem olvastam semmifajta olyan szakmai érvet, ami ennek 
az indokoltságát megalapozta volna az eddigiek során. 

Szándékosan nem akarok a vezetők jövedelmével mint vitakérdéssel foglalkozni azért, 
mert azt gondolom, hogy a magunk részéről erről lehet véleményünk, de meggyőződésem 
szerint annak kell rendeznie ezt az Európai Központi Bankkal, aki keltette ezt a vitát, ez pedig 
a jelenlegi magyar kormány és kormánytöbbség. Ha meg tudja győzni az Európai Központi 
Bankot, hogy a jegybanki vezetők jövedelemcsökkenése a függetlenséget nem érintő kérdés, 
ám legyen, ha meg nem tudja meggyőzni, akkor vegye tudomásul, hogy ez olyan kérdés, 
amibe nem piszkálhat bele a jegybank függetlenségének csökkentésének látszata nélkül a 
magyar kormány és a magyar parlamenti többség. Ezért azt tudom mondani, hogy ebben a 
kérdésben nem fogok sem így, sem úgy véleményt formálni, mert nem gondolom, hogy 
ellenzéki képviselőként kellene nekünk bármilyen módon bármely álláspont képviseletében 
hangosan beszélni. Azt tudom mondani, hogy aki elrontotta ezt a kérdést, az tegye helyre, 
mert Magyarországnak az az érdeke, hogy ne maradjon ez a kérdéskör normális szabályozás 
nélkül. 

Egyébként azt a megoldást is nagyon könnyen elképzelhető megoldásnak tartom, ami 
elhangzott most itt alelnök asszony szájából, nevezetesen elnök úr felajánlását, hogy ha a 
szerződéses viszony létrejön, és nem avatkozik bele utólag senki, ha a szerződéses viszony 
létrejön normálisan, úgy, ahogy az annak idején megköttetett, és ezt követően a ténylegesen 
számára számfejthető jövedelmet felajánlja egy alapítvány, szerintem ez minden további 
nélkül elfogadható megoldás adott esetben. De számos más megoldás is létezik még, ami ezt a 
kérdést rendezné úgy, hogy Magyarországot ne érje kár a kormány elhibázott, 
meggondolatlan és megalapozatlan döntései miatt. 

Összegezve ezért azt gondolom, hogy a benyújtott törvényjavaslatnak a Nemzeti 
Bankra vonatkozó része vitára alkalmas: Nem jó a benyújtott szabályozás, több ponton 
módosítandó, több ponton kiegészítendő, illetve van olyan része, amit nem kellene 
szerepeltetni, ezért a magam részéről ennek a vitára való alkalmasságát támogatni tudom. Az 
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alkotmánymódosítás viszont abszolút alkalmatlan arra, hogy a parlament vitát folytasson róla, 
hiszen ez úgy van elrontva, ahogy azt el lehet képzelni egy-egy javaslatról. Láthatóan a 
nyegleség abszolút mértékben uralkodott akkor, amikor megfogalmazta valaki a kormányzat 
részéről. Még egyszer mondom, egyoldalúan próbálta valaki megmagyarázni a 
magyarázhatatlant az indoklás részében, de ez nem sikerült. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Babák képviselő úr kíván szólni. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy 

gondolom, hogy a Nemzeti Bank elnökének jövedelme a magánügye, kezdem ezzel az utóbbi 
megjegyzéssel, azt tesz vele, amit gondol. Ezt már Gyurcsány Ferenc annak idején eljátszotta, 
úgyhogy hagyjuk. A magánszférába tartozik, hogy azt mire ajánlja fel. Megjegyzem, 
mellesleg nem kicsit epésen, hogy az elnök úr továbbította nemrégiben az 
összeférhetetlenségi bizottság jelentését, amelyben a jegybankelnök úrnak a vagyoni helyzetét 
is tisztáznia kellett, magyaráznia kellett. Korábban itt is kapott több kérdést a 
vagyonnyilatkozatát illetően. Szóval, ezek személyes dolgok, úgyhogy a csudába velük. 

Úgy gondolom, hogy annak idején a képviselők, köztük jómagam is, megfontoltan 
hozták meg a törvényt a Nemzeti Bankról. Persze, a döntés sokszor nem mindig a legjobb, 
hanem a kevésbé rossz választása. Ez a passzus, amit most mondtam, a kevésbé rossz 
választása, mert Magyarország érdekére való hivatkozással fontos a Nemzeti Bankról szóló 
törvény módosítása, holott nem értünk vele egyet. Tehát nem a jó döntést fogjuk meghozni. 
Minden kiegészítést tudomásul veszünk, és nyitva áll a lehetőség, hogy bárki benyújtsa 
javaslatát, de mi magunk, kormánypártiak megfontolt döntést hoztunk annak idején a Nemzeti 
Bankról szóló törvény kapcsán. Most viszont a kényszer visz rá, szeretném hangsúlyozni, 
mégpedig az ország érdeke miatt, amit tudomásul kell venni. Nem szívesen veszi egy 
törvényhozó, ha kényszerben van, ráadásul politikai kényszerben. És ez politikai kényszer, 
szeretném mindenki előtt nyilvánvalóvá tenni. Politikai érdekek húzódnak meg mögötte, sőt, 
multinacionális és egyéb érdekek. 

Tisztelt Király Júlia alelnök Asszony! Hálás vagyok önnek, hogy megfogalmazta a 
Nemzeti Bank függetlenségéről szóló téziseket. Ha így tanítja, biztos jól teszi. Kitűnő. Csak 
az a helyzet, hogy az elnöke nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent. Ő nem tudta így taxálni. 

Kedves Király Júlia alelnök Asszony! Ha ugyanígy taxálná, hogy hol érezte, hol 
támadta meg a kormány a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét. Milyen ügyeket tud, 
amelyekkel megtámadta, ami okot adott arra, hogy az egész világban, ha nem is roadshow 
keretében, mindenhol híre keljen annak, hogy Magyarországon a Nemzeti Bank nem 
független? A kormány hol kívánt beavatkozni, milyen metódusokkal? Ha taxálná, szívesen 
vennénk, mert mi erről nem tudunk. Valószínű, hogy a Nemzeti Bank elnöke nem volt 
független pártérdektől és politikai érdektől. Én prejudikálom ezt a vélekedésemet a 
cselekedeti és megnyilvánulásai hatottak a tekintetben, hogy mi mondhassuk azt, hogy nem 
független a tisztelt elnök úr. 

A honlapról. Tisztelt Király Júlia alelnök Asszony! Én nem olvasom minden nap sem 
a Nemzeti Bank honlapját, sem a parlamentét. Ugye, az nem válasz számomra, túlságosan 
lekezelő, amikor azt mondja, hogy olvassuk el a honlapon az önök vélekedését. Talán 
megtehették volna azt a szívességet, hogy elküldik hozzánk, hogy tanulmányozhassuk. Én 
most is erre kérem, mert nincs is számítógép nálam, hogy kikeressem ebbéli vélekedésüket 
vagy azt, amit az imént fölolvasott. Jó lenne, ha megkaphatnánk. Érdekel az ön véleménye, 
tisztelem és becsülöm ennyire szakemberként is, tehát fontos számomra, hogy elolvashassam. 

Hogy alelnökből hány van, lehet, hogy a Nemzeti Bankon belül okoz feszültséget, 
mert egzisztenciális veszélyt látnak alkalmasint. Nem tudom, hogy ha egy kormány olyan 
törvényjavaslatot terjeszt be, ami hosszú távra szolgálja a Magyar Nemzeti Bank és egyáltalán 
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a pénzügyi közvetítő rendszer, valamint a pénzügyi szabályozó rendszer összehangolását, az 
miért rossz. Egyébként a PSZÁF és a Nemzeti Bank együttmunkálkodását eddig két külön 
szervezetként nem tudták megvalósítani, a kormány szándéka az volt, különösen az IMF 
javaslatára, ami már keletkezett, hogy tegyük a két dolgot együvé, és próbáljuk ezt 
megszervezni. A törvény nem rendelkezett arról, hogy holnap fel kell állítani, viszont azt 
tudjuk, ön is mondta, alelnök asszony, hogy jó pár országban így oldották meg a pénzügyi 
piaci szabályozást, ellenőrzést, a két szervezet együttmunkálkodását a válságkezelésben. Száz 
szónak is egy a vége, a kérésemnek tegyen eleget, mondja el, hogy mennyiben volt 
veszélyeztetve az elmúlt két évben a Nemzeti Bank függetlensége, mert én ilyen konkrét 
esetről nem tudok. 

Visszatérve még az éves jelentésre, a Nemzeti Bank teljesítette a kötelességét, 
benyújtott a tisztelt Házhoz a beszámolóját. Az más kérdés, hogy mikor élünk vele, ebben ne 
érezzék sértve magukat. Úgy gondolom, a törvény betartották. Az más kérdés, hogy most nem 
ez a fontos, mert az az idő régen elmúlt, hanem a Nemzeti Bankról szóló törvény és a 
többoldalú tárgyalások, a hitelbiztosítási lehetőség. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután képviselő úr kéri, hogy alelnök asszonynak ismét 

adjak szót válaszadásra, megteszem természetesen azzal a javaslattal, hogy ami a 
jegybankelnök személyét illető különböző megnyilvánulásokat most itt lehetőleg ne 
kommentáljuk se pro, se kontra, mert nincs itt. Ez nem lenne tehát szerencsés. Az a 
javaslatom alelnök asszonynak, hogy a szakmai részét tessék összefoglalni, ahogy a képviselő 
úr kérte. Tessék! 

 
KIRÁLY JÚLIA, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Nagyon szépen köszönöm, elnök 

úr. Én is ezt szerettem volna kérni, mivel egyetértek önnel. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a 
javaslatát. Elnézést kérek képviselő úrtól, ha úgy tűnt, hogy kioktató lettem volna. 
Természetesen meg fogjuk küldeni a bizottságnak a módosító javaslatunkat még ma, hogy 
tudják tanulmányozni. Elnézést kérek, hogy ezt előre nem tettük meg, elég későn értesültünk 
a bizottság mai üléséről. 

A jegybank függetlensége. Azt gondolom, hogy a jegybank függetlensége, talán az 
előzőek alapján világossá vált, egy olyan érték, amit egy törvény betűjének és szellemének 
egyaránt kell őriznie. Abban a szomorú helyzetben vagyunk az európai uniós jegybankok 
közül, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt módosították eddig a legtöbbször az 
uniós csatlakozásunk óta, az összes többi uniós országgal összehasonlítva. Ezért mondtam, 
hogy kormányoktól, időszakoktól független megállapítás. Ami az elmúlt két évet illeti, hiszen 
erre vonatkozott képviselő úr kérdése. A Nemzeti Bank függetlenségének megsértése, 
bármilyen furcsa, a szerződéses viszony felrúgása. Tehát nem a fizetés nagyságáról, hanem 
egy hivatalban lévő menedzsmentre vonatkozó szerződés megsértéséről van szó. Ezt ítélte 
úgy az Európai Központi Bank, hogy az a függetlenségének megsértése, hiszen a döntéshozó, 
helyzeténél fogva nem tud függetlenedni az országot irányító konkrét politikai erőtől, ha 
egyszer a döntéseit befolyásolják a rá vonatkozó szerződések módosításával. 

Konkrét megsértése volt a jegybanki függetlenségnek mindaz az alkalom, amikor a 
miniszter úr kommentálta a Monetáris tanács döntéseit, volt olyan alkalom, hogy a 
minisztérium állásfoglalása már azelőtt kint volt a honlapon, mielőtt a Magyar Nemzeti Bank 
közleménye megjelent volt. A harmadik a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
módosítása. Ezeknek a módosításoknak a szelleme részparagrafusokkal együtt, amelyek 
módosítását jelenleg is kéri az Európai Központi Bank, a Magyar Nemzeti Bank 
függetlenségét korlátozza. Ez megint csak fennálló rendszerbe való bármilyen beavatkozás, 
pontosabban az európai jegybankok együttes értelmezése szerint legalábbis beavatkozást 
jelent a külső politikai erő részéről. Egy Magyar Nemzeti Banknak, teljesen helyesen mondta 
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képviselő úr, annyi alelnöke van, amennyit csak akarunk. De amikor menet közben 
változtatjuk meg az alelnökök számát, legalábbis felmerül az a kérdés, hogy vajh’ miért. Egy 
Monetáris Tanácsnak sok tagja van a világban, van, ahol 3, van, ahol 13, bár ez utóbbi nem 
európai ország. Amikor menet közben változtatják meg többször a Monetáris Tanács 
tagjainak számát, módosítják a kinevezés rendjét - a Monetáris tanács tagjainak kinevezését 
korábban felváltva az elnök, illetve a miniszterelnök tette meg -, amikor ezt a jogot elveszik a 
jegybanktól, és a politika veszi át, akkor legalábbis felmerül az a gondolat, hogy vajon miért, 
ha nem azzal a céllal, hogy korlátozza a Nemzeti Bank függetlenségét. Ez a törvény szelleme 
és betűje, képviselő úr, amit ön ugyanolyan jól tud, mint én. Ezen belül van egy-két olyan 
paragrafus, ami betű szerint is a függetlenség korlátozását jelenti. Az a három, ami ön előtt 
van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legutóbb Vitányi képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Két dologhoz 

szeretnék hozzászólni. Ami Simor úr jövedelmét illeti, tényleg nem tartozik ránk, elnök úr 
megküldte a levelet, amiben nyilatkozott, hogy miből keletkezett a tavalyi 150 milliós 
növekménye, és 1,650 milliárdos vagyonnál, azt gondolom, én is lemondanék minden 
jövedelemről a helyében. Ennyit a lemondásának komolyságáról. 

Ami a jegybank függetlenségét illeti, Veres János képviselőtársam hozzászólásához 
szeretnék egy gondolatot fűzni. Megszoktuk már, hogy szocialista képviselőtársaink egy-egy 
témához úgy szólnak hozzá, mintha az elmúlt 8 évet az űrben töltötték volna, mintha nem ők 
irányították volna az országot. Megpróbálom szó szerint idézni Veres János mondatait. 
Leírtam. Nem egyszerű, de megpróbálom. Azt mondta, hogy addig nem volt baj a bank 
függetlenségével, míg nem volt érzékelhető a kormány részéről, hogy a jegybank 
függetlenségét befolyásolja. A kormány befolyásolása bizalomcsökkenés, bizalomhiány. Itt az 
alelnök asszony megszólalására is utalnék, azt mondta, hogy akkor merül fel a gyanú a 
befolyásolásra, ha menet közben változtatunk szabályokat. 

Kérdezem, az ön kormányzásuk idején a Monetáris Tanács kormánytagokkal való 
feltöltése nem menet közbeni változás volt. Vagy mit jelent magyarul a menet közben? 
Érdekes, akkor senki nem szólt egy szót sem, mindenki hallgatott, akkor nem volt szó arról, 
hogy veszélyben a Magyar Nemzeti Bank függetlensége. És van annak egy diszkrét bája, 
ahogy szocialista képviselőtársaim függetlenségről beszélnek, amikor lábbal tiporták a 
függetlenség minden ismérvét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. 
 
KIRÁLY JÚLIA, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Egy megjegyzést megenged? 
 
ELNÖK: Természetesen alelnök asszony szót fog kapni, de most a képviselői 

hozzászólások következnek még mindig. A következő hozzászóló Veres képviselő úr. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Miután Vitányi képviselő úr volt szíves ismertetni egy levél részleteit, amely nyilvános levél, 
szeretném a sajtó képviselőinek figyelmét arra, hogy megismerhetik a parlament honlapján a 
jegybankelnök úr azon levelét, amelyet azért írt le, mert felhívták egy bizottságban, hogy a 
bizottsági vitában elhangzott szóbeli közlését erősítse meg írásban is. Tette ezt azért, mert 
vannak értetlen, felkészületlen, a dolgokat nem biztos, hogy teljes mértékben átlátni képes 
emberek, akik nem tudják, hogy miből származhat valakinek még jövedelme vagy 
vagyongyarapodása. Ha jól értem, elnök úr levele arra vonatkozik, hogy ezt írásba is adta 
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annak idején. (Babák Mihály: Erről itt nem kérdezte meg senki.) Képviselő úr, ha megnézi 
annak a bizottságnak a jegyzőkönyveit, akkor pontosan tudhatja, hogy most nem mondott 
valósat. Képviselő úr, éppen az ön kifejezésére szerettem volna ezt elmondani azok számára, 
akik nem biztos, hogy elolvasták az interneten azt a levelet, amely egyébként, még egyszer 
mondom, nyilvánosan hozzáférhető az Országgyűlés honlapján. Ön azt mondta, hogy a 
jegybankelnöki vagyoni helyzetét tisztázni kellett. Nem, képviselő úr, nem. Ön rosszul 
fogalmaz már megint. Az elnök elment egy bizottság ülésére, és mindenki számára 
egyértelmű magyarázatot adott, és noha az elnök nincs jelen ebben az esetben, bizottsági 
elnök úr intése ellenére úgy gondolom, hogy itt meg kell tennünk a távol lévő jegybankelnök 
becsületének védelme érdekében, hogy ne hagyjuk Babák elnök úr vagy alelnök úr, vagy 
bizottsági tag elnök úr helytelen megfogalmazását reagálás nélkül. 

A második. Nagyon sajnálom most, hogy képviselő úr beleszaladt egy olyan 
mondatba, amelynek szerintem, ha helye van itt, az indoklásnál, akkor nagyon-nagyon rossz 
helyzetben érzem magam. Azt mondta Babák úr, hogy multinacionális érdekek húzódnak meg 
a módosítás mögött. Szó szerint leírtam, ahogy fogalmazott, képviselő úr, hogy még egyszer 
el tudjam mondani. Szerintem helyetlen, ha multinacionális érdekek mentén módosítanak egy 
törvényt. Úgy gondolom tehát, képviselő úr, meg kéne fontolnia, hogy támogatja-e ezek után 
ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását, ha igaz volt az az indok, amit most elmondott a 
bizottság előtt. 

A harmadik. Képviselő úr, ha ilyen vádat megfogalmaz, amit most idézni fogok, akkor 
tegye konkréttá a vádat, és akkor hívjuk meg a bizottság következő ülésére a jegybankelnököt 
személyesen, mert ez nem maradhat így, ahogy ön megfogalmazta. Megint szó szerint 
olvasom. Azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke nem volt független pártérdektől 
és politikai érdektől. Képviselő úr, kérem szépen, ha ezt komolyan gondolja, akkor most 
javaslom elnök úrnak, hogy a következő bizottsági ülésre Simor elnök urat hívjuk meg 
személyesen, ugyanis itt olyan vádat fogalmazott meg, amely az egész európai 
jegybankrendszer esetében, ha bárkivel szemben ilyen megfogalmazódik, akkor azt nem lehet 
függőben hagyni. 

Ha már Vitányi úr megszólalt. Képviselő úr, a jegybanktörvény módosítása kapcsán 
több alkalommal fogalmazott meg az Európai Központi Bank aggályokat, több alkalommal 
volt vita az Európai Központi Bankkal a tekintetben, hogy vajon a bekövetkezett módosítások 
rendben lévőek vagy nem. Emlékeim szerint 2003-ban volt a jegybanktörvény azon 
módosítása, amely megváltoztatta a Monetáris Tanács összetételét. (Egy fideszes képviselő 
közbeszól: 2004-ben.) Parancsol? Lehet, hogy 2004-ben volt, most nem tudom pontosan, 
melyik évben, akkor bizonyosan kifogásolta az Európai Központi Bank az akkor 
bekövetkezett módosítást is. Ellenben az Európai Központi Bank azt követően egyetlenegy 
alkalommal sem tapasztalt egy, az alelnök asszony által az iméntiekben konkrétan elmondott, 
a függetlenséget sértő kormányzati beavatkozást, mivel nem volt ilyen. Nem tud olyat 
mutatni, képviselő úr, nem tud olyat mutatni képviselő úr, hogy az akkori kormány ilyen 
értelemben nyilvánosan bírálta volna a jegybank elnökét, és nem tud olyat mondani, hogy 
kormányzati álláspontként hangzott volna el ilyen jellegű bírálat. 

Ellenben, ha utána nézett volna, mielőtt vádaskodik, akkor látna olyat, hogy a Nemzeti 
Bank annak idején is kapott politikai jellegű bírálatot különböző pártok képviselőitől, 
beleértve a Fideszt, és beleértve az MSZP-t is. Akik bírálták a jegybank akkori 
döntéshozatalának bizonyos kérdéseit. Még az Országgyűlésben is volt ebben a kérdésben 
olyan egyetértő nyilatkozattétel a pártok részéről, amelyben politikai pártok tettek ilyen 
jellegű kérdéseket bírálat tárgyává. De nem tapasztaltak olyat, hogy a kormány részéről lett 
volna ilyen. És még azt is el tudom mondani önnek, képviselő úr, hogy az én ismereteim 
szerint, ha voltak is viták az akkori időszakban a jegybank vezetése és a kormányzat között, és 
most mindegy, hogy melyik jegybanki vezetésről van szó, mert mindegyikkel voltak ilyen 
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jellegű viták, akkor ezek zárt körben zajlottak, úgy, ahogy ezt ilyen kérdésekben célszerű, 
illik. De a jegybanki függetlenség semminemű sérelmét nem eredményezték ezek a viták. Ezt 
csak azért mondom, mert képviselő úr azon megállapítása, amit tett, nyilvánvalóan valótlan, 
nyilvánvalóan hazug. Ugyanis azt mondta képviselő úr, megint szó szerint idézem, hogy 
lábbal tiporták a függetlenséget. Nem tud mondani, képviselő úr, ilyen jellegű cselekedetet, 
miközben alelnök asszony legalább négyet az imént fölsorolt a vitában Babák képviselő úr 
kérdésére. Ebből következően tehát ez a különbség a két időszak között, képviselő úr, ez egy 
lényegi és érdemi különbség. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szeretném, ha a vita maradna a szakmai talajon 

elsősorban, úgy, ahogy a vita első felében sikerült ebben a mederben tartani, a személyes 
kérdéseket és a kifejezetten pártpolitikai természetű összefüggéseket, ha lehet, mellőzzük. Az 
első körben még nem szólt Ékes képviselő, most neki adok szót. 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Arra szeretnék kérni minden 

képviselőt, hogy próbálja meg a hozzászólását úgy rendezni, hogy a másikat ne vádolja 
hazugsággal, mert azt hiszem, ha valaki véleményt fejt ki, az lehet, hogy az ő saját 
álláspontja, de nem biztos, hogy igazságtartalom nélküli lenne. 

Alelnök asszony úgy fogalmazott, hogy közben történő változások. Mihez képest, 
melyik időponthoz képest történő változásokról tetszik beszélni? Ha jól megnézzük a mai 
világot, a pénzügyi válság azon történéseit, amikor mindenki megpróbál a maga szintjén a 
legtökéletesebb irányba hozott döntésekkel úgy változtatni a jelen helyzetet, hogy minden 
területen minden tevékenység hiba nélkül végrehajtható legyen. Azért kérdezem, hogy mihez 
képest. A mostani kormányhoz képest vagy az előző kormányhoz képest történő változásokra 
tetszik gondolni? Ahogy az Európai Unió is a saját területén képes felülbírálni nagyon sok 
döntést, úgy érzem, úgy a kormány és a jegybankelnök közös együttműködésén kellene 
alapulnia egy következő időszak esetleges törvénymódosítása. Ön mondta, hogy szeretne egy 
módosító indítványt a bizottság elé terjeszteni. Nincs abban a helyzetben, hogy a bizottság elé 
terjesszen egy módosító indítványt, önöknek mindenképpen a kormánnyal kellene ezeket a 
dolgokat elsődlegesen rendezni, vagy adott esetben valamelyik frakciót megkeresve módosító 
indítványokat úgy benyújtatni, hogy az a bizottság vagy a plenáris ülés elé tudjon kerülni. 

Tényleg még egyszer kérek mindenkit, mert még több napirendi pont hátravan, de 
szeretném kihangsúlyozni, hogy a magyar kormány az Európai Unióval történt eddigi 
megállapodásai alapján történnek meg a módosítások. Azt, hogy egy ország bizonyos 
kérdésekben nem tud megegyezni vagy más a véleménye, János, azt hiszem, te is nagyon jól 
tudod, hiszen Magyarországgal szemben nem egy, hanem legalább ötvenegynéhány esetben 
folyik eljárás, és nem csak Magyarországgal szemben, hanem tulajdonképpen minden 
országgal szemben. És nem biztos, hogy minden esetben annak az országnak, amellyel 
szemben eljárás folyik, be kell hajtani a fejét a guillotine alá. Lehet, hogy azt mondja, hogy 
megvárom, amíg a bíróság a végén dönt, és lehet, hogy pont nekem fog igazat adni. Te is 
nagyon jól tudod, hogy van olyan 1996-os törvény, amelyet Olaszország éveken keresztül 
nem tartott be, nem vezetett be, sőt, elment a bíróságra, és a bíróság neki adott igazat. 
Beigazolódott az, hogy adott esetben egy nemzeti kormánynak is lehet olyan törvénykezése, 
aminek alapján az Európai Bíróság neki ad igazat és nem az Európai Unió elképzelésének 
vagy a Bizottság javaslatának. 

Magyarország is ezt az utat járja jelen pillanatban. Van egy kényszerhelyzet, ezt 
tudomásul kell venni, és itt a jegybank elnökének, vezetésének is sokkal többet kellene 
konzultálni a kormánnyal. Ha úgy fogalmazunk, hogy x politikus már fölvitte a honlapjára, 
ahogy alelnök asszony is mondta, én is hallottam olyan megnyilatkozásokat a jegybank 
elnökétől, amire azt mondtam, hogy ezt most tényleg nem kellett volna, mert valóban nem 
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tesz jót sem a magyar társadalomnak, sem a nemzetközi véleményformálásnak. Ez az én 
véleményem. Elnézést, attól én még nem vagyok hazug, ha ezt a véleményt megpróbálom a 
magam részéről kifejteni vagy a nyilvánosság előtt elmondani. Nem biztos, hogy nekem is 
egyet kell vele érteni. Ezért lenne fontosabb az, hogy sokkal szorosabb egyeztetés és adott 
esetben közös, nemzetközi szinten történő megnyilvánulás legyen, mert az sokkal előrébb 
viszi az ország sorsát, helyzetét, mint különböző csatornákon keresztül eljuttatni olyan 
híreket, információkat, hogy itt sárba akarják döngölni a jegybank függetlenségét. Elnézést, 
mihez képest történnek a változások? Az élet megy tovább, folyamatosan változtatni kell 
dolgokon, ha valami adott pillanatban nem felel meg annak a folyamatnak, mondjuk egy 
krízishelyzetnek, ami a világon végigsöpört. Tehát egészen biztos, hogy Magyarországon is 
vannak módosítási javaslatok. 

Ha jól emlékszem, pont abban az időszakban volt bent egy módosító indítványom, 
amely a PSZÁF és a Nemzeti Bank kérdését próbálta meg úgy rendezni. De ha most a 
folyamatot végignézzük, végigkísérjük, az Európai Bank részéről is ma már rádöbbennek 
arra, és kezdik feszegetni annak kérdését, hogy sokkal ésszerűbb lenne az ellenőrző 
hatóságoknak és a jegybankoknak szorosabban együttműködni és azáltal valóban a nemzeti 
vagy az uniós kérdésekben sokkal hatékonyabb feltárást lehetne végezni, vagy közös 
törvényeket, szabályozásokat kialakítani, amelyekkel a korrupció jelenlegi állapotát 
radikálisan le lehet csökkenteni. Ezekre kellene inkább koncentrálni. Teljesen fölösleges, 
hogy adott esetben kioktató stílusban vagy úgy próbálunk fogalmazni, hogy a másik hazudik. 
Nem, ő csak egy véleményt fejt ki. Ez az ő álláspontja. Azért nem kell egy bizottsági ülést 
összehívni, mert Veres János úgy gondolja, hogy Babák Misi rosszul fogalmazott. Mert 
akkor, elnézést, nem parlamenti ülésen lennénk, hanem állandóan ebben a helyiségben, és 
plenáris ülés helyett azt próbálnánk bebizonyítani, hogy a másik véleményalkotása helytelen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó képviselő úr kíván még szólni. 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak két rövid kommentárt tennék a megszólíttatásom okán. 

Egyrészt Herman képviselő úr azt vetette föl itt, a bizottságban, hogy az LMP szeretne-e 
felelősséget vállalni a kormány munkájából. Ez egyáltalán nem így van. Mi szeretnénk azzal a 
joggal élni, amivel a választók felruháztak, hogy demokratikus kontroll alá vessük a 
folyamatokat. És itt kapcsolódnék alelnök asszony véleményéhez is. Lehet, hogy 
félreérthetően fogalmaztam. Nem azt gondoltam, hogy itt a parlamentnek kellene 
meghatározni a monetáris politikát. Korántsem. Viszont az elmúlt két esztendőben egy kósza 
kísérlet történt arra, hogy valamilyen szinten a parlament és a jegybank találkozzon. És az a 
kósza kísérlet, amikor itt a 2009-es tevékenységéről számolt be a jegybank, abba torkollott, 
hogy Simor András ciprusi cégeiről, illetve a jegybank logójáról volt vita. Tehát érdemi 
kommunikáció nincs sem a kormányzat és a jegybank, sem a jegybank és a parlament között, 
legalábbis a nyilvánosság előtt ez nem látható. Az viszont hatalmas károkat okoz a magyar 
adófizetőknek, milliárdokban, százmilliárdokban mérhető károkat, ha a látszata is megvan 
annak, hogy a jegybank és a kormány között vita van. És szeretném ezt elkerülni, hogy ezt a 
vitát tovább pörgessük. Jó volna végre megegyezésre jutni, és ez volna az a kényszer, amiről 
beszéltem, ez a megegyezési kényszer. Lehetőség szerint a közeljövőben, talán az általános 
vitában erre lehetőség van. Reméljük, hogy az általános vitában a Magyar Nemzeti Bank 
részéről is láthatunk legalább megfigyelőket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Herman képviselő úr kíván szólni. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A feltett 

kérdésemre alelnök asszonytól tulajdonképpen a választ megkaptam, miszerint a Magyar 
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Nemzeti Banknak a nép érdekeit kell szolgálnia. Ez a mostani gyakorlatban, az én 
olvasatomban, úgy néz ki, hogy önök megmondják, hogy a népnek mi a jó. Ma, ezen a 
vitadélelőttön alelnök asszony két alkalommal is két képviselőtársamat megleckéztetett. Ez 
számomra önkéntelen megfogalmazza azon véleményt, hogy önök állam az államban. Ha 
viszont ez így van, akkor ne tessenek a népre hivatkozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szeretném lezárni a vitát, de még Veres képviselő 

úr és Babák képviselő úr kért rövid hozzászólási lehetőséget. Tessék, képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Ékes képviselő úr, ha 

nincs is már bent, szerintem nem mondtam senkire olyat, hogy hazudik, Babák Misire sem 
mondtam olyat, hogy hazudik. Nem mondtam Vitányi képviselő úrnak sem, hogy hazudik. 
Azt mondtam, hogy amit megfogalmazott, az súlyosan veszélyes. Amiért kezdeményeztem, 
hogy az elnököt meg kell hallgatni, az egy olyan ügy, amely mellett nem lehet elmenni szó 
nélkül. Ha most azt mondja Babák úr a hozzászólásában, hogy félreérthető volt, nem azt 
mondta, amit gondolt, akkor ezt rendezettnek tekintem. De ha az a vád elhangzik bármely 
független intézmény vezetőjével kapcsolatban, hogy pártérdektől és politikai érdektől nem 
volt független, akkor, azt gondolom, hogy a bizottság nem mehet el szó nélkül egy ilyen 
dolog mellett. Meg vagyok arról győződve, hogy igenis szükség van erre. És ha rosszul 
fogalmaz valaki, akkor az derüljön ki a bizottságban. Ha ilyen vádat fogalmazunk meg 
valakivel szemben, azt meg kell alapozni, és a végére kell járni a dolognak, ugyanis ez 
nagyon veszélyes. 

Ahogy a másik is nagyon veszélyes dolog. Ugyanis, ha multinacionális érdek húzódik 
meg egy törvényjavaslat mögött, amelyet egyébként, ahogy Babák képviselő úr fogalmazott, 
nem szívesen, de tudomásul vesz, és meg fog szavazni, az szerintem egy totális félreértése a 
parlamenti demokrácia szabályainak, ami a képviselőkre vonatkozik. Ha Ékes képviselő úr ezt 
tette szóvá hozzászólásában, mert senkire sem mondtam azt, amit mondott, tényszerű voltam 
végig, olyan konkrétumokat mondtam, amelyek vagy a képviselőktől hangzottak el, vagy a 
múltbeli tényszerű megállapításokra vonatkoztak. Szükségesnek tartom, hogy Babák úr most 
reagáljon ezekre a kérdésekre, de ha nem, akkor a bizottság emellett nem mehet el úgy, 
mintha nem hangzott volna el. Ha viszont elmegy, akkor megint úgy teszünk, mintha 
komolytalan emberek ülnének itt. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen. Azért vártam meg, hogy elmondja tisztelt 

képviselőtársam a vélekedését, mert az az igazság, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága 
nem csak az állampolgár alkotmányos joga, hanem egy parlamenti képviselőé is. Lehet a 
véleménye megalapozott vagy megalapozatlan, de egy biztos, véleménye lehet, és azt el is 
mondhatja. Majd tisztázza az, akivel konfliktusba kerül. Nem vádaskodunk, hanem vannak 
érzéseink, és van, amikor szubjektív a véleményünk, mert nem látjuk pontosan a mögötte lévő 
szándékot. 

Tisztelt Képviselő Úr! Úgy tudom, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökének ki kellett 
egészíteni a vagyonbevallását. Pont. De ha tévedtem, bocsánat. Úgy tudom, hogy a levélben 
ez van, mégpedig a mentelmi bizottság elnökének levelében. Ha tévedtem, kérem, bocsánat, 
de azért mégis csak fura dolog, hogy a Nemzeti Bank elnökének ki kell egészíteni a 
vagyonnyilatkozatát, és eljárás alá kellett vonni. Szóval létezik a véleménynyilvánítás 
szabadsága, és úgy gondolom, szubjektív is lehet a véleményünk. Ugyanis a következőről van 
szó. Nem tudom hová tenni, és nem is látom pontosan az érdekkört, tisztelt Veres képviselő 
úr, hogy az Európai Parlamentben artikulálódott vélekedés milyen pénzügyi, multinacionális 
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és egyéb más érdek kapcsán fogalmazódott meg, ön is láthatta a plenáris ülését, és ezt 
követően a Központi Bank miért fogalmaz meg olyan dolgokat, hogy Magyarországon 
veszélyben van a jegybank függetlensége, amikor kedves Király Júlia asszony igazából 
egyetlenegy konkrétumot sem tudott mondani. Vélelmeket mondott, hogy ezt ő úgy gondolja. 

Én meg nem úgy gondolom, mert nekem meg kell állapítanom Király Júlia alelnök 
asszony taxációja kapcsán, hogy nincs és nem is volt Magyarországon veszélyben a Nemzeti 
Bank függetlensége. Tudniillik a rendszerbe való beavatkozás cikluson belül azt jelenti, hogy 
más, külön ciklusa van a Nemzeti Banknak, mint az országnak, ott mások a kurzusok. Ezek 
nem esnek egybe. De tessék nekem megmondani, amikor önök elvették a 13. havi nyugdíjat, 
meg belenyúltak sok egyéb másba visszamenőleg, és amit meg kellett tenni a kormánynak a 
pénzügyi válság kapcsán, akkor hogyan nem vonatkozik ez a Magyar Nemzeti Bankra, illetve 
azokra a pénzügyi restriktív intézkedésekre, amelyeket meg kellett hozni a jövedelmeket 
illetően? Hogy nem vonatkozik rá? Azért, mert neki külön ciklusa van, mert független? Ők 
nem magyar állampolgárok? Tessék már ezt nekem megmondani! Meg kell állapítanom, hogy 
azok közül az intézkedések közül, amelyek az elmúlt két év alatt történtek, egyik sem 
veszélyezteti a Nemzeti Bank függetlenségét. Köszönöm Király Júliának, de igazából 
elfogadható érvet erre nem tudott felhozni. 

Miért gondolom úgy, hogy elfogadom a törvényt? Mert olyan érdekek húzódnak meg 
mögötte, amelyeket nem látok pontosan, de Magyarország érdeke az, hogy ezt a 
törvénymódosítást, amit most tárgyal a tisztelt Ház, elfogadjam. Nem jó döntést fogok hozni, 
amikor megszavazom a törvényjavaslatot a tisztelt Házban, mert nem látok mögé teljes 
egészében, de felfedezni vélek, érti, kedves Veres képviselő úr, felfedezni vélek olyan 
érdekeket, amelyek nem igazán jók nekünk. Nem tudok erről többet mondani, és nem is 
akarok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Ismét megadom a szót alelnök asszonynak arra való 

tekintettel is, hogy Vitányi képviselő úr és Ékes képviselő úr is konkrét kérdéseket, 
észrevételeket adresszált önnek. Az a kérésem, hogy arra is szíveskedjék reagálni, amit Veres 
képviselőképviselő úr forszírozott, hogy tudniillik itt az MNB elnökét olyan dehonesztáló 
vélemények érték volna, amelyekre külön formában vissza kellene térni. Ezt hogyan ítéli 
meg? A bizottsági jegyzőkönyvet természetesen mindannyian megismerjük. Ha úgy ítéli meg, 
hogy ez olyan sértés vagy súlyos személyiségi jogot sértő megjegyzés lett volna, akkor 
szíveskedjék erről a véleményét nekünk tolmácsolni, és akkor esetleg keresünk valamiféle 
módot arra, hogy erre visszatérjünk. Tessék parancsolni! 

 
KIRÁLY JÚLIA, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 

akarom sokáig feltartani a képviselő urakat. Úgy gondolom, hogy ebben a vitában nem nekem 
kell dönteni. Gondolom, a bizottsági jegyzőkönyv alapján az elnök úr majd eldönti, hogy 
kíván-e reagálni. Nem gondolom, hogy az én védelmemre szorulna. A többi kérdést illetően 
itt egy pontosítást szeretnék tenni. Nem politikai ciklusról, nem a jegybank külön ciklusáról, 
hanem a menedzsment mandátumának időtartamáról szól és szólt mindig is a vita. Ezt 
kifogásolta az EKB a Veres képviselő úr által említett időpontban is és most is. Köszönöm 
szépen. Ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom, és megadom a szót az előterjesztőnek, Nátrán 

helyettes államtitkár úrnak. 
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Az előterjesztő válasza 

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, azzal kezdeném, hogy elmondom röviden, milyen 
nemzetközi tárgyalásokat folytat a kormány a jegybanktörvénnyel kapcsolatban, mert azt 
gondolom, sok minden keveredett most, a bizottsági vitában is egymással. Az egyik eljárás az 
úgynevezett kötelezettségszegési eljárás, amit az Európai Bizottság indíthat egy tagállammal 
szemben. Ez nem egy alá-fölérendeltségi viszony. Tehát akivel szemben kötelezettségszegési 
eljárást indítanak, nem azt jelenti, hogy bármilyen jogot sértett, hanem azt jelenti, hogy a 
Bizottság ezt vélelmezi. Amennyiben a tagállammal folytatott konzultációi során ettől a 
vélelemtől nem tud elállni, abban az esetben két egyenlő fél, a Bizottság és a tagállam az 
Európai Bírósághoz fordul, és a döntését kéri, amelyet azt követően kötelezőnek ismer el. 
Kötelezettségszegési eljárási indult tehát Magyarország esetében a jegybanktörvénnyel 
kapcsolatban, amely eljárás keretében különböző kérdéseket tett fel az Európai Bizottság. Az 
eljárás lényege és célja, hogy azt vizsgálják meg az érintett felek, hogy az Európai Unió 
alapokmányával, az elsődleges joganyaggal és az Európai Unió másodlagos joganyagával 
ellentétben van-e vajon a tagállami szabályozás. 

Egy másik eljárás, amelyet az Európai Unió alapokmánya ír elő minden tagállamnak, 
hogy amennyiben a jegybankot, illetve a pénzügyi rendszer alapjait érintő szabályozást végez, 
arról egyeztessen az Európai Központi Bankkal. Ez tehát egy egyeztetési kötelezettség. A 
tagállamnak nem kötelező átvennie az Európai Központi Bank álláspontját. Egyeztetnie kell 
erről. Ha az Európai Központi Bank álláspontja valamiben eltér a tagállam álláspontjától, azt 
nem kötelező átvenni, még egyszer mondom, a kötelezettségszegési eljárástól teljesen eltérő, 
és semmiféle kötelezettséget elő nem író egyeztetési folyamat. A végeredménye az, hogy az 
egyeztetés megtörtént, ki van pipálva. 

A harmadik keretrendszer, amiben a magyar kormány tárgyalásokat folytat a 
nemzetközi szervezetekkel az úgynevezett balance of payments megállapodásról. Ez az 
Európai Unió Bizottságának és az Európai Uniónak a pénzügyi segítségnyújtás, pénzügyi 
védőháló kiterjesztésére vonatkozó konstrukciója, a Nemzetközi Valutaalapnak pedig 
ugyanez a konstrukciója, az úgynevezett precautionary and standby, tehát egy 
elővigyázatossági hitelkeret. Ez a tárgyalássorozat szintén nem jelent kötelezettségeket. Azt 
jelenti, hogy az Európai Unió egy tagállama a Nemzetközi Valutaalap tagállama tárgyalásokat 
kezdeményez a nemzetközi szervezetekkel. Ez a három eljárás keveredik egymással. Amiről 
most a bizottság tárgyal, a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos kérdések lezárása.  

Nemcsak a magyar kormány állítja ezt, ha bárki kétségbe vonná, hanem az Európai 
Bizottság elnöke, Barroso elnök úr és az Európai Bizottság érintett témáért felelős alelnöke, 
Olli Rehn úr is. Ők azt állították, teljes összhangban a magyar kormánnyal, hogy amennyiben 
a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadja az Országgyűlés, a kötelezettségszegési eljárás 
lezárul,. Tehát elhárul annak a gyanúja is a Bizottság szemében, hogy az Európai Unió 
alapokmányával vagy másodlagos joganyagával ellentétes ez a szabályozás. 

Hibás és téves tehát az az állítás, hogy olyan törvényjavaslat került most az 
Országgyűlés elé, amely nem rendez minden kérdést megnyugtatóan és véglegesen. Ez a 
megállapítás téves, a kötelezettségszegési eljárást megnyugtatóan és véglegesen rendezi ez a 
törvényjavaslat annak érdekében, hogy még a gyanúja se merülhessen fel annak, hogy az 
Európai Unió érintett jogszabályaival ellentétes. Ezt szükségszerű volt tisztázni ahhoz, hogy a 
továbbiakat meg tudjuk vitatni. 

A rendezendő kérdésekkel kapcsolatban felmerült, hogy a súlyos kötelezettségszegés 
miatti felmentés nem megfelelő módon van a törvényjavaslatban előterjesztve. A súlyos 
kötelezettségszegésre vonatkozó felmentést, illetve ennek szabályozását a törvényjavaslat 
törölni javasolja. Ez a 46. § (10) bekezdése. Azért szerepel ez így ebben a törvényjavaslatban, 
mert az Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárásban ezt kezdeményezte. A magyar 
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hatóságok ezzel kapcsolatban megfogalmazták azt az állításukat, kérésüket, hogy ezt egy 
pontosítással is megtehessék, de a kötelezettségszegési eljárás lezárása érdekében így 
terjesztette az Országgyűlés elé. Most is, a mai napon is folynak egyeztetések a Bizottsággal, 
az Európai Központi Bankkal, a Nemzeti Bankkal a magyar kormány részéről. Itt sajnálatos 
módon az történt, hogy az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank véleménye eltért 
egymástól. Nem a magyar kormány, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank 
véleménye. A magyar kormány felelőssége az, hogy az Országgyűlés elé olyan szabályozási 
javaslatot terjesszen, amely biztosítja azt, hogy a kötelezettségszegési eljárás lezárul. Ezt tette 
meg a magyar kormány, és amennyiben az Európai Bizottság képes és hajlandó elfogadni a 
Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank álláspontját ezzel kapcsolatban, azt 
gondolom, a kormány ezt a megoldást is kész lehet elfogadni, és erről a lehető leggyorsabban, 
minden késedelem nélkül értesíteni fogja természetesen az Országgyűlést. Ezzel a 
módosítással kapcsolatban tehát, amit alelnök asszony említett, szakmailag egyet tudnék 
érteni. Azt gondolom, hogy ebben a kontextusban érdemes ezt vizsgálni. 

Kérdés volt továbbá, hogy milyen kérdések nyitottak még a jegybanktörvény kapcsán. 
Elhangzott az új alelnök kinevezésének lehetősége, a Monetáris Tanács létszámának bővítési 
lehetősége, illetve a Monetáris Tanács hatáskörét érintő szabályozás. Ez a három kérdés az, 
amit a kötelezettségszegési eljárás nem érint. Ebben a kérdésben tehát a helyes értelmezés az, 
hogy a magyar kormánynak és a magyar parlamentnek nincs kötelezettsége ilyen 
módosításokat megtenni. Az Európai Központi Bank ezeket a kérdéseket valóban felvetette, 
erről folyamatosan tárgyalások zajlanak. A magyar kormány, bevonva a jegybankot, az 
Európai Központi Bankot, a Bizottságot és az IMF-et, erről tárgyalásokat folytat, de az ilyen 
módosítások megtétele nem kötelezettség. Mi érvelünk a saját álláspontunk mellett. Miután a 
jelen módosító indítványnak ez nem tárgya, ezért én ezeket az érveket most nem mondanám 
el, de megalapozott és pontos érvei vannak a magyar kormánynak ezzel kapcsolatban. 

Az elhangzottakkal összefüggésben érdemes még megjegyezni azt, hogy a 
jegybanktörvény, nemcsak a most hatályos, hanem a korábbi jegybanktörvény is tartalmazta 
azt, hogy a kormány képviselője, jelesül a pénzügyminiszter, illetve a nemzetgazdasági 
miniszter, vagy akadályozta esetén az ő képviselője részt vehet a Monetáris Tanács ülésén. 
Ezt a pontot kifogásolta az Európai Bizottság, amit eddig sohasem tett. Azzal a felvetéssel 
kapcsolatban, hogy ezzel az intézménnyel a kormány visszaélt volna, annyit mondanék el, 
hogy ezt nem tartom megalapozott felvetésnek. A legtöbb esetben én veszek részt ezeken az 
üléseken, és egyszer sem használtam ezt az intézményt arra, hogy befolyásoljam a jegybanki 
döntéshozatalt. Egyébként a jegybank belső szabályzata ezt nagyon pontosan szabályozza, 
hogy milyen formában és milyen témában vehet részt a kormány képviselője. Nem szólhat 
hozzá a kamatról szóló döntéshez, talán ez a legfontosabb, függetlenséget szabályozó szabály, 
a másik pedig, hogy tanácskozási jogról van szó. Ezt a fórumot arra használtam, hogy a 
monetáris politikai döntéshozókat tájékoztassam olyan fiskálispolitikai, gazdaságpolitikai 
kérdésekről, amelyek a kormány hatáskörébe tartoznak, segítve ezzel a politikai 
döntéshozatalt. Arra használtam, hogy tájékoztassam a döntéshozókat az Európai Unió 
érintett fórumain, elsősorban az ECOFIN-ban történő vitákról, döntésekről, folyamatokról, és 
ezt a Monetáris Tanács felhasználhatta döntéseinél. Továbbá használtam ezt a fórumot arra, 
hogy meghallgassam és megértsem a monetáris politikai döntéshozók érvelését, háttér-
információit ahhoz, hogy a kormány ismerje és tudja, hogy milyen döntések milyen 
megalapozottsággal és milyen háttér-információk alapján születtek meg. 

Sajnálom ennek a fórumnak a megszűnését, de azt gondolom, nem lesz semmilyen 
probléma a jegybank érintett vezetőivel abban, hogy ugyanezt az egyeztetést más formában, 
más keretek között lefolytassuk úgy, ahogy ezt egyébként most is megteszi a jegybank. 
Ennyiben reflektálnék Vágó képviselő úr észrevételére, miszerint nincs érdemi kommunikáció 
a jegybank és a kormány között. Ezt cáfolom. Érdemi kommunikáció van a két intézmény 
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között, nagyon komoly, és azt gondolom, a legtöbb esetben eredményes együttműködés 
folyik. Ennek intézményesített formái azok, amelyeket a jegybanktörvény is tartalmaz. De 
vannak más intézményesített formái, elég csak utalnom például a Pénzügyi Stabilitási 
Tanácsra, ahol a PSZÁF, az MNB és a kormány képviselője a legmagasabb szinten vesz részt, 
illetve említhetném az IFC-t, az International Financial Committee-t, amely egy európai uniós 
fórum, és ott szintén együtt vesz részt a magyar kormány és a jegybank azoknak a 
kérdéseknek a tárgyalásán, ahol a jegybank érintett. 

Ami még elhangzott a vita során, az tehát az egész kérdéskör konklúziója. Azt 
gondolom, a kormánynak felelőssége, hogy akkor és olyan tartalommal vigyen 
törvényjavaslatot az Országgyűlés elé, amikor az a törvényjavaslat abban az állapotban van, 
hogy azt az Országgyűlés felelősen elfogadhatja. Tehát ennek a törvényjavaslatnak az 
időzítése és a tartalma megfelelő, ellentétben azzal, ami a vitában elhangzott. Hiszen, amint 
mondtam, az érintett eljárások sajnos keveredtek egymással. Az Európai Központi Bank, az 
Európai Bizottság és az IMF sok kérdésben nem értett egyet, éppen ezért a kormány 
törekedett arra, hogy az infringement eljárás keretében a kötelezettségszegési eljárás 
keretében érintett kérdéseket akkor és olyan formában terjessze az Országgyűlés elé, amikor 
azt az Európai Bizottsággal lezárta, és amely formával az Európai Bizottság egyetért, és 
amelyről, ahogy említettem, José Manuel Barroso hivatalosan is bejelentést tett. Egyébként a 
formális döntés az úgynevezett a biztosi college-ban, kollégiumban született meg. 

Az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit módosító előterjesztéssel kapcsolatban a 
jegybanktörvényt érintő rész, azt gondolom, teljesen világos és egyértelmű volt. Az 
alaptörvényben szándékozott az előterjesztő és az Országgyűlés egy olyan lehetőséget 
megteremteni, ami nem kötelezettség, nem azonnali intézkedést jelent, de a jövőben egy 
lehetőségként nyitva áll. Ahogy alelnök asszony is mondta, erről szakmai körökben is folyik 
vita, hogy a PSZÁF, a mikroprudenciális és az MNB, a makroprudenciális felügyelet külön-
külön, vagy egy intézményben működik-e a leghatékonyabban. Az alaptörvény tehát 
biztosította volna a lehetőségét, hogy amennyiben erről végleges döntés születik, azt végre 
lehessen hajtani az alaptörvény módosítása nélkül. Ezt az Európai Bizottság problematikusnak 
találta, így a kormány azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy ezt az alaptörvényi módosítást 
akkor tegye csak meg, ha erről valóban végleges döntés születik. Ezért a mostani módosítás 
kiemelné az alaptörvényből ezt a lehetőséget. 

Az alaptörvény másik módosítása, amely szintén viták tárgyát képezte, jogtechnikai 
módosítás. Felhívnám a figyelmét a bizottságnak, hogy Magyarország Alaptörvénye két 
követelményt állít az Országgyűlés elé. Az egyik, hogy akaratkijelentését deklarálja azzal 
kapcsolatban, hogy alkotmányozó hatalomként jár el. A másik ilyen követelmény, hogy az 
alkotmány vonatkozó követelményeire való hivatkozással tegye meg ezt az akaratkijelentést, 
illetve, hogy valamennyi országgyűlési képviselő legalább kétharmadának szavazatával 
fogadja el ezeket a rendelkezéseket. Mind az alkotmány, mind az alaptörvény, mind az 
átmeneti rendelkezés esetében mind a deklaráció, az alkotmányozó hatalom deklarációja, 
mind a kétharmados többség megtörtént, azaz jogtechnikailag és jogilag mind a mostani 
hatályos törvény, mind az előző alkotmány szempontjából a két jogszabály alaptörvény-erejű. 
Ez egy jogtechnikai pontosítása a helyzetnek, miszerint az alaptörvényt, illetve az 
alaptörvény-erejű rendelkezéseket egy dokumentumba foglalja. Egyébként az átmeneti 
rendelkezés ki is mondta magáról azt, hogy az alaptörvény részét képezi. 

Ami még elhangzott, és nem közvetlenül a jogszabály-módosításhoz kapcsolódik, de 
mindenképpen reflektálni szeretnék rá, a jegybanki függetlenség sérelmével kapcsolatos 
további vita. Alelnök asszony három olyan példát említett, ahol a jegybanki függetlenség 
sérelmét vélelmezi. 

Az egyik ilyen a bér kérdése. Azt érdemes tudni az elhangzottakon túl a bérkérdésről, 
hogy az Európai Unió alapokmánya, illetve az Európai Központi Bank is elfogadja a bérek 
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rendezését abban az esetben, ha ez a bérrendezés nem célzottan a jegybankra vonatkozik, nem 
azt célozza, hogy a jegybank döntéshozóinak bére változzon, illetve lehetővé teszi akkor is, ha 
a jegybank érintett vezetői az elnök, alelnök, a Monetáris Tanács tagjai beleegyezésével 
történik a megállapodás módosítása. Tehát túl azon, hogy az Európai Bizottság a bérkérdést 
nem tekinti infringement ügynek, kötelezettségszegési ügynek, az Európai Központi Bankkal 
fennálló tárgyalásokat segíti az a kormányzati érvelés, amiben bemutatjuk, hogy ez a 
rendelkezés nem kizárólag a jegybankra vonatkozott. Számos olyan közszférában dolgozó 
ember, miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, országgyűlési képviselők, bizottsági 
elnökök, rektorok, kórházak vezérigazgatói, illetve igazgatói, az ügyészség, a bíróság, tehát a 
közszféra minden egyes szektorában él a 2 millió forintos határ, és több szektorban ez effektív 
is volt. Elég csak említenem például a rektorokat, ahol szintén effektív volt ez a szabály. A 
másik megoldás természetesen az, ha az érintettek elfogadják ezt a bérmódosítást, és ezt 
bejelentik, és ebben az esetben akarategység mutatkozik ebben a kérdésben a szabályozó 
Országgyűlés és az érintettek között. 

A Monetáris Tanács döntésének kommentálása szintén nem gondolom, hogy a 
jegybanki függetlenség sérelmét jelentené. Fontos hangsúlyozni, hogy nem előzetesen történt 
semmilyen formában a monetáris politikai döntés befolyásolása. Ez egy utólagos álláspont-, 
illetve véleménykifejtés a kormány részéről. Nem kell sorolnom a példákat, hogy az Európai 
Unió Bizottsága vagy az Európai Unió két meghatározó országának politikusai, Németország, 
Franciaország politikusai mikor és milyen formában kommentálták az Európai Központi Bank 
monetáris politikai intézkedéseit. Minden esetben nagyon fontos, hogy nem a monetáris 
politikai döntést megelőzően közzétett kormányzati álláspontról van szó, hiszen ezzel valóban 
befolyásolható lenne a monetáris politikai döntéshozatal. Valóban kifogásolta ezt a 
gyakorlatot az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank, éppen ezért a kormány 
megfelelő módon kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a jövőben az ilyenfajta 
állásfoglalásokat sokkal visszafogottabban és óvatosabban fogja megtenni, vagy nem tesz 
ilyen állásfoglalásokat. De ez semmiképpen nem jelentheti a jegybank egyértelmű 
befolyásolását. 

Az MNB-törvénnyel kapcsolatos harmadik felvetés, hogy az MNB-törvény maga a 
jegybanki függetlenség sérelmét jelenthetné. Ezt szintén nem gondolom megalapozottnak. 
Arra emlékeztetném a tisztelt bizottságot, hogy senki, sem a Magyar Nemzeti Bank, sem az 
Európai Unió Bizottsága, sem az Európai Központi Bank nem kérte például a 
jegybanktörvény visszavonását, hiszen az egy olyan progresszív, haladó, nagyon modern 
intézkedéseket vagy intézményeket tartalmazó törvényjavaslat, amit egyébként számos 
ponton üdvözölt maga a jegybank is és az európai uniós intézmények is. Elég csak említenem 
a makroprudenciális felügyelet jegybankhoz telepítését, vagy a másik fontos vívmányát, ami a 
jegybanki eredmény megállapításának és annak felhasználásának módját érintő szabályozás. 
Tehát a jegybanktörvény szelleme, azt gondolom, azon túl, hogy nehezen megfogható 
meghatározás, nem a jegybank befolyásolását lehetővé tevő eszköz. 

Ezeket a kommenteket, hozzászólásokat, illetve véleményeket gondolom fontosnak. 
Ami a törvényjavaslattal kapcsolatban talán most a legfontosabb, az az, hogy a súlyos 
kötelezettségszegés miatti felmentés szabályozása azon a módon, ahogy most szerepel a 
törvényjavaslatban, mind a kormány, mind az Európai Bizottság részére elfogadható. De nem 
kizárt, hogy az Országgyűlést a kormány tájékoztatja arról, hogy az Európai Bizottság a 
kormánnyal folytatott megbeszélései során elfogadja a magyar kormány szakmai álláspontját, 
és ebben az esetben természetesen a megfelelő fórumon megteszi a magyar kormány a 
módosítást. Köszönöm szépen. 
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Döntés a törvényjavaslatok általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Két szavazás következik. Először az 1. 
napirendi pontban szereplő ügyben döntünk arról, hogy általános vitára alkalmasnak ítéli-e az 
MNB-ről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot a bizottság. Aki az általános 
vitára való alkalmassággal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 
megállapítom, hogy a bizottság egyetért az általános vitára bocsátással. 

Szavazunk a 2. napirendi pontban szerelő törvényjavaslatról is, ugyancsak abból a 
szempontból, hogy általános vitára alkalmas-e az alaptörvény első módosítása. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ki az, aki nem ért ezzel 
egyet? Három. Tartózkodott? Egy. A bizottság egyetértett azzal, hogy az alaptörvény 
módosításával kapcsolatos törvényjavaslat általános vitára kerüljön. 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem, hogy a jegybanki törvénnyel kapcsolatos bizottsági 
többségi álláspontot ki fogja képviselni. Ékes képviselő úr. Lesz-e kisebbségi vélemény? 
Kíván-e valaki kisebbségi véleményt mondani? (Nincs jelentkező.) Nincs. De a vitában volt. 
Lehet, hogy butaságot kérdeztem. (Babák Mihály: Igen.) A 2. napirendi ponttal kapcsolatban 
van kisebbségi vélemény, tehát itt nem fogom a hibát elkövetni. Ki az, aki a többségi 
véleményt vállalja? Ékes képviselő úr. Itt viszont van kisebbségi vélemény. Kívánja-e az 
MSZP vagy az LMP képviselője a kisebbségi véleményt elmondani? Vágó képviselő úr. 
Köszönöm. 

Megköszönöm alelnök asszonynak a vitában való intenzív részvételét. Szép napot 
kívánok. Tíz perc szünet következik, utána átadom az elnöklést Seszták alelnök úrnak. 
Köszönöm szépen. (Rövid szünet.) 

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

 

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
foglalják el helyüket. Ha egyetért a bizottság, egy kicsit gyorsítanánk, hiszen több 
képviselőtársunknak 12 órától más bizottsági ülése kezdődik. Úgy tudom, hogy a 
napirendcsere megtörtént. A kormány képviselője a folyosón van, szóljunk neki. A fővárosi 
önkormányzattal kezdjük, ahhoz kell a helyettes államtitkár úr. Nincs itt? (Jelzésre.) Jó. 

Jó napot kívánok. Köszöntöm az előterjesztő képviselőit. Legyenek kedvesek majd a 
nevüket a jegyzőkönyv kedvéért elmondani. A fővárosi önkormányzat és a kerületi 
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslattal folytatjuk. Kérném az előterjesztőket, amennyiben lehetséges, rövidek 
legyenek, mert szeretnénk a bizottság munkáját egy picit felgyorsítani. Megadom a szót. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Tisztelettel 
köszöntöm a tisztelt bizottságot, elnök urat, Farkasné dr. Gasparics Emese vagyok, a 
Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára, kolléganőm pedig Holczreiter 
Marianna, az önkormányzati főosztály megbízott vezetője. A forrásmegosztással 
kapcsolatosan tulajdonképpen csak az indokolást szeretném megismételni az önök előtt lévő 
törvényjavaslathoz. A kormány támogatja ezt a törvénymódosítást, és ez elsősorban egy 
technikai jellegű módosítás lenne, a főváros és a kerületek közötti eddigi elszámolások 
lezárását szolgálja és pontosítja. További észrevételem nincs, ha van kérdés, arra válaszolunk. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kinek van kérdése az 

előterjesztőhöz. (Nincs jelentkező.) Vélemény? (Nincs jelentkező.) Amennyiben vélemény 
sincs, akkor azt gondolom, szavazhatunk az előterjesztésről. 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Aki az előterjesztéssel olyan módon egyetért, hogy általános vitára alkalmasnak találja 
a törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 
Köszönjük szépen az előterjesztőknek. Írásban adjuk be a bizottság véleményét, mivel jövő 
héten kerül a tárgyalásra a sor. 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló, 
önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/6954. szám alatt. Ki lesz 
az előterjesztő képviselője? (Jelzésre.) Helyettes államtitkár úr? (Jelzésre.) Sokáig itt volt, jó. 
Akkor áttérünk a következő napirendi pontra, ha egyetért vele a bizottság, kérem, hogy az 
előterjesztőt addig kerítsék elő. Azt gondolom, gyorsan fogunk haladni. 

A következő napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-
vételéről és általános vitára való alkalmasságáról. Az első a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, T/6930. 
számon. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Pesti Imre képviselőtársunkat. Kérném, 
hogy röviden ismertessék a törvényjavaslat lényegét. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. PESTI IMRE (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Mellettem ül Horváth Tamás, a KIM 
főosztályvezetője. A 2012. évi XXXI. törvény rendelkezésének megfelelően 2012. április 15-
től 350 fős szabálysértési ügyintéző került át a helyi önkormányzatoktól a fővárosi és a 
megyei kormányhivatalokhoz a szabálysértési feladatok ellátása érdekében. A 
törvénymódosítás azonban nem teremtette meg az átvett 350 fő szabálysértési ügyintéző 
foglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezetet. Az Áht. 12. § (2) bekezdése értelmében 
olyan új közfeladat vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll 
rendelkezésre. A tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a 
közfeladat megszüntetéséről. Jelen esetben a pénzügyi fedezet biztosítását hivatott szolgálni 
az önálló indítvány. 

Az önálló indítvány lényege, hogy a központi költségvetés egyenlegének 
változatlansága mellett a szabálysértési bírságból befolyó bevételek egy része kerülne 
átcsoportosításra a főváros a megyei kormányhivatalok szabálysértési ügyintézőinek személyi 
juttatása, illetve dologi költségeinek fedezésére. Egészen pontosan 997,5 millió forintról lenne 
szó. Fontos kiemelni a központi költségvetés egyenlegének változatlanságát. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az előterjesztő képviseletében Pesti Imre képviselő úr 

előterjesztését. A kormány egyetért-e, támogatja-e? A tárca álláspontja is elég. 
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A kormány álláspontjának ismertetése 

HORVÁTH TAMÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca egyetért 
az önálló képviselői indítvánnyal. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdésük? Vágó képviselő úr! 
 

Észrevételek 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Csak egy rövid vélemény volna. Sajnos, úgy tűnik, hogy 
megint az előkészítetlenség az, ami ismét idehozza, hiszen pont ugyanez a törvényjavaslat 
volt az, ami a két monstre bizottsági ülést is indokolta. Természetesen támogatjuk, hiszen ki 
kell fizetni ezeknek az embereknek a bérét, akik érdemi munkát végeznek, viszont ismét itt 
jön elő a rohamtempójú jogalkotás visszássága. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való 
alkalmasságáról 

Akkor szavazhatunk. Aki egyetért a tárgysorozatba-vétellel, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenszavazat? Tartózkodás? Kettő. Két tartózkodással a 
bizottság egyetértett a tárgysorozatba-vétellel. Köszönjük szépen, képviselő úr. 

Az általános vitára való alkalmasságról is döntenünk kell. Aki az általános vitára való 
alkalmasságot támogatja, kérem, még egyszer kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Igen. 
Tartózkodott? Kettő. 

Előadó is kell. Ezen a héten szerdán ki tudja vállalni? Vagy holnap? Ékes képviselő úr, 
köszönjük szépen. 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény 
módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Volner János 
képviselő úr önálló indítványa. Volner úr nincs itt. A képviseletében valaki? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. A kormány álláspontját kérdezem. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm a bizottságot. 
Honyek Péter vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője. Az egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló javaslat arról szól, 
hogy a személyesen közreműködő tagok, illetve a társas vállalkozások megbízási 
jogviszonyban működő vezető tisztségviselői után ne kelljen a vállalkozásoknak a 27 
százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót fizetniük. Ezt a szabályt vagy ezt a módosítást 
nem támogatja a Nemzetgazdasági Minisztérium, nem támogatja a kormány a következő 
okokból. Ezek a személyek, leginkább a vállalkozások vezető tisztségviselőiről beszélünk, 
akik mondjuk, nulla forintért látják el a vezető tisztségviselői jogviszonyt, nagyon hasonló 
tevékenységet látnak el, munkavégzésre irányuló jogviszonyban vannak, hasonlóan, mint 
mondjuk egy munkaviszonyban ellátott vezető tisztségviselő. Ha ezt a szabályt 
megváltoztatnánk, akkor ők nem fizetnének szociális hozzájárulási adót. Tehát egy 



- 34 - 

munkaviszonyos vezető tisztségviselő után fizetnének, ez után pedig nem, ez pedig 
értelemszerűen sértené az egyenlőséget, illetve visszaélésekre adna lehetőséget. 

Hozzátesszük azt is, hogy körülbelül a jelenlegi szabály szerint 112,5 százalék után 
kell ezt a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót megfizetni. Ha ez után az összeg után, a 
minimálbér ekkora része után nem fizetnének szociális hozzájárulási adót, akkor ezeknek a 
személyeknek az ellátására nem lenne elég pénz a költségvetésben, ezért nem támogatjuk az 
előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A következőknél lehet egy picit gyorsabban. Értettük, 

hogy miről van szó. A bizottság véleményét kérném. Kíván-e valaki véleményt 
megfogalmazni, esetleg van-e kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Aki támogatja a tárgysorozatba-vételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Nem volt ilyen. 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

A következő a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi törvény módosítása, ugyancsak Volner képviselő úr önálló 
indítványáról van szó. Kérném a kormányzati, illetve tárcaálláspontot. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DEMETER ZSUZSA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok. Demeter 
Zsuzsa vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási tanácsadója. Képviselő úr 
arra tesz javaslatot, hogy ahogy az üzemanyagok jövedékiadó-mértéke 2009. július 1-től, 
illetve 2010. január 1-jétől emelkedett, ugyanilyen mértékben csökkenjenek az üzemanyagok 
jövedékiadó-mértékei. Ezt a javaslatot a kormány nem támogatja, tekintettel arra, hogy ez a 
fajta jövedékiadómérték-csökkentés mintegy 83 milliárd forint költségvetési bevételkiesést 
okozna. Továbbá több esetben a javaslat szerinti adómértékekkel az uniós adóminimumszint 
alá kerülnének az üzemanyagok adómértékei, azaz megszegnénk az uniós kötelezettségünket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e véleménye a bizottságnak? Tessék, parancsolni! 
 

Észrevételek 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Olyan kérdésről van szó, amely az elmúlt években 
meglehetősen sokszor meghatározta a politikai közbeszédet. Meg vagyok arról győződve, 
hogy a Fidesznek szembe kell néznie az általa képviselt korábbi állásponttal, amely a korábbi 
kormányok időszakában a folyamatosan a kormány hibáztatása volt. Csak emlékeztetnék rá, 
hogy akkor született egy olyan konstrukció, amely egy rugalmas jövedékiadó-mértéket 
biztosított annak érdekében, hogy a 300 forintot ne haladja meg az üzemanyagok ára. Ma már 
a 400 forintot is meghaladja az üzemanyagok ára, ebből következően szerintem érdemes lenne 
végiggondolnia a Fidesznek a következetesség jegyében azt, hogy így kívánja-e hagyni azt, 
ahogy most van az indítványt. Az indítványt szívesen támogatnánk, ugyanakkor azt a hibáját 
nem tudjuk kiküszöbölni, hogy az uniós adómérték nem teljesülne az indítvány elfogadása 
esetén. 
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Csak arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ezzel a kérdéssel érdemben 
kellene foglalkoznia a kormánypárti frakciónak, illetve a kormánynak is. A mostani helyzet 
sok feszültséget fog még majd jelenteni a későbbiek során. Azt sajnáljuk az indítvány 
előterjesztésénél, hogy a minimális szakmai követelményt nem sikerült teljesíteni. 
Ugyanakkor, miután a minisztériumban ott vannak azok az anyagok, amelyek az akkori 
rugalmas alkalmazás előszámításait és a jogszabályi feltételeit is biztosították, javaslom a 
minisztériumnak, hogy vegyék elő azt a szabályozást, és ha már 300-nál nem sikerült 
megfogni, akkor valahol 430 körül jó lenne megfogni ezeket a bizonyos mértékeket. 
Figyelemmel arra is, hogy ma már 27 százalékos áfabevétel van ezeknek a termékeknek az 
értékesítésén, és ilyen értelemben érdemes a másik adómértékhez is hozzányúlni. Köszönöm 
figyelmüket. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Van-e még észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazhatunk. Aki a 
tárgysorozatba-vétellel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen. A 
bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 

A helyi adókról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

A következő a helyi adókról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
Szilágyi György jobbikos képviselő úr indítványa. Szilágyi György képviseletében van-e 
valaki, (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor kérem a kormányzati álláspontot. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

KISS ZSÓFIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok. Kiss Zsófia 
vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai tanácsadója. Az indítvány szerint 
valamennyi, kizárólag állami, illetőleg önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, 
gazdasági társaság kikerülne a helyi adó hatálya alól. Azzal indokolja a javaslattevő ezt a 
javaslatot, hogy általában állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelését 
az állam és az önkormányzat gazdálkodó szervezetekre bízza, és indokolatlan, hogy ezek adót 
fizessenek a helyi önkormányzatoknak. A javaslatot a kormány nem támogatja. A helyi adóról 
szóló törvény felsorolja azon szervezetek körét, amelyek nem tartoznak a törvény hatálya alá, 
és ennek a körnek a felpuhítása nem indokolt, különösen nem a gazdaság aktív részét képező 
gazdálkodó szervezetekkel, gazdasági társaságokkal. Azon túlmenően azért sem támogatható 
ez a módosító indítvány, mert tisztán annak alapján különbséget tenni gazdasági társaságok 
között, hogy kinek a tulajdonában vannak, erőteljesen diszkriminatív, ez európai uniós és 
alkotmányossági szabályokba ütközne, és így Magyarország könnyen kockáztatna akár egy 
kötelezettségszegési eljárást is. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Van-e véleményük az előterjesztéshez?  (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki 
támogatja a tárgysorozatba-vételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen. A 
bizottság a tárgysorozatba-vételt nem támogatta. 
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Az évközbeni adóötletelés tilalmáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

A következő az utasok személyi poggyászában importált általános forgalmi adó és 
jövedéki adó mentességéről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Dr. Apáti 
István és dr. Kiss Sándor képviselő urak önálló indítványa, úgy látom, dr. Kiss Sándor 
képviselő úr itt van. Kívánja-e indokolni? Foglaljon helyet képviselő úr. 

 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, a kormány 

álláspontját főosztályvezető úr tudja önöknek tolmácsolni. Lépjünk tovább. 
 
ELNÖK: Tehát nincs itt, aki a kormány álláspontját tudnál képviselni. Bocsánat, 

képviselő úr. Akkor a következő az év közbeni adóötletelés tilalmáról szóló törvényjavaslat. 
Ez igazán kreatív törvénycímadás. Biztos a jogászok piros ponttal jutalmazzák. Vágó 
képviselő úr itt van, tessék! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Ez a kreatív címadás azért szükségeltetett, 
hiszen ezt a törvényjavaslatot más címmel ez a bizottság is tárgyalta már. Ez nagyon egyszerű 
törvényjavaslat, arról szól, hogy évente csupán kétszer lehessen adótörvényeket módosítani. 
Erre azért is van szükség, mert sajnálatos módon az elmúlt időszakban még nálamnál is 
kreatívabb ember ül a Nemzetgazdasági Minisztérium élén, és nap mint nap újabb és újabb 
adókivetéssel tudja kreativitását megcsillantani a magyar közvélemény előtt, és ez nagyon 
kiszámíthatatlanná teszi a magyar gazdasági környezetet. Így Matolcsy úr kreativitását 
mintegy kordában tartaná ezt a törvényjavaslat, hogy félévente lehessen csak azokat az 
elmeremekeket a gyakorlatba is átültetni, amit ő a gazdaság irányításának vél, de valójában 
inkább az gazdaság és az adórendszer összevissza-rángatása. Ezért úgy gondoljuk, hogy erre 
határozottan szükség van, annál is inkább, hiszen maga a kormányzat volt az, amely a 
pénzügyi stabilitási törvény első beterjesztésében hasonló tartalmú előirányzattal élt. Sajnos, a 
pénzügyi stabilitási törvénynek ezen, általunk is támogatandó részét időközben különböző 
módosító indítványok kivették. Úgy gondoljuk, hogy szükség volna erre a kiszámíthatóság 
szempontjából és a magyar gazdaság szempontjából is. Kérem, támogassák ezt. Amennyiben 
nem teszik meg, akkor újabb kreatív címadással élve valószínűleg napirenden fogjuk tartani 
ezt a kérdést. Köszönöm szépen. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: A kormányzati álláspontot kérdezem. 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Általánosságban támogatjuk 

természetesen azt, hogy minél stabilabb, illetve minél kiszámíthatóbb legyen a jogalkotás, 
ideértve az adóztatásra vonatkozó jogalkotást is. Tehát célunk lenne az, hogy ez valóban így 
valósuljon meg, ahogy képviselő úr javasolta. Ugyanakkor a gazdasági válság folyamatában, 
illetve a mostani átmeneti helyzetben arra van szükség, hogy a kormány, illetve a parlament 
megfelelő rugalmassággal tudja kezelni az adótörvényeket. Éppen ezért, bár a céllal 
tökéletesen egyetértünk, a bevezetés időpontjával feltehetően ne, ezért nem javasoljuk azt, 
hogy ez a törvényjavaslat elfogadásra kerüljön. 
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Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki 
a tárgysorozatba-vételt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három. 
Megállapítom, hogy a bizottság a tárgysorozatba-vételt nem támogatta. 

Az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki 
adó mentességéről szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként 
benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára való 
alkalmasságának tárgyalása 

A következőről kormányzati vélemény nélkül is tudunk dönteni. De esetleg itt van 
főosztályvezető úr? 

 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az e) pontra tudnánk választ 

adni, ha lehetséges. 
 
ELNÖK: Jó, rendben. Akkor kérem dr. Kiss Sándor képviselő urat, hogy mondja el a 

javaslatának lényegét. 
 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel 
köszöntöm azokat, akik a kormányzat részéről megjelentek. Ez a javaslat egyrészt szűkítő, 
egyrészt tágító. Alapvetően értelmező rendelkezést tartalmaz arra vonatkozólag, próbálom 
egyszerűen megfogalmazni a lényegét, hogy főleg Ukrajna felé van a benzinturizmus, 
cigarettacsempészet és hasonlók, és a vámszervek olyan megoldást találtak ki, hogy hetente 
egyszer lehet a törvénynek megfelelően vámmentesen behozni ezeket a személyes jellegű 
termékeket. Ez mindenképpen korlátozza a magyar állampolgárok és a kárpátaljai magyarok 
közötti kapcsolattartást, és azért nyújtottuk be ezt a javaslatot, hogy legalább hetente kétszer 
lehessen ezt megtenni. 

Ez egyrészt azért lenne jó, mert nem lenne heti egyszeri alkalomra korlátozva, és nem 
lennének másodjára már fokozott ellenőrzésnek kitéve az utasok, és azt a szesz- és 
cigarettacsempészetet gátolná, hogy ne minden nap mehessen. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt 
azért is jó lenne, mert visszaszorítaná a csempészetet, másrészt pedig ne korlátozná a 
kapcsolattartást. Igazából ez egy értelmező rendelkezés lenne. Ezért szeretnénk, hogy 
támogassa a kormányzat, vegye figyelembe azt a kialakult napi gyakorlatot, ami jelenleg is 
folyik. Az alapvető, még egyszer mondom, a kárpátaljai magyarságnak lenne segítség, 
mondhatom azt, hogy a vámszerveknek is, mert valamilyen módon korlátozza azt a 
mindennapos… 

 
ELNÖK: Elnézést, csak hogy tudjuk értelmezni ezt a törvényjavaslatot, az lenne a 

szűkítés, hogy hetente csak kétszer lenne? 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik), előterjesztő: Igen, mert azok számára, akik minden nap 

mennek, ez szűkítés. 
 
ELNÖK: Ez lehetetlen, már bocsánat, majd elmondják a kormányzati álláspontot. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Most heti egyet engednek, és mi azt javasoljuk, hogy 

hetente kétszer lehessen. A mostani rendelkezés előtt voltak, akik minden nap mentek. 
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ELNÖK: Elnézést, hogy szóváltásba keveredtünk, de csak kétszer lehessen menni? Ja, 
nem, bocsánat, akkor félreértettem. Menni akárhányszor lehet. Jó. Megadom a szót a 
kormányzati álláspont kifejtésére. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DEMETER ZSUZSA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A javaslatot a 
kormány nem támogatja. Nem tartja szükségesnek a törvény jelenlegi értelmező 
rendelkezéseinek további szigorítását. A törvény jelenleg úgy szól, hogy nem rendszeresen és 
nem egy sorozat részeként történik a behozatal, akkor történhet ez adómentesen, áfa- és 
jövedékiadó-mentesen. Ennél egy szigorúbb szabályozás a gyakorlatban rendkívül komoly 
problémákat szülne. A NAV elnöki útmutatójával kapcsolatban, ami most valóban hetente 
egyszer engedi a behozatalt, folynak a megbeszélések, egyeztetések, hogy ez így túl szigorú, a 
gyakorlatot nem követi le, nem betartható. Tehát ez az elnöki útmutató sem ilyen szigorúan 
kerül betartásra a gyakorlatban. Köszönöm. 

 

Észrevételek 

ELNÖK: Úgy gondolom, sok kérdést indukált ez az utolsó képviselői indítvány, 
különösen azok körében, akik, ott élnek. Veres képviselő úr! 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Szóval, ha jól látom, vagyunk a teremben vagy hárman, 

akik a környéken élünk, és a folyamatokat nagyjából ismerve azt gondolom, hogy ami most 
történik, minimum jogilag vitatható. De ezt szerintem ön is elismerte a válaszában. Mert az 
történik, hogy nem egy egyértelmű törvényi rendelkezés alapján, hanem annak értelmezése 
alapján járnak el jelenleg a határon a vámosok. Azt gondolom, azt érdemes lenne 
megfontolnia a kormánynak, hogy jogszabályi hátteret teremtsen, ne csak egy értelmezési 
hátteret ahhoz, ahogy ma az eljárás folyik. Mert ennek nagy valószínűséggel az lesz a 
következménye, hogy akik el fognak menni az ilyen eljárás alá vontak közül jogorvoslatot 
keresni, vélhetően a jogorvoslatot meg fogják kapni. Az is az eredménye a jelenlegi 
helyzetnek, hogy szubjektív a megítélés, mivel valakivel szemben érvényesíti, valakivel 
szemben pedig nem érvényesíti a vámos a határon a vámmentes behozatalt. 

Én magam azt gondolom, hogy a képviselőtársaknak az a szándéka, hogy egy 
egyértelmű jogszabályi környezetet teremtsenek, méltánylandó. Azon lehet vitatkozni, hogy a 
heti kétszeri alkalom méltányos-e vagy sem. De nem akarok belemenni, mert bizonyos 
szempontból ez sem méltányos, másrészt ez is nagyvonalú gesztus azok számára, akik száz 
liter üzemanyagot hoznak be vámmentesen hetente kétszer e szerint a szabályozás szerint. 
Nem akarok ebbe így belemászni, mert sok kényes pontja van. Azt gondolom, hogy azt 
érdemes lenne megfontolni, hogy belátható időn belül olyan jogszabályi feltételt teremtsen a 
kormányzat, amelynek alapján nem fognak pert bukni majd azokkal szemben, akik ilyen 
kezdeményezést fognak indítani a mostani eljárással kapcsolatban. Ezért a szándékot magát 
méltánylandónak gondolnám, hogy valaki jogszabályi hátteret akar ennek teremteni. 

Ami miatt fenntartásom van, az az, hogy vajon a heti kettő a megfelelő mérték vagy 
sem. De azért nem akarok vitát nyitni, mert ez nagyon nehezen megítélhető kérdés. Egy 
biztos, hogy a jelenlegi szabályozás olyan mértékben biztosít szubjektív mérlegelési 
lehetőséget, amely visszaélésekre ad módot a határon. Az elmúlt 20 évben nagyon sok ember, 
nagyon sok eljárás alá lett vonva abban a térségben, nem akarok ennél továbbmenni, nem 
biztos, hogy megfelelő volt minden politikai nyilatkozat, amik korábban született. Azt 
gondolom, még egyértelműbb jogi feltételt kell ahhoz teremteni, amit jelen pillanatban a 
gyakorlatban megvalósítanak. Azért nem akarok többet mondani, mert nem akarok senkit sem 
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arra biztatni, hogy lépjen föl a kialakult gyakorlattal szemben, mert amit eddig megpróbált a 
vám- és pénzügyőrség, amikor önálló volt, illetve most, az mindig valahol valamilyen jogi 
problémával járt, és mindig támadhatóvá tette az eljárást. Ugyanakkor szerintem egyértelmű 
jogi feltételt kellene biztosítani ahhoz, hogy föl tudjanak lépni azokkal szemben, akik 
nyerészkedési céllal használják föl a határ két oldalán magyar voltukat. 

Szóval arra biztatnám a kormányt, hogy találjanak ilyen megoldást. Értem, hogy ezt 
most nem akarják támogatni, csak szerintem az is fontos, hogy legalább ismerjük egymás 
között azt el, hogy a jelenlegi szabályozás sem megfelelő, mert ebből nagyon sok olyan 
konfliktus fog származni, ami sok pénzbe fog kerülni a költségvetésnek, mert meg fogják 
fizettetni annak idején, a vesztes perekből ezt a pénzt. 

 
ELNÖK: Én is azt mondanám, hogy egyértelmű törvényi szabályozás lenne szükséges. 

Ez nyilván agy nagyon bonyolult és komplex kodifikációs munka. Húsz éve birkózik ezzel a 
magyar vámigazgatás, de abban egyetértek Veres képviselő úrral, hogy törvényi szabályozás 
lenne szükséges, hogy a nyerészkedést lehetőség szerint visszaszorítsa, ugyanakkor a 
kapcsolattartást lehetővé tegye. Kíván-e reflektálni rá? 

 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A problémát leginkább azt 

jelenti, hogy nagyon nehéz törvényben meghatározni, hogy pontosan milyen körben 
érvényesüljön a vámmentesség. Ugyanúgy támadható lesz. A jelenlegi szabály elfogadná azt, 
ha valakinek van a határ két oldalán két étterme, a kettő között jár át anélkül, hogy egyébként 
60 literenként hordaná át a gázolajat vagy a benzint. Ez a jelenlegi szabály szerint elfogadható 
tevékenység. Természetesen az, amikor csak azért jár át, hogy benzint hozzon át, az nem. 
Abban az esetben, ha meghatározzuk, hogy ez 2-3-4-5, akkor akár annak az éttermet vezető 
személynek a jogát mindenképpen korlátozzuk. Ezért van a jelenlegi szabályban egy, a 
rendeltetésszerű joggyakorlást a valós gazdasági tevékenységet vizsgálni megengedő szabály, 
ami természetesen éppen ezért szubjektív, annak is kell lennie, hiszen a magánszemély 
tevékenységét nézni kell ebből a szempontból, hogy ő most éppenséggel milyen célból halad 
át a határon. Éppen ezért nem tartom könnyen megvalósíthatónak azt a fölvetést, hogy ennek 
a részletszabályai törvényben legyenek meghatározva. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Lehet, hogy meg kellene próbálni beleírni a törvénybe felsorolásszerűen, de 

nagyon bonyolult és kiterjedt jogi munkát igényel. Erre azért biztatnám a minisztériumot, 
hogy alkalom adtán erre térjenek vissza, különben lesz egy olyan módosító indítvány, amely 
háromszor tenné lehetővé. De valóban, miért kettő? Ezt nehéz ilyen módon is megvédeni. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította. 

A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Áttérnénk a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével 
kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra, T/6954. számmal. Ki 
képviseli a kormányt? Most már osztályvezető úr vállalja be. 

 

Észrevételek, vélemények 

Van-e kérdésük, véleményük az előterjesztéssel kapcsolatban? Vágó képviselő úr! 
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VÁGÓ GÁBOR (LMP): Nagyon örülök, mert 2010-ben is voltak hasonló tartalmú 

felszólalásaim a parlamentben, hiszen az úgynevezett áfázók visszaélnek ezzel, egyszerűen az 
adófizetők zsebéből veszik ki a pénzt. Ez évente mintegy 40 milliárd forintot jelent. A tavalyi 
költségvetés és adótörvények kapcsán is kezdeményeztem, hogy ez bevezetésre kerüljön. 
Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottsággal sikerült ennek a folyamatnak a végére 
pontot tenni, reméljük, hogy jól fog működni. A szabályozásban azért vannak visszásságok, 
szerintem itt is lesz még mit javítani ezen a törvényen. Igyekszünk majd különböző módosító 
indítványokkal már most javítani rajta, de majd a működés során fog kiderülni, hogy hogyan 
tudja beváltani a hozzáfűzött reményeket. Nagyon nagy örömmel fogjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e további vélemény? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Miután a fordított áfával 

kapcsolatban jó néhány éve indult az első néhány próbálkozás olyan területeken, ahol sok 
visszaélés volt, ezért azt az irányt, hogy ezen a területen is be kell vezetni, kifejezetten 
támogatom. Azt hiszem, hogy az akkori próbálkozás meghozta az eredményt. Ugyanakkor a 
termékkört picit próbálnám bővíteni, ha egy mód van rá. Valószínűleg nem lesz mód rá, 
hiszen ha nem kérte Magyarország az Uniótól, akkor nem vezetheti be. Most azt látom, 
megint csak a határ menti tapasztalatokat figyelembe véve, hogy nemcsak a gabonaféléknél, 
olajos magvaknál fordul elő viszonylag jelentős visszaélés, hanem bizonyos kertészeti 
kultúrák esetében nagyobb értékű termékek előállítására kerül sor és cserének gazdát. Adott 
esetben egy kamionban jóval nagyobb érték mozdul meg, mintha gabonafélét kellene 
szállítani. Ennek a termékkörnek a megfontolását is javaslom a kormányzatnak, kifejezetten 
zöldség- és gyümölcsfélékre is. Most azt érzékelem az elmúlt fél év alapján, hogy igen furcsa 
folyamatok zajlanak ezeknek a termékeknek a kereskedelmében, és ezt normális piaci 
viszonyokkal nem lehet magyarázni. Egyébként lehet, hogy Békés megyében is érzékelhető 
folyamat, mert a román-magyar határ mentén zajlik. Ezért a benyújtott indítvány támogatása 
mellett azt kezdeményezem, hogy ezen termékkört is vizsgálja meg a kormány, mert érdemes 
lenne ezen a területen is lépni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Több mint egy éve kezdeményezte ezt a kormány Brüsszelnél, 

úgy tűnik, hogy felszállt a fehér füst, és lehetőség van ennek a törvényjavaslatnak a 
benyújtására. Kérem osztályvezető urat, hogy ismertesse a kormányzati álláspontot. 

 

Az előterjesztő álláspontja 

HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormányzat természetesen 
támogatja az előterjesztést, azon túl mi is úgy érezzük, hogy végre fölszállt a füst, tehát az 
Európai Unió támogatása, illetve jóváhagyása megtörtént. A javaslat célja az, hogy azt az 
elmúlt 3-4 év negatív tapasztalatát, illetve negatív irányú elmozdulást, hogy ténylegesen a 
gabonafélékkel áfa-visszaéléseket követnek el, visszaszorítsa. Pillanatnyilag nem 
rendelkezem olyan információval, hogy ez, mondjuk a zöldség-gyümölcs ágazatban ilyen 
mértékű lenne. Ezért került meghatározásra az a 9 termék, termékkör, amelyre a szabályozás 
kiterjedne. Mindezek mellett javaslom a javaslat elfogadását. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is egyetértek képviselőtársaimmal abban, hogy más 
termékkörökre is vizsgálja meg a kormányzat, és egy következő menetben próbálja meg 
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Brüsszellel, mert értékesebb termékekről van szó, és kevesebb, akár tényleges mozgatásával 
is lehet áfa-visszaélést elkövetni. 

Aki támogatja az általános vitára való alkalmasságot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta az általános vitára való alkalmasságot. 

Bizottsági előadót kell állítanunk. Vágó képviselő úr, a bizottság osztatlan 
lelkesedésével. Köszönöm szépen. 

Egyebek – Az ülés bezárása 

Egyebek napirendi pont következik. Van-e valakinek bejelentenivalója, (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc.) 
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