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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 
 

1. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7742. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Babák Mihály (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) 
Dr. Dancsó József (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Font Sándor (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) 
Dr. Pósán László (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Balázs József (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz) 
Magyar Anna (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz) 
Seszták Oszkár (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz) 
Babák Mihály (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz) 
Puch László (MSZP) dr. Szekeres Imrének (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
 

Megjelentek 
Dr. Szabó Krisztián (Fidesz-frakció) 
Gulyás Dávid osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Kis Judit (Magyar Távirati Iroda) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc)  

Elnöki bevezető, napirend megszavazása  
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! 
Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Köszöntöm az előterjesztésünkhöz meghívott 

vendégeinket, az országgyűlés hivatalának munkatársait. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes, ezért tárgyalásunkat megkezdhetjük. 

Képviselőtársaim megkapták írásban a mai bizottsági ülésnek a napirendjére tett 
javaslatot. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kiegészítési indítvány? (Nincs jelzés.) 
Nincs, akkor az írásban megküldött napirend elfogadásáról szavazunk. Aki ezt támogatja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 18 igen szavazattal a bizottság 
egyhangúlag fogadta el a napirendünket. Ennek megfelelően haladunk. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7742. szám) 

Első napirendi pontunk a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A napirendi pontnál köszöntöm Gulyás Dávid 
osztályvezető urat, és amennyiben helyettes államtitkár úr van jelen? (Zsarnóczi Csaba igent 
bólint.) Akkor Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár urat, és rang szerint akkor fordítva kellett 
volna köszöntenem, de bizonytalan voltam a résztvevők személyét illetően. Elnézést kérek. 

A módosító javaslatok tárgyalását folytatjuk ma. Az ajánlási sornak megfelelően 
haladunk. Az első módosító indítványt Scheiring Gábor képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem a 
tárca, illetve a kormány véleményét a módosító javaslatról. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Előrebocsátom, hogy egyelőre tárcaálláspontot tudok képviselni, kormányálláspontot nem, de 
nem támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a módosító indítvány támogatásáról szavazunk. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Nem. Megállapítom, hogy egyharmadot sem kapta meg a módosító 
indítvány. 

A második ajánlási pontról tárgyalunk, amely összefügg az 5-ös ponttal, ezért együtt 
tárgyaljuk a kettőt és együtt is szavazunk róla. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 

szavazunk, ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Nem, egyharmadot sem 
kapott a javaslat. 

Áttérhetünk a hármas pont megtárgyalására, Kolber István és képviselőtársai javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 

szavazunk, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem, egyharmadot sem kapott az indítvány. 
A negyedik ajánlási pontról szavazunk, amely Kolber István és képviselőtársainak a 

javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk, ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs támogató szavazat, megállapítom, hogy egyharmadot 
sem kapott a módosító indítvány.  

Ötösről szavaztunk, hatodik ajánlási pontról tárgyalunk. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
ZSARNÓCZI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor szavazás 

következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyetlen támogató szavazatot sem kapott, tehát 
egyharmados támogatottságot sem kapott a javaslat. 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy több módosító indítvány a jegybanki 
törvényhez nem érkezett, ezért ennek a napirendnek a tárgyalását befejezzük.  

Egyebek 
Rátérünk a mai napirendünk második pontjára, az Egyebekre. Kérdezem, hogy van-e 

valakinek ezzel kapcsolatban, ezek körében bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor 
mindenképpen szeretném arra kérni képviselőtársaimat, hogy a csütörtöki bizottsági ülés 
határozatképességét mindenképpen teremtsük meg. Rendkívül fontos az, hogy itt döntéseket 
tudjunk hozni. Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak és osztályvezető úrnak a 
részvételt, mai napon is további jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen a segítségüket. 

Nos tehát az nem történhet meg, hogy a bizottság csütörtökön nem lesz határozatképes. 
Én arra kérlek benneteket is, meg akik ma nincsenek itt, hogy nyilván az én dolgom lesz, 
hogy keresselek benneteket, és kialakuljon az a kör, hogy legalább 9-en legyünk, és akkor 
mindenképpen arra kérlek benneteket, hogy ezt toleráljátok. Higgyétek el, hogy fontos 
dolgokra szánjuk magunkat csütörtökön, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy vegyen ezen 
részt.  

Ennyi lett volna az én részemről az Egyebek körében a bejelentés, köszönöm szépen. 
Tekintettel arra, hogy a mai bizottsági ülésen több munkát nem végzünk, ezért a bizottsági 
ülést berekesztem, a munkát megköszönöm. Köszönöm szépen. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 08 perc)  
 
 
 
 

 

Dr. Puskás Imre  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  

 


