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Napirend: 

 

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9186. szám – dr. Szili Katalin (független) képviselő önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

2. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 

szabályairól szóló törvényjavaslat (T/9773. szám – általános vita) 

3. A vállalati hitelezés beindítása érdekében az államháztartás egyensúlyát javító 

különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9365. szám – Scheiring Gábor és Vágó Gábor (LMP) képviselők 

önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

4. A családi adókedvezmény teljes körű igénybevételének megteremtéséről szóló 

törvényjavaslat (T/9390. szám – Sneider Tamás, Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén 

(Jobbik) képviselők önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9432. szám – Dr. Apáti István, dr. Gyüre Csaba, dr. Kiss Sándor, 

Magyar Zoltán, Z. Kárpát Dániel, Ferenczi Gábor (Jobbik) képviselők önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

6. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi törvénynek a 

felsőoktatás finanszírozási forrásainak a kormányzati pazarlások terhére történő 

növelése érdekében való módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9462. szám – 

Mesterházy Attila, dr. Hiller István, dr. Szekeres Imre (MSZP) képviselők önálló 

indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

7. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9951. szám – Göndör István (MSZP) képviselő önálló indítványa – 

döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

8. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10009. szám – Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa – 

döntés tárgysorozatba-vételről, általános vita) 

9. Dr. Simor Andrásnak, az MNB elnökének meghallgatása – az Állami Számvevőszék  

által „A Magyar Nemzeti Bank működésének és a központi költségvetéssel történő 

elszámolások szabályszerűségének ellenőrzéséről” készült jelentés megállapításaival 

összefüggésben (A HHSz 68. § (3) bekezdése alapján) 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

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

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Babák Mihály (Fidesz) 

Balázs József (Fidesz) 

Dr. Bóka István (Fidesz) 

Dr. Dancsó József (Fidesz) 

Ékes József (Fidesz) 

Font Sándor (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Kara Ákos (Fidesz) 

Dr. Nagy István (Fidesz) 

Dr. Pósán László (Fidesz) 

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 

Dr. Vitány István (Fidesz) 

Hoffman Pál (KDNP) 

Boldvai László (MSZP) 

Puch László (MSZP) 

Dr. Szekeres Imre (MSZP) 

Dr. Veres János (MSZP) 

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 

Molnár Oszkár (független) 

Pősze Lajos (független) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Balázs József (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

 Balla György (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Pósán Lászlónak (Fidesz), 

 Ékes József (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz), 

 Kara Ákos (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz), 

 Magyar Anna (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz), 

 Márton Attila (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz), 

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

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

 Hoffman Pál (KDNP) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz), 

 Pősze Lajos (független) Seszták Oszkárnak (KDNP). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 

 Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 

 Koleszár Katalin, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese 

 Dr. Szili Katalin (független), előterjesztő 

 Vágó Sebestyén (Jobbik), előterjesztő 

 Göndör István (MSZP), előterjesztő 

 Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 

 Dr. Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim. A bizottság mai ülését megnyitom. Megállapítom, 
hogy a bizottság létszáma jelenleg 26 fő, 18 kormánypárti, 6 ellenzéki és 2 független 
képviselő alkotja a bizottságot. A határozatképességhez változatlanul 14 fő jelenléte 
szükséges élőben vagy lelkiekben, megbízással. Jelenleg ez rendelkezésre áll, a bizottság 
határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Nincs tehát akadálya annak, hogy a meghívóban szereplő napirendek elfogadásáról a 
bizottság állást foglaljon. Megkérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e a meghívóban 
szereplő, négy napirendi pontból álló tanácskozási anyagot. Aki igen, szíveskedjék 
kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a 
napirendi pontot elfogadta. 

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

Az 1. napirendi pontunkban az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat általános vitára 
bocsátása szerepel. Megkérdezem, jelen van-e az előterjesztő. (Jelzésre.) Egy-két percen belül 
ne érjen ide, mert a bizottság ülése fél 10-kor kezdődik. 

Áttérünk 2. napirendi pont tárgyalására. Jó lesz, ha nemzetgazdasági miniszter úr is 
akceptálja, hogy a bizottság ülése mikor kezdődik. Van bőven napirendi pontunk. Tehát a 2. 
napirendi ponttal folytatjuk, annak is a) pontjával, amelyben egy tárgysorozatba-vételről kell 
döntenünk. Szili Katalin képviselő asszony indítványáról van, amelyben a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be. Képviselő 
asszony jelen van, tisztelettel köszöntöm. Egyúttal meg is kérdezem képviselő asszonytól, 
hogy személyesen is kívánja-e indokolni a törvényjavaslatot. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztő: Jó reggelt kívánok. Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Ha elnök úr lehetővé teszi, akkor szeretném néhány percben kiegészíteni 
az indítványomat, amelyet T/9186. számon még november 19-én nyújtottam be elnök úrhoz. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztő: Alapvetően az indítványom 

kiindulópontja az igazságosság és a szolidaritás szem előtt tartásával, figyelemmel arra is, 
amit a költségvetés akkori vitájában a Költségvetési Tanács, illetőleg az Állami 
Számvevőszék megállapított, hogy a költségvetés túlzott deficites, így több százmilliárdnak 
nincs fedezete, és ennek a hiánynak az egyik alapvető kiindulópontja az egykulcsos 
adórendszer. Egyébként megjegyzem, hogy 2004 júliusa óta, tehát az Európai Unióban történt 
belépésünket követően már előállt ez a túlzott deficit eljárás. A másik kiindulópontunk, hogy 
az egykulcsos jövedelemadó nem növelte a belső fogyasztást. Ez érzékelhető. Inkább a 
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megtakarításokat egy bizonyos szint felett növelte, illetőleg 2012-re a szerény jövedelműek 
nettó bevétele a kimutatások szerint 10 százalékkal csökkent. 

Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Néhány további szempontot a javaslatnál 
szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Mégpedig azt, hogy ennek célja alapvetően a vásárlóerő 
megőrzése is volt, hiszen számunkra fontos az, hogy ne csak a létfenntartás legyen az, ami a 
társadalom bizonyos rétegeinél fennáll lehetőségként, hanem a tartós fogyasztás biztosítása is, 
ami nyilván a gazdaság fellendítését is szolgálja. Illetőleg megvizsgáltuk azt is, ahol a 
jövedelemszint, ahol a fogyasztás megtakarításba fordul át. Így 8 millió forintos éves 
jövedelem felett nagyon jól érzékelhető, hogy ez nem a fogyasztást növeli, nem a gazdaságot 
erősíti. Így nyilvánvalóan ez volt az egyik olyan lépcső, amikor a személyi jövedelemadó-
kulcs meghatározásánál inkább az volt a célunk, hogy a belső fogyasztást segítsük. 

További szempont volt annak elismerése is, tisztelt elnök úr, hogy a minimális 
létfenntartást szolgáló és a biológiai újratermelésre fordított bevételt nem tekintjük 
jövedelemnek. Véleményünk szerint a minimálbérre bejelentettek több mint 90 százaléka 
valóban minimálbéres, így ebben az esetben a javaslatunk inkább az ellenőrzés oldaláról 
történő kiszűrése azoknak, akik visszaélnek ezzel a lehetőséggel az egyébként általunk 0 
kulcsosra tervezett évi 750 ezer forintos jövedelem alatti jövedelemnél. Egymillió forint 
bruttó jövedelemig számításaink szerint nem nő az adóteher. 

Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Az általunk benyújtott javaslatban egy 
négykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer szerepel. Itt nagyon jól érzékelhető, hogy a 
KSH és a NAV adatai alapján bár a 0 százalékos adókulcs bevezetésével, amit, mint 
említettem, 750 ezer forint alatt határoztunk meg, 76 milliárd forinttal csökkenne az abban a 
sávban realizálható adóbevétel. Ugyanakkor a szükségletekhez igazodó családi 
adókedvezmény változtatása, valamint a 8 és 156 millió forint feletti jövedelmek magasabb 
adókulccsal történő adóztatásával közgazdászaink számításai szerint 221 milliárd forinttal 
nőhet az adóbevétel. 

Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Javaslatunk, ahogy említettem, alapvetően az 
igazságosabb és a szolidaritásra épülő személyi jövedelemadó-rendszer bevezetését célozza. 
Ugyanakkor eleget tesz annak a kívánalomnak is, ami a költségvetés bevételeinek növelését 
jelenti. Elnök úr, figyelemmel arra is, hogy vannak másfajta javaslatok is, hiszen például az 
elmúlt napokban napvilágot látott olyan javaslat is, ami 400 ezer forinttól 25 százalékos 
bevezetését célozná meg, azt gondolom, kérhetem tisztelt képviselőtársaimtól, hogy 
támogassák egyáltalán a tárgysorozatba-vételét az általam elmondott indokok alapján is. Ezzel 
legalább a plenáris vitában tegyék lehetővé, hogy ütköztessük azokat a szempontokat, 
amelyek egy valóban igazságos és szolidáris, ugyanakkor a bevételek növelését is segítő 
adórendszer bevezetését is támogatja. Elnök úr, képviselőtársaim, köszönöm a lehetőséget. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony, a kiegészítést. Megérkezett és 
köszöntöm Balog Ádám államtitkár urat. Megkérdezem a tárca vagy a kormány véleményét a 
törvényjavaslatról. 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelettel mindenkit. Elnézést kérek, nem tudtam, hogy ilyen lezárások vannak most a 
behajtás tekintetében, és 10 percet kellett sétálnom, ezért késtem el. Természetesen az NGM 
tiszteletben tartja a Ház rendjét. 

A kormány a javaslatot nem támogatja, ugyanakkor szeretnék egy pár szóban 
reflektálni a képviselő asszony által elmondottakra, annak érdekében, hogy láthassák, a 
kormány miért nem támogatja. Hiszen egy bőséges bevezetőt hallhattunk. Ezért 
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mindenképpen szükséges erre reagálni. Először is az első és legfontosabb érv a költségvetés 
mozgásterének növelése, a költségvetési bevételek növelése. Úgy látjuk, hogy ez a javaslat ezt 
nem valósítja meg. Gyakorlatilag azt mondja, hogy 8 millió forint éves jövedelemtől lenne 
egy magasabb kulcs, egy 25 százalékos kulcs, és egészen magas, 15 millió forintos jövedelem 
feletti szintnél lenne 35 százalékos. Jelen pillanatban 8 millió forintos éves jövedelem felett 
sajnos Magyarországon nagyon kevesen keresnek, a munkavállalók néhány százaléka. 
Úgyhogy ebből a 15 millió forint feletti részből valós költségvetési bevételre nem 
számíthatunk. Ez a sávozás tehát abszolút költségvetési bevételkiesést eredményezne, saját 
számításom szerint több százmilliárd forintot. 

A családi adókedvezmény átalakításával nem tudunk egyetérteni, a családi 
adókedvezmény bevezetésének nem az volt a célja, hogy egy jövedelemhez kötődő 
adókedvezmény legyen, hanem az, hogy a gyermekvállalást ismerje el. Úgy gondoljuk, hogy 
aki Magyarországon korábban gyermeket vállalt, az szegénységet vállalt, és ez az adórendszer 
ezt szándékozik megszüntetni. Az első pozitív jeleit máris látjuk, tehát semmiképpen sem 
tartjuk célszerűnek azt, hogy egy frissen bevezetett rendszert ilyen nagymértékben 
változtassunk meg. Ráadásul azt is fontosnak tartjuk, hogy a több gyermekre koncentráljon ez 
az adókedvezmény, hiszen a nem titkolt cél az volt, hogy a nagycsaládosok járjanak relatíve 
jobban, hogy támogassuk a három vagy több gyermek vállalását. Hangsúlyoznám, hogy az 
elmúlt időszakban ennek már pozitív tapasztalatait is láthattuk. 

A képviselő asszony utalt még a belső fogyasztásra. Tény, hogy a belső fogyasztás 
összességében nem nőtt, ugyanakkor azt, hogy az szja rendszer ebben milyen szerepet 
játszott, alaposan meg kell vizsgálni. Úgy gondoljuk, hogy ha ezt az szja rendszert 
valósítottuk volna meg, akkor nemhogy stagnál, hanem lényegesen visszaesik a fogyasztás. 
Ezt a többletet részben megtakarításra használták fel az adózók, szintén megvan a hozadéka, 
hiszen például az állampapír-kibocsátásokban magyar emberek tudtak részt venni, és a 
várakozásokat felülmúlóan tudtak megtakarítani. Ez mindenképpen helyes, hiszen az állam 
külső kitettsége csökken. 

Valóban minimálbéresek-e az emberek? Ez egy valóban nagyon fontos kérdés. De mi 
azzal nem értünk egyet, hogy a 90 százalék valóban minimálbéres, mert ez azt jelentené, hogy 
Magyarországon, mondjuk, háromszor annyi minimálbéres van, mint például Csehországban. 
Ezt egyszerűen nem tudjuk elhinni és elfogadni. De egyéb, a kormánytól teljesen független, 
nemzeti banki vagy európai uniós tanulmányok is azt mutatják, hogy nálunk az adóeltitkolás 
két fókuszpontja a bevételek eltitkolása és az áfa. Emiatt, ezzel összefüggésben, de részben 
más okok miatt is a munkabérek nem megfelelő bevallása is látható. Tehát ennél magasabb, 
mi inkább 50 százalékosra tesszük ezt a határt. Természetesen ez vita tárgya, hiszen ami 
fekete, az nem jól látható. 

Egy adóelméleti gondolatot is szeretnék megfogalmazni még ezeken túl. Ugye, 
Magyarországon az adórendszer duális szerkezetű volt korábban. Magyarul teljesen máshogy 
adóztatta a tipikusan munkából származó jövedelmeket és a tőkejövedelmeket, vállalkozói 
jövedelmeket. Ugyanakkor a világ nem csak fekete vagy csak fehér, nem vagy vállalkozó az 
ember, vagy munkavállaló. Ez sokkal inkább egy intervallum, aminek az emberek több 
pontján is elhelyezkednek, egyre inkább munkavállalóként. De sajnos van egy átmeneti rész, 
ahol ezek az adórendszerbeli eltérések kihasználhatóak. Tehát akinek túlságosan magas az 
adóterhe, de nem teljesen egyértelmű, például közszolgálati, közigazgatási munkaviszonyban 
van, az nagyon könnyen tud vállalkozói munkaviszonyszerűen dolgozni. Ez nem 
adóelkerülés, egyszerűen csak kihasználja a megfelelő lehetőségeket, és így jelentős 
adókiesés történik. Tehát mi ezt a duális adórendszert megszüntettük, és a 16 százalékos 
adókulcsot egységesen bevezettük… 
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ELNÖK: Államtitkár úr, ne haragudjon! Ismerjük a kormány adófilozófiáját, ne 
bocsátkozzunk ilyen elméleti összefüggésekbe. Szíveskedjék arra koncentrálni, hogy 
támogatható-e a törvényjavaslat vagy nem. (Felzúdulás a Fidesz-frakcióban.) Tessék 
parancsolni! 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Rendben. Akkor támogatjuk. 

Köszönöm. 
 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság véleményét kérdezem a törvényjavaslatról. 
 
DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem. Nem az önét, a bizottság véleményét kérdezem a törvényjavaslatról. 

(Nincs jelentkező.) Nincs vélemény. (Jelzésre.) Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő Asszony! Miután a benyújtott indítvány olyan kérdést feszeget, amelynek a 
vitája itt van a magyar közgondolkodásban, és itt van Magyarországon gazdaságfilozófiai és 
gyakorlati vitaként is azóta, amióta az egykulcsos adórendszert a Fidesz bevezette, ezért úgy 
gondolom, hogy indokolt és célszerű, ha erről a kérdésről a parlamentben is vita folyik. Itt 
elhangzott az adófilozófiai megközelítésbeli különbség. Részben Szili Katalin elmondta a 
maga… (Font Sándor közbeszól.) Parancsolsz, Font Sándor? (Font Sándor válaszol.) 

 
ELNÖK: Veres képviselő úré a szó. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Akkor nem kell belebeszélni a másik beszédébe. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nyugodtan folytassa, öné a szó. Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én nyugodtan folytatom, miután befejezte Font Sándor 

a szövegelését fölöslegesen. Köszönöm, elnök úr. (Közbeszólások a Fidesz frakciójából.) 
Nekem nincs korán, fiatalok, nekem nincs korán. 

 
ELNÖK: Veres képviselő úré a szó. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen. Miután Font Sándor befejezte a szó 

nélkül kapott, és szókérés nélkül tett hozzáfűznivalóját. (Font Sándor ismét közbeszól.) 
Oktassa még az elnök urat, képviselő úr, oktassa még, ráér, úgy látszik, ön is, elnök úr is. 
Szóval, az elmúlt három évben folyamatosan jelen van a magyar közgondolkodásban ez a 
vita, ezért azt gondolom, hogy indokolt és célszerű, ha plenáris ülésen is foglalkozunk ezzel a 
kérdéssel. Éppen ezért azokat a részleteket nem érintve, amelyek a jövedelemhatár, a mérték 
kérdését jelentik ebben az esetben, hiszen államtitkár úr olyan kérdésekre reagált, amelyek 
nem a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatosak voltak, hanem az majd egy másik ügy, hogy 
vajon lehet, vagy nem lehet, vagy hogyan lehet. (Az ülés közben székeket hoznak a terembe.) 
Megvárom, amíg bepakolják a termet, elnök úr, jó? Vagy bizottsági ülés van, vagy pakolás 
van? Hol vagyunk most? Nem is értem! 

 



- 12 - 

ELNÖK: Egy perc technikai szünet. (Rövid szünet.) Köszönjük szépen. Köszönöm a 
türelmét, képviselő úr, öné a szó újra. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az ön 

megértését és mindazokét, akik egyetértenek velem abban, hogy ha színházi előadásra 
készülnek, és a termet berendezik székekkel, ezt azelőtt tegyék meg, mielőtt a bizottság ülése 
elkezdődik. Köszönöm. 

Tehát. Visszatérnék a dolog lényegéhez. Nem kívánok abba a részletkérdésbe itt 
belebocsátkozni, mert hiszen nem ez a feladatunk, hogy vajon hány forintos értékhatárnál, 
jövedelmi határnál milyen mérték indokolt. Ugyanakkor az bizonyos, hogy amit a javaslattevő 
érint, nevezetesen, hogy az elmúlt két év tapasztalata alapján mindenképpen indokolt lenne 
hozzányúlni és érdemben tárgyalni, értékelni az elrontott adórendszer következményeit 
Magyarország társadalma szempontjából, ezért egy ilyen napirend tárgyalása mind a 
parlament bizottságában, mind a parlament plenáris ülésén indokolt kell hogy legyen. Éppen 
ezért a magam részéről támogatom ennek az indítványnak a tárgysorozatba-vételét. Mi több, 
természetesen az általános vitára való alkalmasságát is megszavazom, ha lesz majd ilyen 
szavazás. 

Teszem ezt azért, mert miközben másutt folyik erről vita, a kétharmados 
kormánytöbbség a parlamentben nem engedte meg, hogy ilyen értelemben erről a kérdésről 
érdemi vita folyjon, hiszen számos más indítványt, ami ebben a kérdésben született az elmúlt 
hónapokban, nem engedett vitára a parlamentben. Azt remélem, hogy egy független 
képviselő, azaz nem párt által megfogalmazott indítványról legalább vállalni fogják a vitát, 
amit le kell folytatni a nyilvánosság előtt, bizonyítván azt, hogy vannak érveik arra nézve, 
hogy szerintük helyes döntés volt, és bizonyítván azt, hogy nem futamodnak meg ettől a 
vitától. Természetesen, ha nem vállalják ezt a vitát, akkor azt én megfutamodásnak fogom 
tekinteni, nem olyan lépésnek, amely a bölcsességüket támasztaná alá. Köszönöm 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek a bizottság részéről? Babák 

képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Nagyra értékelem az 

előterjesztést, a gondolkodást, de azért azt el kell ismernünk, képviselőtársaim már szóltak is 
róla, hogy a kormánynak van a közjót illetően többek között adófilozófiája is. Ez nagyon 
fontos megközelítés, hogy ki mit tart helyesebbnek a közjó érdekében. El kell mondanom azt 
az elmúlt 20 éves praxist, amely megbukott. A többkulcsos és progresszív adó megbukott 
Magyarországon. Rengeteg negatív hatása volt. Hölgyek, urak, akik manapság szóba hozzák a 
többkulcsos jövedelemadót, azok ragaszkodnak a régi, megbukott téziseikhez. Sőt, ahhoz 
ragaszkodnak, hogy a rendszerváltást követően, és ebbe minden kormányt bele lehet érteni, 
azt hiszem, talán 1998 és 2002 között az akkori polgári kormányt nem, az alacsony 
jövedelmeket egyetlen kormány sem emelte tisztességesen. 

Úgy gondolom, nem az adópolitikával kell jövedelmet emelni, hanem a minimálbér és 
a bér emelésével. ezért van ilyen tragikus és katasztrofális helyzet Magyarországon. Az is 
nagyon fontos, kiemelendő kérdés, hogy korábban az eddig volt kormányok a 
gyermekvállalást, a családban való gyermeknevelést nem támogatták kellőképpen. Ennek az 
adórendszernek van egy fontos eleme, az, hogy a gyermek nevelése az ezzel kapcsolatos 
közköltségből való támogatásra is igényt tarthat. Az nagy baj, és ebben kell most 
gondolkodnunk, hogy kevesen igényelték a teljes adó-visszatérítést, mégpedig azért, mert 
előtte 8-10-15-20 évig nem emelték normálisan a minimálbért, és a jövedelmek nem jöttek 
föl. Ebben van nekünk munkánk. Azt hiszem, senki sem gondolja ma naivan azt, hogy egy 
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kormányciklus harmadik évében adópolitikát, személyi jövedelemadó-politikát változtat az 
ország. Ezt így nem lehet normálisan végiggondolni, ez nem egy aktuális dolog, úgy 
gondolom. Nyilvánvaló, hogy mindenki valamihez ragaszkodik. Én nagyra tartom, és 
tisztelem, mert a problémát kívánja kezelni a javaslat, de ma, 2013-ban ez nem megoldás. 

Elnök úr, úgy gondolom, nem fogjuk tudni támogatni ezt a javaslatot sok szempont 
miatt, amit most nem akarok részletezni, spórolva az idővel. Köszönöm szépen. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel a bizottság részéről? (Nincs 
jelentkező.) Ilyen nincs. Most újra megadom a szót Szili Katalin képviselő asszonynak, az 
előterjesztőnek. Tessék parancsolni! 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! Illő tisztelttel kérek elnézést, ha megzavartam a bizottságot 
az előterjesztésemmel. Szeretném jelezni, hogy nem rögeszmékhez ragaszkodom, hanem 
egyszerűen azt gondolom, hogy akkor, amikor jól látható a hétköznapokban, hogy azok az 
emberek, akik ma alacsony jövedelemből élnek, éppen hogy a rezsiköltségüket fizetik. Én 
örülök annak, hogy csökken a rezsiköltség, de azon túl, ami egyébként a jövedelmeiket jelenti 
a regenerálódáson túl, egyszerűen nincs olyan jövedelem, ami a fogyasztást szolgálná. 

Azért azt szeretném államtitkár úrnak is elmondani: nem azt mondtam, hogy 
egyébként a jövedelemmel rendelkezők 90 százaléka minimálbéres, hanem azt mondtam, 
hogy a minimálbérre bejelentettek 90 százaléka valóban minimálbéres. Ezzel azt szerettem 
volna jelezni, hogy nem a visszaélés az elsődleges. Akkor, amikor mi erről gondolkodtunk, a 
kiindulópontom azt volt, hogy az állampolgárok nagy-nagy része, 99,9 százaléka becsületes 
állampolgár, és becsületesen teszi ebben a dolgát. Tehát mi azzal a jogfilozófiával értünk 
egyet, hogy amikor, hangsúlyozom, nem partikuláris érdekekre készítünk jogszabályokat, 
akkor alapvetően a kiindulópont az állampolgárok jogkövető magatartása. 

Azért tettük ezt a javaslatot, mert úgy gondoljuk, hogy a ma érzékelhető elszegényedés 
megállítását segítené, és itt elsősorban a 0 kulcsra hívnám fel a figyelmet. Elmondtam magam 
is, lehet, hogy ott valóban van egy 78 milliárd forintos kiesés, ugyanakkor a magasabb 
jövedelműeknél, és át fogom államtitkár úrnak küldeni a számításainkat, a KSH és a NAV 
adatait figyelembe véve körülbelül 221 milliárd forintos bevételre tenne szert a költségvetés. 
Azt hiszem, hogy akkor, amikor egyébként ennek a célnak is meg kell felelnünk, azt 
szerettem volna elérni, hogy legalább beszéljünk róla, legalább tárgyaljunk róla. Ennek lehet 
az is a végeredménye, amit Babák képviselőtársam mondott, de úgy gondolom, a parlament 
azért van, hogy ezeket a kérdéseket asztalra tegyük. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A másik dolog, amire szeretnék reflektálni, a családi 
adókedvezmény. Mi nem megszüntetni, hanem egyszerűen csak átalakítani kívántuk, 
mégpedig a KSH adatainak maximális figyelembevételével. A szülő és a vele élő gyermek 
létfenntartásához szükséges havi jövedelem a javaslatban megfogalmazottaknak felel meg. 
Egyébként az igazságosság és a méltányosság az, ami vezérelt bennünket ebben. Meg kell 
mondjam önöknek, képviselőtársaim, akkor, amikor az egykulcsos jövedelemadót bevezettük, 
én is azt gondoltam, lehetséges, hogy ez lesz az, ami a belső fogyasztást segíteni fogja. De 
látható az a társadalmi különbözőség, ami az alacsony jövedelműek között érzékelhető, és 
egyébként a magas jövedelműek inkább külföldön fogyasztanak, külföldre viszik a pénzüket. 
Azt gondolom, a társadalmi szolidaritás és az igazságosság a mi vezérlőelvünk. De ha ezt 
képviselőtársaink nem támogatják, vagy a többség nem támogatja, ez számunkra nyilván egy 
információ. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget, és kérem, hogy még a szavazás előtt fontolják 
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meg még egyszer, hogy támogassák legalább azt, hogy beszéljünk róla, vitatkozzunk róla. 
Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Szavazás következik arról, hogy a 
képviselő asszony törvényjavaslatának tárgysorozatba-vételét támogatja-e a bizottság. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt támogatás mellett a bizottság nem 
támogatta a törvényjavaslatot. 

 
DR. SZILI KATALIN (független), előterjesztő: Elnök úr, bocsánat, szeretném kérni, 

hogy a nemeket és a tartózkodásokat is legyen olyan kedves megszámolni. 
 
ELNÖK: Akkor még egyszer, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki 

tartózkodott? Három. A többség tehát nem támogatta. Köszönöm szépen, képviselő asszony, 
még egyszer a közreműködését. 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának 
tárgyalása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk az 1. napirendi pontra, amelyben a kormány 
javasolja az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Megadom a szót a 
kormány képviselőjének, államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló törvényjavaslat két fő részből áll. Egyrészt az elmúlt időszakban olyan 
európai uniós irányelvek kerültek elfogadásra, így különösen az adatszolgáltatások 
tekintetében, a tagállamok közötti adatszolgáltatás rendjének, minőségének szabályairól, ami 
magyarországi implementációt igényelt, másrészt a jelenleg hatályos adózás rendjéről szóló 
törvény is már számos európai uniós jogi, nemzetközi adójogi eljárási szabályt tartalmaz. 
Ezek már olyan méreteket öltöttek, hogy célszerűnek mutatkozott a jelenleg már létező, az 
adózás rendjéről szóló törvényben lévő szabályok, valamint ezen új szabályok külön, 
egységes, kvázi nemzetközi adó-eljárásjogi törvénybe helyezése. 

Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt javasoljuk a kormánynak és az Országgyűlésnek, hogy 
tulajdonképpen a jogalkalmazás egységesítése, egyszerűsítése miatt tegyük ezt egy külön 
csomagba, külön törvénybe. 

 

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság véleményét kérdezem a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Kérdést sem, véleményt sem látok. Akkor 
tehát nincs más hátra, mint arról szavazni, hogy általános vitára bocsátja-e a bizottság a 
kormány törvényjavaslatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság döntő többsége egyetért azzal, hogy a 
törvényjavaslat általános vitára kerüljön. Azt javaslom, hogy előadót ne állítsunk, hanem 
írásban jelezzük ezt a döntésünket a házvezetésnek. Köszönöm szépen. 
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A vállalati hitelezés beindítása érdekében az államháztartás egyensúlyát javító 
különadóról és járadékról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Folytatjuk ülésünket a 2/b) pontban jelzett törvényjavaslattal, amit Scheiring Gábor és 
Vágó Gábor képviselő urak még LMP-s korukban adtak be. Nem látom itt őket, tehát arra 
nincs mód, hogy a törvényjavaslatot szóban kiegészítsék. Ezért kérdezem a kormány 
véleményét arról, hogy támogatja-e a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. Tessék! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Bizottsági véleményt, észrevételt nem látok. 
Akkor szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 2/b) pontban szereplő törvényjavaslatot, 
nem olvasom föl, Scheiring Gábor, Vágó Gábor indítványáról van szó. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Senki nem támogatja a törvényjavaslatot. 

A családi adókedvezmény teljes körű igénybevételének megteremtéséről szóló, önálló 
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és 
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása 

Következik a 2/c) pontban lévő törvényjavaslat, amit jobbikos képviselők nyújtottak 
be. Viszont itt jelen van Vágó Sebestyén képviselő úr. Ha kívánja, akkor szóban tessék 
megindokolni a törvényjavaslatot. Tessék parancsolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Köszöntöm a bizottság tagjait. Néhány szóval szeretném kiegészíteni a törvényjavaslatunkat. 
Azt nagyon jól tudjuk, nem is kell mondanom ebben a bizottságban sem talán, hogy a 
jelenlegi demográfiai helyzet hogyan áll, és ebben a folyamatban milyen fázisban ma 
Magyarország. Éppen ezért mindent meg kell tennünk azért, mint ahogy az előző napirendi 
pontban a kormány képviselőjétől is hallottuk, hogy a gyermekvállalási kedvet növeljük, és ne 
csak az egy-két, hanem a három és több gyermeket vállaló családokat támogassuk minden 
szinten és minden eszközzel. 

Ennek egyik lehetősége lenne az, ha a tárgysorozatba-vételt támogatnák, és általános 
vitára alkalmasnak találnák a törvényjavaslatunkat. Ugyanis ez arról a nagyon sok magyar 
szülőről szól, akik, hiába van családi adókedvezményük, azt nem tudják igénybe venni, 
ugyanis nincs annyi jövedelmük, mint amennyi kedvezményre jogosultak lennének a törvény 
szerint. Ez nagyon sok esetben előfordul kétszülős családoknál, főleg két és három gyermek 
vállalásakor, de nagyon sok esetben előfordul a gyermeket egyedül nevelő szülőknél is. Azért, 
hogy a családi adókedvezmény teljes legyen, és a társadalmi igazságosság normáit, érveit is 
figyelembe vegye, egy ilyen kiegészítés szükséges hozzá. Ezzel a gyermekvállalási kedvet is 
növelnénk, befoltoznánk a még hiányos folyamatot, a családi adókedvezmény intézményét, és 
könnyebbé tennénk a gyermeket vállaló szülők életét. Talán ezzel a gyermeknevelés 
minőségét is javítani tudnánk. Köszönöm szépen. 
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Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Kérdezem a kormány vagy a tárca véleményét a 
törvényjavaslatról. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
A minisztérium nem támogatja a javaslatot. Természetesen egyetértünk azzal, hogy a 
gyermeknevelést kiemelten kell támogatni és ösztönözni. Erre két fő eszköz van a jelenlegi 
magyar jogrendszerben. Az egyik a családi pótlék, amikor a munkaviszonytól, adózástól 
függetlenül támogatást kap a szülő. Ez óriási összeg, évente 350-400 milliárd forint. Ebből 
jelentős összegeket biztosítunk a családoknak. A másik a családi adókedvezmény, amelynek 
az a lényege, hogy a munkából szerzett jövedelem után fizetendő adót lehessen csökkenteni. 
Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a két filozófiát el kell egymástól választani, mivel ezek más 
jellegű eszközök és rendszerek. 

Ettől függetlenül természetesen azt érdemes vizsgálni, hogy az adórendszeren belül 
még hogyan lehet javítani a családi adókedvezmény rendszerén. Erre vannak javaslatok, és 
ilyen irányban inkább el lehet indulni, semmint a támogatásokat keverjük össze. Ezért a 
kormány nem támogatja. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A bizottság véleményét kérdezem a 
törvényjavaslatról. A bizottság részéről nem látok észrevételt. Visszaadom a szót az 
előterjesztőnek. 

 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

engem és remélem, a bizottság tagjait sem győzték meg az államtitkár úr által elmondottak. 
Ugyanis itt szerintem homlokegyenest kettéválik a két dolog. Ugyanis nem egy juttatásról van 
szó, hanem továbbra is adókedvezményről. Az már egy másik kérdés, hogy esetleg negatív 
adó formájában, de ha rendszerelméletben gondolkodunk, akkor véleményem szerint ebben a 
rendszerben marad ez is. Kérem még egyszer, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Szavazás következik arról, hogy a Sneider Tamás, 
Baráth Zsolt, Vágó Sebestyén jobbikos képviselők indítványát a családi adókedvezményről a 
bizottság tárgysorozatba-vételre alkalmasnak ítéli-e. Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba. Ki tartózkodott? 
Három. Köszönjük szépen, képviselő úr. 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasság tárgyalása  

Tisztelt Bizottság! Következik a 2/d) pontban jelzett törvényjavaslat megtárgyalása, 
amit ugyancsak jobbikos képviselők nyújtottak be. Nem látok itt az előterjesztők részéről 
senkit. Bocsánat, Z. Kárpát Dániel nemcsak bizottsági tagként, hanem előterjesztőként is jelen 
van. Megadom a szót. Tessék! 
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 
ebben a kettős szerepben nagyon röviden, a türelemmel nem visszaélve arra biztassam a 
bizottság tagjait, hogy támogassák azon előterjesztésünket, amelynek célja végeredményben a 
rezsicsökkentési kísérletek kiegyensúlyozottá és korrektté tétele. Ténykérdés, a KSH adatai is 
azt támasztják alá, hogy most már valóban több tízezer család nem tudja ezen a télen 
megvásárolni a tüzelőt, nagyon nehéz helyzetben élnek teljes társadalmi osztályok, akik 
terheinek jelentős mértékű csökkentése érdekében azonnali beavatkozásra van szükség. 

A rezsicsökkentési kísérletek során talán kimondhatjuk, hogy nem kapott kellő súlyt a 
tüzelőanyagok áfatartalmának mérséklése. Ehhez kapcsolódik az indítványunk. Saját 
számításaink szerint nemzetgazdasági szinten elenyésző beruházással ezen nagyon nehéz 
helyzetben lévő családok helyzetét igen gyorsan és igen eredményesen lehetne javítani. 
Mindemellett pedig a társadalmi igazságosság is azt kívánja, hogy ha nagy ellátó rendszereket 
igénybe vevő fogyasztók és polgárok részesülhetnek kedvezményekben, akkor részesüljön 
egy kis könnyítésben a legnehezebb sorban élő magyar családok, magyar emberek köre is. 
Éppen ezért arra kérek minden tisztelt bizottsági tagot, hogy támogassa az előterjesztést. 
Köszönöm. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Balog Ádám államtitkár úrnak. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

A kormány nem támogatja a javaslatot. Ennek elsődleges oka az, hogy a rezsicsökkentést más 
irányban kezdte el a kormány, ami nemcsak kísérlet volt, hanem jelenleg is sikeres gyakorlat. 
Ezt az utat sikeresnek tartjuk. Emellett adószakmai szempontból nagyon nehéz ez a kérdés, 
mert mindig össze kell hasonlítani, hogy milyen alternatív fűtési megoldások vannak jelen 
esetben, milyen alternatív termékek vannak az áfa szempontjából. Jelen esetben például a 
fűtőérték melyik alternatív fűtési módnál mekkora és milyen. Jelenleg a gázt és az egyéb 
fűtőanyagokat is figyelembe kell venni, ezek ára relatíve magasabb, az áfája is magasabb 
szinten maradna. Ilyen különbségtétel az adórendszerben nagyon nehezen indokolható, 
különösen az európai uniós irányelvekre tekintettel. Úgyhogy a kormány nem támogatja ezt a 
javaslatot. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság véleményét kérdezem a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Észrevételt, kérdést nem látok. Szavazás következik tehát 
arról, hogy a 2/d) pontban jelzett törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja-e a 
bizottság. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen. Tartózkodás? 
Három. A bizottság nem támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek a felsőoktatás 
finanszírozási forrásainak a kormányzati pazarlások terhére történő növelése érdekében 
való módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása  

Megyünk tovább. A 2/e) pontban jelzett törvényjavaslatról kell döntenünk, amit 
MSZP-s képviselők nyújtottak be. Az előterjesztők közül nem látok itt senkit sem. Ezért a 
kormány véleményét kérdezem arról, hogy az ez évi központi költségvetés módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről mi a véleménye. Tessék parancsolni! 
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A kormány álláspontjának ismertetése 

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok. 
Koleszár Katalin vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Nem támogatjuk a 
törvényjavaslatot. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Bocsánat, a kormány nevében a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselő 
asszonya, akit úgy hívnak, hogy… (Jelzésre.) Bocsánat, elnézést. Olyan halkan beszélt, hogy 
nem tudtam követni. Tehát a kormány, a tárca nem támogatja. Világos, köszönöm szépen. A 
bizottság véleményét kérdezem. Boldvai képviselő úr! 

 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Megragadnám az alkalmat, hogy 

azért az előterjesztő helyett is röviden rávilágítsak a törvényjavaslat tartalmára. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy a költségvetési egyenleget nem érintő, tehát nullás javaslatról van szó. 
Magyarán a költségvetés fejezetei közötti átcsoportosítást tartalmazza a képviselőtársaim által 
benyújtott törvényjavaslat. A kiinduló logikája az, hogy önök az utolsó pillanatban, még a 
2012-es tárgyalás során a 2013-as költségvetés egyetemeket, főiskolákat érintő költségvetési 
támogatásából jelentős pénzeket vettek el. Képviselőtársaim úgy ítélik meg, hogy a jelenleg 
kialakult helyzet komoly veszélybe került a jelenlegi felsőoktatási rendszer finanszírozása. 

Az általuk benyújtott indítvány arra tesz megoldási javaslatot, hogy az egyetemi, 
főiskolai rendszerből kiesett források egy részének visszapótlása megtörténhessen, 
nevezetesen a kormányzati kommunikációra, a társadalmi konzultációra elkölteni 
szándékozott forintok, a kormányzati szakpolitikai feladatokat a minisztériumi apparátus 
helyett ellátó tanácsadók, a miniszterelnökségi dolgozók megemelt juttatásai, a Lázár János 
által vezetett Információs Hivatal megemelt működési költségvetése, a debreceni 
futballstadion megépítése, a Friends of Hungary Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutató 
Intézet és a piarista rend magyar tartománya, a Lakitelki Népfőiskola, valamint a diaszpóra 
magyarsággal kapcsolatos feladatok támogatására a költségvetésben szereplő források terhére. 

Azt gondolom, minimum mérlegelés tárgyát kell képezze az az úgy tűnik, meglévő 
feszültség, illetve nézetkülönbség, ami eben a törvényjavaslatban közöttünk megmutatkozik. 
Mi azt gondoljuk, hogy a stratégiai ágazatként önök által nem számba vett felsőoktatás a 
kialakult helyzetben, a jelenleg tudomásul vett, ha szabad így fogalmazni, realitásként kezelt 
költségvetés feszült állapotában nem új pótlólagos, hiánynövelő forrás bevetésével, hanem a 
meglévő, szerintünk nem olyan fontos vagy adott esetben átcsoportosításnak alapot adó 
költségvetési helyek terhére finanszírozhatóvá kell váljon. Köszönöm szépen. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Az előterjesztő részéről nincs itt szereplő. A 
kormány elmondta a véleményét. Szavazás következik tehát a 2/e) pontban jelzett 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről. Aki a tárgysorozatba-vétellel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen mellett a bizottság nem vette a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 
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A közművezetékek adójáról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői 
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára 
való alkalmasságának tárgyalása 

Következik a 2/f pontban jelzett törvényjavaslat a közművezetékek adójáról szóló 
törvény módosításáról szóló kezdeményezésről van szó, amit Göndör István képviselő úr 
jegyez. Képviselő úr jelen van, ha kívánja, akkor szóban tessék parancsolni megindokolni! 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Nem fogom hosszan elmagyarázni, mert kis terjedelmű a 
törvénymódosítási javaslatom, feltételezem, hogy a bizottság tagjai olvasták. A lényege, hogy 
az aprófalvakban rendkívül fontos az, hogy a vezetékes közműszolgáltatás továbbra is 
biztosított legyen, sőt, még ahol jelenleg nem áll rendelkezésre, ezt valahogy bővítsük. 
Valószínű, hogy akkor, amikor az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a 
közművezetékek adójáról szól, nem számolt azzal, hogy ma már a falvakban számos kis- és 
középvállalkozás látja el akár a gázszolgáltatást, akár a vezetékes televíziós szolgáltatást, a 
szennyvíz-, ivóvíz-szolgálattást. Ezeknél a szolgáltatóknál nem képződik akkora fedezet, 
hogy ezt az adót ki tudnák fizetni, tehát nagyon komoly problémák lesznek, ab absurdum 
egészen addig, már ilyen példát is tudok, hogy az elkészülő szennyvízvezeték-rendszerre nem 
talál a település üzemeltetőt, mert nem vállalják. 

Mondok még szörnyűbb példát. A telefon. Másfél kilométeres utcában összesen négy 
fogyasztó van, tehát nagy valószínűséggel itt már a nagy szolgáltató is megfontolja, hogy ez 
így maradjon vagy sem. Tehát a kérdést ma már úgy teszik fel a falusi emberek, hogy a 
vezetékek netán át akarunk mindenkit terelni a digitális rendszerbe, és a falusi parasztházakra 
mindenütt tányérokat kell szerelni azért, hogy a szolgáltatás megvalósulhasson. Szeretném 
még azzal is megerősíteni, hogy kérem, mielőtt döntenek, mérlegeljék azt is, hogy ezeket a 
kisvállalkozásokat ugyanúgy érinti a 10 százalékos rezsicsökkentés, tehát bevételük is 
kevesebb van, kiadásuk pedig sokkal nagyobb. 

Vizsgáltam egy kistelepüléseken gázt szolgáltató üzemet, 50 kilométeres sugarú 
körben lát el sok-sok kilométeren keresztül fogyasztókat, és már nem tudja tovább szűkíteni, 
mert a ngyok, a multik tudják a szolgáltató helyek számával csökkentésével nagyjából 
kiegyenlíteni azt, hogy megfelelő fedezetük legyen, ezek a kicsik már nem. ők új 
szerződéseket próbálnak kötni a fogyasztóval, nyilván lazítva a szolgáltatás eddig minőségét. 
Az indítványom arról szól, és ennyiben versenysemleges, hogy azok a szolgáltatók, amelyek 
500 lakosnál kisebb településen szolgáltatnak, egyébként a törvényben meghatározott adó 20 
százalékát fizessék be, amelyek 500 és 1000 lakos között, azok az 50 százalékot. 

Tehát tisztelettel arra kérem önöket, hogy vegyék napirendre, vegyék tárgysorozatba. 
A parlamenti vitában lesz lehetőségünk vitatkozni a mértékről, és hiszem, hogy a 
nemzetgazdasági tárca egy alaposabb hatásvizsgálattal meg tud erősíteni egy ilyen irányú 
módosító javaslatot, amelynek mértéke lehet, hogy változik, de azt hiszem, maga a probléma 
rendkívüli égető és gyors megoldást vár. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

ELNÖK: Mi is köszönjük, képviselő úr. Kérdezem a tárca véleményét. Balog Ádám! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon fontos kérdéseket 

feszeget képviselő úr, de úgy gondoljuk, hogy még nem áll rendelkezésünkre annyi 
információ, hogy ezekre választ lehessen adni, és valóban ki tudjunk engedni 5-6 milliárd 
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forintot a költségvetésből. Amennyiben ezek a problémák valósak, és tényleg látjuk, hogy 
gondot okoznak, akkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne okozzanak olyan 
problémát, amit képviselő úr fölvetett. Mi még nem látjuk ezeket, mindenképpen kell egy kis 
idő az elemzésre. Ez egy új adónem január 1-től, és ne felejtsék el, hogy még februárt írunk. 
Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság véleményét kérdezem a törvényjavaslatról. 
Veres képviselő úr! 

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

a benyújtott javaslat tárgysorozatba-vételét támogatjuk. Két, illetve három érvet szeretnék 
elmondani. Elsőként, ahogyan megszületett ez a törvény és annak mértéke. Talán emlékeznek 
a bizottsági tagok, hogy nagy megdöbbenésünkre itt, a bizottsági ülésen került 25 százalékkal 
mérték meghatározásra a fizetendő összeg esetében. Ez nemcsak a potenciális alanyokat lepte 
meg, hanem mindenkit meglepett, hogy az utolsó szavazási napon, amikor még be lehetett 
nyújtani ilyen indítványt, akkor a költségvetési bizottság többségi javaslatával került 
megemelésre az addigi 100 forintos mérték 125 forintra. 

A második érvem, hogy úgy született meg a törvény, hogy nyilvánvalóan nem volt 
megalapozva az a számítás, amire most államtitkár úr hivatkozik, tekintettel arra, hogy ad hoc 
jelleggel emelték meg itt 25 forinttal a méterenkénti mértéket. Semmiképpen nem lehet 
mondani, hogy az egy megalapozott számítás alapján kiszámolt tétel lenne. A másik érvem 
úgy szól, hogy amit képviselőtársam elmondott, az az ország valamennyi aprófalvas vidékén 
igaz. Nekem is vannak ilyen tapasztalataim Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, hogy azokon 
a településeken, ahol nem nagy a lakosságszám, minden szolgáltató nagyon nagy gondban 
van ennek az adónak fizetési kötelezettségével. A megyében a vízszolgáltatásban egy egészen 
elképesztő mértékű átrendeződés indult meg, jórészt ennek az adónak a következtében. 

A végét nem látom, hogy hová fog majd vezetni, aggályos mindenképpen, hogy vajon 
nem fogja-e veszélyeztetni egyrészt a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását, másrészt a 
szennyvízvezetékek üzemeltetését is, kétségek vannak, hogy hogyan fogja ez érinteni. Ahol 
önkormányzati tulajdonú vezetékekről van szó, ott pontosan tudhatják a fideszes 
önkormányzati vezetők is, közöttük szerintem van országgyűlési képviselő is, bár nem ennek 
a bizottságnak a tagjaként, aki ezzel a problémával szembesült. Úgy is fogalmazhatnék, hogy 
nagyon szélsőséges megfogalmazásokat volt kénytelen eltűrni, amikor azon polgármesterek 
elmondták a véleményüket erről a törvényről, akiknek a tulajdonában álló tárasságokat érint 
ez a fizetési kötelezettség. Különböző felmenői bizonyosan csuklottak azokban a percekben, 
amikor ezek a találkozások lezajlottak. Hiszen ezek nyilvánosak voltak, és ott minősítették az 
illető képviselőket, nem kifejezetten pozitív jelzőkkel. 

A harmadik érvem pedig úgy szólna, hogy Magyarországon az elmúlt, durván 30 
évben egy rendkívül erőteljes infrastruktúra-fejlesztés valósult meg a kistelepüléseken. A gáz, 
a víz, a szennyvíz, a telefon hálózati fejlesztése ebben a periódusban zajlott le. A kábeltévéről 
most csak azért nem akarok beszélni, mert az csak részlegesen történt meg ezeken a helyeken. 
Kifejezetten nehezen számítható költségtétellé válik ez a bizonyos fizetendő adó, ami január 
1-től létezik, és veszélyezteti ezen településeken a normál módon megszokott infrastruktúra 
fenntartását a jövőben. Ezt azért tartom rendkívül fontos ügynek, mert a vidék Magyarországa 
ezeknek a szolgáltatásoknak az elérhetőségét úgy élte meg, hogy egyenrangú állampolgárként 
nekik is joguk van mindehhez. Ha most a szolgáltatók ilyen mértékű adóval való 
megterhelése mindezt bizonytalanná teszi, mert ne legyen kétségünk, nemcsak a víz- és 
szennyvízszolgáltatóknak majdnem lehetetlen kigazdálkodni ezt a terhet, a többieknél is 
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nagyon komoly aggályok merülnek fel. Ezért azt gondolom, hogy emiatt is indokolt, hogy 
legalább napirendre tűzzük ezt a kérdést, és értékeljük át a meghozott rossz döntés 
következményeiben ezt a döntést. 

És van egy fél érvem a végére. Miközben itt a kormánypártok rezsicsökkentésről 
beszélnek, egy meglehetősen direkt rezsinövelési tételről van szó. Hiszen nagyon sok 
szolgáltató már most közölte, hogy nem tudja kigazdálkodni, éppen ezért be fogja építeni a 
szolgáltatás árába ennek a direkt adónak a következtében felmerülő költségét, azaz egyáltalán 
nem csökkenő, hanem növekvő rezsiről van szó az ezeknél a szolgáltatóknál nyújtott 
szolgáltatások esetében. Ezért úgy gondolom, ez is indokolttá teszi, hogy a parlament 
foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és egy lényegesen megalapozottabb, átgondoltabb döntés 
hozzon, mint amit hevenyészett döntésként a múlt év őszén meghozott az Országgyűlés, 
szerintem nem megfelelő végiggondolással és nem megfelelő megalapozottsággal. Éppen 
ezért államtitkár úrnak az az érve, ami itt elhangzott, gyenge érv számomra. Értem, hogy most 
önök már számolnak ezzel a bevétellel a költségvetésnél, de annak idején nem számoltak 
azzal, hogy mivel jár ennek a bevételnek a költségvetésbe történő befolyása mennyiben 
biztos, mennyiben nem biztos ennek a költségvetésbe beérkezése. Az egy teljesen 
elfogadhatatlan megoldás volt, ami ennek kapcsán az utolsó napon történt, a 25 százalékos 
megemelése a kormány által eredetileg beterjesztett mértékben. 

Ezek az érvek szólnak amellett, elnök úr, hogy a bizottság engedje ezt a javaslatot a 
plenáris ülés elé terjeszteni, ott a vitát lefolytatni, aztán egy bölcs gondolatkörrel a megfelelő 
döntést meghozni a későbbiek során. Köszönöm figyelmüket. 

 

Az előterjesztő válasza 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevétel a bizottság részéről? (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Visszaadom a szót Göndör képviselő úrnak, az előterjesztőnek. 

 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Elnézést kérek, ha egy picit indulatosabb vagyok, de az, amit a kormány mond, pont 
ezért, ha új adónemről van szó, ennek a hatásvizsgálatnak előtte el kellett volna készülnie. Az, 
hogy azt mondja, hogy türelmi idő kell, várni kell. meddig várunk? Amíg levágnak 
településeket az elosztó vezetékekről? Vagy tényleg megjelennek a tányérok? Tehát előre 
látható, és bocsánatot kérek, hadd mondjam azt, hogy az Energiahivatalt ismerem, az 
Energiahivatalban a vezetékhosszak, a fajlagos költségek és a fogyasztói sűrűség ismert. Ha 
egy fiatal diplomásnak ezt feladatul adjuk, legfeljebb három óra múlva kész, és tudja statuálni 
azokat az adatokat, hogy mekkora fogyasztói sűrűségnél mit jelent ez az adó. 

Elfogadom, hogy a költségvetés erre a bevételre számít, de a következmény sokkal 
súlyosabb annál, hogy esetleg amúgy sem folyik be ez a bevétel, mert ha ezek a vállalkozások 
felszámolódnak, nem lesz, aki fizessen. Nem lesz. Ma a törvény azt mondja, hogy mondjuk, 
egy nagy szolgáltatónak kötelezően át kell venni, majd kijelölik, hogy ki vegye át, és ő azt 
mondja, hogy átvettem, de nem szolgáltatok, akkor mi történik? Azt gondolom, a helyzet 
sokkal feszültebb az elmúlt 1,5-2 hónap után. Ne haragudjon, államtitkár úr, ezt február 11-
őén nyújtottam be, és úgy, ahogy mondtam, 3-4 óra alatt ez az elemzés elvégezhető. Lett 
volna ideje a gazdasági tárcának, hogy foglalkozzon ezzel a problémával. Azt gondolom, 
önök teljesen érzéketlenek a kistelepülések problémái iránt. Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. 
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Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik arról, hogy Göndör István képviselő 
úr… 

 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, elnök úr, de erre 

szeretnék reagálni. Visszautasítom azt, hogy érzéketlenek és nem… 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, szót adok szívesen, csak nem szokás, a rituálé nem úgy 

működik. De ha bizottság igényli ((Jelzésre.), akkor szót adok. 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sértegetni sem szokás a 

kormányt. 
 
ELNÖK: Tessék, államtitkár úr! 
 
DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt szerettem volna csak 

jelezni, hogy visszautasítom azt, hogy a képviselő úr szerint a minisztérium érzéketlen lenne, 
vagy nem foglalkozna a problémákkal, és lekicsinyli azt a munkát, amit elvégez. Nem lehet 3 
óra alatt egy kezdő diplomásnak egy ilyen munkát elvégeznie. Igenis foglalkozunk ezzel a 
kérdéssel, megnyugtatom képviselő urat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem akarok udvariatlan lenni, de a zárszó az 

előterjesztőt illeti. A plenáris ülésen is számtalanszor vagyunk olyan helyzetben sajnos az 
ellenzéki oldalon, hogy lenne mondanivalónk. Csak nincs lehetőség azt már elmondani. Ezért 
ne vegye személyes udvariatlanságnak, hanem egyszerűen ez a játékszabály. Köszönöm 
szépen. 

szavazás következik arról tehát, hogy Göndör képviselő indítványának a 
tárgysorozatba-vételét a bizottság támogatja-e. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ez 5 igen. Tartózkodás volt-e? Nem. tehát 5 igen mellett, tartózkodás 
nélkül a bizottság a tárgysorozatba-vételt elutasította. Köszönjük szépen, képviselő úr. 

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

Következik, tisztelt bizottság, a 2. napirendi pontja, a g) pontban jelzett, a regisztrációs 
adóról szóló törvény módosítására vonatkozó indítvány, amit Volner képviselő úr nyújtott be 
a Jobbik részéről. Ő nincs jelen, ezért rögtön a kormánynak adom meg a szót arra, hogy 
miként vélekedik erről. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. BALOG ÁDÁM (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. És most a bizottság véleménye következik. Z. 

Kárpát Dániel úré a szó. 
 

Észrevételek, vélemények 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen. Remélem sikerül kicsikarni egy 
kissé bővebb kifejtést is annak kapcsán, hogy a kormányzat miért nem támogatja azon 
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kategória elterjedését, amely a leginkább környezetkímélő, amelynek széles körű elterjedése a 
nagyvárosi dugókon és a környezetterhelésen is nagymértékben csillapíthatna. Talán  ideje 
lenne az idők szava mellett az úgynevezett nép szavát is megérteni, hiszen több mint 32 ezer 
aláírás gyűlt össze azon kezdeményezés mellett, amely kimondottan ezen kategóriának a 
regisztrációs adótól való mentesítése mellett foglalt állást. Legalább a konzultációt és a 
részletes indoklást megérdemelné az a kérdés, hogy a jelenlegi KRESZ szerint 
motorkerékpárnak minősülő jármű egy bizonyos köbcenti kategória alatt, tehát egy bizonyos 
környezetterhelési szint alatt mentesüljön olyan nehezítő körülményektől, amelyek a széles 
körű elterjedését nem mondom, hogy lehetetlenné teszik, de mindenképpen gátolják. 

Hosszú távú, értelmes, épeszű célunk nyilvánvalóan az lehet, hogy egy 2-3 litert 
fogyasztó jármű fusson inkább az utakon azokban az esetekben, amikor ez lehetséges, mint 
egy böhöm nagy jármű. Látható, hogy ezen nagyon egyszerű logika mentén illene átvezetni a 
törvényalkotásban is. Megértem, hogy vannak bizonyos bevételi várakozások, megértem azt 
is,hogy az állami bürokrácia lassú és nehézkes, de legalább egy utalás szintjén nagyon 
érdekelne minket az, hogy mikor várható elmozdulás ezen a területen, és ezen az élet 
mindennapi példáiból merített, életszerű és abszolút támogatható javaslatot miért nem kívánja 
támogatni a kormány előterjesztője. Köszönöm. 

 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Kinek van még észrevétele a törvényjavaslattal 
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs további észrevétel. 

Tehát akkor szavazás következik arról, hogy a regisztrációs adóról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével a bizottság egyetért-e. Aki 
egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen. Ki az, aki tartózkodott? 
Három. Két igen és három tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-
vételét ennek a törvényjavaslatnak. Köszönjük szépen, államtitkár úr, a közreműködését.  

Ügyrendi javaslat 

Most szünet következne, de mielőtt még erre sor kerülne, Puskás alelnök úr kért szót. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Bizottság! 

Ügyrendi javaslatom volna. Indítványozom a tisztelt bizottságnak, hogy a 3. napirendi 
pontunkat alakítsuk át, a jelenleg megfogalmazott 3. napirendi pontunk 3/a napirendi pont 
legyen, és a határozati Házszabály 75. § (2) bekezdése alapján javaslom, hogy tárgyaljunk egy 
3/b napirendi pontot, amelyben a bizottság a határozati Házszabály 96/B §-a alapján a 
meghallgatás eredményéről írásban tájékoztassa az Országgyűlést. Tehát javasolom, hogy egy 
ilyen napirendi pont keretében tárgyaljunk egy tájékoztatót. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm a javaslatot. Van-e ezzel kapcsolatos…, miután ügyrendi 

javaslatnak is tekinthető? Mielőtt még szünetet tartunk, az ügyrendi kört itt megnyitom. Veres 
képviselő úr! (Jelzésre.) Súgják, hogy 2 percig. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Így van. Miután Puskás képviselő úr 

konkrét javaslatot tett, ezért szeretném megtudni azt, hogy van-e konkrét indítványa is a 
javaslathoz. Tekintettel arra, hogy ilyen módon fogalmazta meg a javaslatot, ahogyan 
megfogalmazta, mi a viszonyunkat akkor tudjuk ehhez a javaslathoz kialakítani, ha 
megismerjük azt, hogy mi a konkrét szándék. Magyarul, anélkül így a napirendet a) és b) 
pontra bontani nem lehet, ha nem tudjuk azt, hogy mi az, ami a b) pont mögött szándékként, 
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írásbeliségként megjelenik. Miután írásos előterjesztést a bizottság tagjai erre vonatkozóan 
nem kaptak, ezért egyrészt ezt is hiányolom, másrészt pedig szeretném megismerni, mielőtt az 
ügyrendi indítványról döntést hozhatunk. Ez a javaslatom, és ez az igényünk. Ez a 
hozzászólás az ügyrendi javaslathoz. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Világos, képviselő úr, a fölvetése. Itt ugye, egy olyan 

leendő határozati javaslatról van szó, amit annak ismeretében lehet igazán megfogalmazni, 
ami majd elhangzik. Tehát a szöveget most prezentálni egyfajta prejudikáció lenne, mert 
hiszen nem tudjuk, hogy mi minden fog itt elhangzani, és mi lesz annak a rezüméje. Tehát 
papírt adni erről még nem nagyon lehet. Viszont most, a szünetben lesz arra mód, hogy ezeket 
a nem világos kérdéseket itt tisztázzuk. tehát most szünet követezik. Köszönöm szépen. 
(Jelzésre.) Bocsánat, bocsánat. Az ügyrendi javaslatról szavazzunk, igen. 

Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze4 (Szavazás.) Az ügyrendi javaslatot a 
bizottság döntő többsége elfogadta. Köszönöm. Most lesz szünet 11 óráig. 

 
(Szünet: 10 óra 40 perctől 11.00 óráig.) 

 

Dr. Simor Andrásnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket a napirenden szereplő 3. ponttal, 
amelynek tárgya a jegybank elnökének meghallgatása egy számvevőszéki jelentéssel 
kapcsolatban, amely a Magyar Nemzeti Bank működésének ellenőrzéséről szólt. Tisztelettel 
köszöntöm Simor András elnök urat és Domokos László elnök urat, mai napirendi pontunk 
két főszereplőjét. 

Azt javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy elsőként kérjük meg Domokos László urat, 
az Állami Számvevőszék elnökét, hogy az általunk egyébként megismert jelentést, hiszen 
mind a Számvevőszék honlapján, mind a parlament honlapján, mind fizikai értelemben is a 
kezünkben van az a jelentés, amelynek kapcsán most ez a meghallgatás megtörténik, tehát 
ennek a jelentésnek a legfontosabb megállapításait röviden szíveskedjék szóban ismertetni. 
Majd ezt követően kérem meg Simor András elnök urat arra, hogy a megállapítások közül 
azokat, amelyeket nem tudott akceptálni a jegybank, és amelyekről a vita lényegében 
kibontakozott a médiumok hasábjain, és vélhetően itt is folytatódni fog, ezeket az 
ellenvéleményeket vagy kommentárokat mondja el. Ezt követik majd a képviselők kérdései, 
és ezzel abszolválnánk az első részét a napirendi pontnak, amit az előző napirendi pont végén 
megszavaztunk. Ez tehát az első része a meghallgatásnak. Ezek jegyében kérem Domokos 
László elnök urat arra, hogy a jelentés főbb megállapításait szíveskedjék velünk ismertetni. 
Tessék parancsolni, elnök úr! 

 

Domokos László szóbeli kiegészítése 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék a számvevőszéki törvény rendelkezéseinek 
megfelelően, törvényi felhatalmazás alapján minden évben ellenőrzi a Nemzeti Bank 
gazdálkodását. Az ellenőrzés nem tér ki a jegybank alaptevékenységére, a monetáris 
politikára. Az Állami Számvevőszék a törvényi előírások szerint támogatja a felelős 
közpénzfelhasználást és a jól irányított államműködést. A Nemzeti Bank gazdálkodásáról és 
működéséről szóló számvevőszéki jelentés is ezeket a célokat szolgálta, amely megjelent a 
13011. szám alatt „Jelentés a Magyar Nemzeti Bank működésének és központi 
költségvetéssel történő elszámolása szabályszerűségének ellenőrzéséről„ címmel az elmúlt 
napokban. 
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Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének kiemelt célja, hogy támogassa a Nemzeti 
Bank hatékonyabb, átláthatóbb feladatellátását és a közpénzek hatékonyabb felhasználását. A 
2012-ben lefolytatott ellenőrzés előre elfogadott program alapján a nemzetközi standard-
eknek megfelelően megújított módszertan alkalmazásával történt. Az ellenőrzés értékelte a 
Nemzeti Bank irányítási, döntéshozatali rendszerét, a 2011. évi banküzemi gazdálkodás 
szabályszerűségét, a költséghatékonyság érvényesülését, az MNB 100 százalékos 
tulajdonában lévő Pénzjegynyomda Zrt. és Pénzverő Zrt. feletti tulajdoni joggyakorlást, a 
központi költségvetéssel összefüggő elszámolásokat, valamint az előző évi ÁSZ-ellenőrzés 
javaslatainak hasznosulását. 

A főbb megállapítások. A Nemzeti Bank irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési 
rendszerének működése 2011-ben és 2012 első félévében alapvetően megfelelt a hatályos 
jogszabályi előírásoknak, és részvényesi jogokat gyakorló nemzetgazdasági miniszter 
határozatainak. A Nemzeti Bank a 2011. évi jelentésünkben megfogalmazott javaslatainkat 
megvalósította. 

A banküzemi gazdálkodáshoz kapcsolódóan egy szabályossági hiányosságra 
mutattunk rá, a jogszabályi előírás szerint a Nemzeti Bank éves beszámolójának minősítését 
befolyásoló, 2 százalékos, úgynevezett jelentős összegű hiba a Nemzeti Bank 
mérlegfőösszegére, azaz 12 ezer milliárd forintra vonatkozik, vagyis a jelentős összegű hiba a 
jegybank esetében 250 milliárd forint. Mindez nem biztosítja a közpénzekkel való felelős 
gazdálkodást és elszámoltatást, mivel a banküzemi gazdálkodás során a Nemzeti Bank nem 
tud olyan hibát véteni, ami a jogszabály szerinti jelentős összegű hibahatárt meghaladná. A 
mérlegfőösszegnek ugyanis mindössze 0,1 százalékát, 12 milliárd forintot tesznek ki a 
banküzemi költségek. Ez egy kormányrendelet, így ennek a módosítását és egyéb 
jogszabályokkal való összhangját kell majd átgondolnia a jogalkotónak. 

A tulajdonosi joggyakorlás terén megállapítottuk, hogy a Nemzeti Banknak nincs 
tulajdonosi stratégiája. A jegybank a tulajdonosi pozícióját az euró céldátumához igazodva 
határozta meg. Ennek eltörlése után azonban a jegybank nem vizsgálta felül a 
Pénzjegynyomda vonatkozó stratégiáját, és a társaság eredményét osztalék formájában 
minden évben elvonta. Ez a Pénzjegynyomda hosszú távú működését és a hazai bankjegy-
kibocsátását, ellátását veszélyeztetheti. 

A Nemzeti Bank működése két szempontból nem volt törvényes a vizsgált időszakban. 
Egyrészt a Nemzeti Bank iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt meg 
az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegybank iratkezelési szoftvere nem 
rendelkezett az előírt tanúsítvánnyal. A Nemzeti Bank elnökének 2013. január 4-én kelt levele 
arról tájékoztatta az Állami Számvevőszéket, ami egyébként mellékletként a jelentéshez van 
csatolva, hogy 2012 decemberében pótolta a kifogásolt hiányosságokat. Ennek tartalmát már 
nem volt módunk ellenőrizni, hiszen lezárult az ellenőrzési adatgyűjtési időszaka. Erre majd a 
következő ellenőrzéskor, utóellenőrzés keretében térünk ki. 

Más részről a nemzetközi szervezetektől a magyar állam által lehívott hitelekkel 
kapcsolatban a Nemzeti Bank hatáskörét túllépve, felhatalmazás nélkül, a hitelintézeti törvény 
előírásait megsértve, üzleti titok körébe tartozó adatokat adott át az IMF-nek. Az üzleti 
titoknak minősülő adatok IMF-nek való átadásával a bank, amely a jegybanktörvény alapján 
felelős a pénzügyi stabilitásért, veszélyeztette a saját hatáskörébe tartozó feladatainak 
ellátását. Az üzleti titok megtartása az adatkezelő kötelezettsége. Az üzleti titok körét képező 
adatok átadásával a bank a hatáskörét túllépte, a Nemzeti Bankról szóló törvény a feltárt 
egyedi adatátadást egyáltalán nem teszi lehetővé. A hitelintézeti törvény előírásai szerint 
pedig a Nemzeti Bank egyedi adatokat kizárólag a nemzetgazdasági miniszter részére, a 
nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából, 
továbbá a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitását veszélyeztető helyzetben adhat át. A 
Nemzeti Bank a hét legnagyobb bank finanszírozási helyzetéről, nettó devizapozíciójáról, az 
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IMF felé naponta, 2008 novemberétől 2010. augusztus 23-ig, ugyanezek bankok 
swapügyleteiről pedig hetente jelentett adatokat. 

A Nemzeti Bank az észrevételeiben leírtak szerint nem vitatja, hogy az üzleti titoknak 
minősülő adatokat is átadott az IMF-nek. Az IMF alapokmányának általános rendelkezései 
alapján ezt jogszerűnek tartja a jelentéstervezetet véleményező levelében. Ezzel kapcsolatban 
a következőket tartalmazza a jelentésünk. Az IMF alapokmánya szerint a tagok általános 
kötelezettsége az IMF felé történő információszolgáltatás. Ugyanakkor a tagok nem kötelesek 
információkat olyan részletesen megadni, ami felfedné harmadik személy, az alapokmány 
megfogalmazásában magánszemélyek vagy vállalatok egyedi ügyleteit. A Nemzeti Bank az 
észrevételében arról tájékoztatta az Állami Számvevőszéket, hogy az érintett hitelintézetektől 
a felhatalmazást utólagosan megszerezte, illetve a felelősök és az eljárási hibák kivizsgálása 
tekintetében intézkedett. a felhatalmazások nem állnak az Állami Számvevőszék 
rendelkezésére, a kivizsgálásról pedig a tájékoztatáson túl információval nem rendelkezünk. 

Összegezve. A Nemzeti Bankról szóló törvény szabja meg annak határát, hogy a 
jegybank a pénzintézeti adatszolgáltatást mire használhatja. Az attól való eltérésre csak 
törvénymódosítással lett volna lehetőség. Ez azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás jogszerű 
teljesítésekor sem lett volna mód, ha történetesen az IMF alapokmánya lehetővé teszi az üzleti 
titkok körébe tartozó adatszolgáltatást és az érintett hitelintézetek felhatalmazása előzetesen 
rendelkezésre áll, mivel az ellentétes a Nemzeti Bankról szóló törvényben foglaltakkal. 

Ezek lettek volna röviden a jelentés leglényegesebb pontjai. Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Most akkor megkérem Simor András 

jegybankelnök urat, hogy szíveskedjék reflektálni a számvevőszéki megállapításokra. Tessék! 
 

Dr. Simor András reflexiója 

DR. SIMOR ANDRÁS, az Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen a 
lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Képviselő Urak, Hölgyek! Néhány dologra szeretnék itt 
reflektálni, elsőként a legsúlyosabb állításra, az IMF-nek történő adatátadásra. Mielőtt a 
részletekkel foglalkoznék, szögezzük le mindjárt az elején, az adatok IMF-nek történő átadása 
Magyarország, minden magyar ember érdeke volt, az ország pénzügyi stabilitását szolgálta. 
Ebben a helyzetben, 2008-ban, ezt egyébként nemcsak én mondom, Orbán Viktor 
miniszterelnök úr is állítja, az IMF-EU-megállapodás 20 milliárd eurónyi forrást biztosított az 
országnak, miközben éppen spekuláció folyt a forint ellen, és az országból áramlott kifelé a 
tőke. 

Ekkor mi kötelezettségvállalásokat kértünk a bankoktól, és kaptunk is ilyen 
kötelezettségvállalásokat, hogy nem csökkentik magyarországi kitettségüket a 2008. 
szeptemberi szint alá. Ez a vállalást, ezt a kötelezettségvállalást ellenőrizni kellett. Az IMF 
azért kérte az adatokat, hogy meggyőződjön arról, hogy az a pénz, amit az országba behozott, 
a másik oldalon az országból nem folyik ki. Az IMF-fel e tekintetben közösek voltak tehát az 
érdekeink. Együtt az IMF-fel könnyebb volt a vállalások betartását kikényszeríteni, és ez 
sikerült is. 

Most térjünk rá a tartalmi kérdéseken túlmenően a jogi kérdésekre. Nem értünk egyet 
az ÁSZ azon megállapításával, miszerint az MNB az IMF részére történő, a hitelintézeteket 
érintő adatszolgáltatással túllépte a hatáskörét, és megsértette a Htp. 49. § (6) bekezdését. 
Magyarország az IMF alapokmányában rögzített általános, valamint a hitelmegállapodással 
kapcsolatos konkrét kötelezettségvállalások keretében vállalta, hogy az IMF-et az általa kért 
ütemezésben vagy időpontokban az általa igényelt minden információval ellátja. Mivel ilyen 
igény írásban 2008 októberében érkezett az IMF-től, az MNB ezen adatok szolgáltatására 
kötelezett volt. 
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Miért az MNB? - kérdezhetnék önök. Mert az MNB aláírója volt a megállapodásnak, 
ezen adatok az MNB-nél állnak rendelkezésre, az MNB gyűjti össze őket az alapfeladatai 
ellátásához kapcsolódóan végzett statisztikai adatgyűjtések keretében. Az MNB-nek e 
kötelezettségvállalások alapján nem volt jogi lehetősége arra, hogy az adatszolgáltatásra 
vonatkozó IMF-kérést visszautasítsa. Tény, hogy nem volt kötelező az adatokat olyan 
részletezettségben megadni, ami felfedi magánszemélyek vagy vállalatok ügyleteit, de mi sem 
magánszemélyek, sem vállalatok ügyleteit nem fedtük föl. Csak bankokról adtunk 
információkat, ráadásul azért, mert mint ahogy az elején elmondtam, ez Magyarország 
érdekében állott. 

Az MNB sosem vitatta, hogy egy ügyintézői mulasztáson alapuló eljárási hiba miatt az 
érintett hitelintézetek írásbeli hozzájárulásának beszerzésével elkésett. Nem értünk egyet 
ugyanakkor az ÁSZ azon álláspontjával, hogy az MNB a hitelintézeti törvénynek az üzleti 
titokra vonatkozó rendelkezéseit megsértve adott át adatokat az IMF-nek. Nemcsak ez a 
rendelkezés fogalmaz meg ugyanis szabályokat arra nézve, hogy a hitelintézetek azon üzleti 
titkait, amelyek az MNB rendelkezésére állnak, az MNB miként kezelheti, hogyan és kinek 
adhatja át. A statisztikai törvény kifejezetten lehetővé teszi, hogy az egyes üzleti titoknak 
minősülő adatokat az MNB mint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerv, az 
adatgazda megfelelő hozzájárulása alapján az IMF-nek továbbítsa. Ezen jogi előírásokat nem 
módosítja a hitelintézeti törvénynek az ÁSZ által hivatkozott bekezdése sem. 

Az MNB mindezen jogi szabályokkal természetesen tisztában volt. Az adatok 
átadásához való hitelintézeti hozzájárulásokat előkészítette, azonban a levelek kiküldése egy 
emberi mulasztás folytán elmaradt. Ezzel kapcsolatban már az ÁSZ-vizsgálat folyamán 
intézkedtem a felelősök és az eljárásrendi hibák kivizsgálása és részletes feltárása iránt. Az 
MNB a mulasztást időközben orvosolta, és az érintett hitelintézetektől az adatszolgáltatásra 
vonatkozó írásbeli hozzájárulásokat hiánytalanul beszerezte. Amennyiben az ÁSZ ezeket 
szeretné látni, természetesen boldogan bocsátjuk rendelkezésére. Ugyanakkor fontos 
hangsúlyozni, hogy az adatátadással kapcsolatban senkit kár nem ért, az MNB felé pedig az 
érintett bankok nem is támasztottak ezzel kapcsolatban semmiféle igényt. 

Végül nem értünk egyet azzal, sőt, abszurd állításnak tartjuk, hogy az üzleti titoknak 
minősülő adatok felhatalmazás nélküli átadásával a bank, amely az MNB-törvény alapján 
felelős a pénzügyi stabilitásért, a saját hatáskörébe tartozó feladat ellátását veszélyeztette. Az 
ÁSZ megállapításával éppen ellentétben, az IMF felé történő adatszolgáltatás nemhogy nem 
okozott pénzügyi stabilitási kockázatokat, hanem éppen annak elkerülését szolgálta. A cél 
ugyanis az volt, hogy az IMF-től lehívott összeg az országban maradjon. Miközben félő volt, 
hogy a külföldi anyabankok esetleges forráskivonása ezzel ellentétes hatást vált ki. Az adatok 
átadása erősítette Magyarország pénzügyi biztonságát, és megnehezítette az ellenünk 
spekulálók dolgát. 

Tehát, ha valakinek kárt okoztunk, akkor azoknak a spekulánsoknak, akik 
Magyarország pénzügyi bukására játszottak. Remélem, hogy ez nem elítélendő cselekmény az 
önök szemében. Az ügyet kivizsgáló belső ellenőrzési vizsgálat megállapította először, hogy 
az MNB ületi titokra vonatkozó belső szabályozása a teljes időszak alatt megfelelt a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Másodszor. A belső utasítások és kialakított 
eljárásrendek a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelnek. Maradéktalan betartásuk esetén 
az adatszolgáltatások kiküldésének megfelelősége biztosított lett volna. Harmadszor. A banki 
hozzájárulásokért felelős személy nem gondoskodott a levelek kiküldéséről annak ellenére, 
hogy azok elkészültek, és a jogászok által szignálva számára átadásra kerültek. 

Végül összefoglalóan. A kereskedelmi bankok írásos hozzájárulása csak utólagosan, 
az ÁSZ vonatkozó észrevétele kapcsán került sor. A visszamenőleges hozzájárulásuk az 
MNB-hez 2012 decemberében maradéktalanul beérkeztek. A hitelintézeteket legjobb 
tudomásunk szerint sem vagyoni, sem nem vagyoni kár nem érte. A hitelintézetek nem 
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jelezték, hogy igényt kívánnak érvényesíteni az MNB-vel szemben a történtek kapcsán 
esetleg kártérítések érdekében, az adatátadásra vonatkozó hozzájárulást jogfenntartás, illetve 
jogkövetkezmények érvényesítésére vonatkozó utalás nélkül adták meg. Ennyit szerettem 
volna az IMF-nek történt adatátadásról elmondani. 

Most térjünk rá az adatkezelési rendszer kérdésére. Az Állami Számvevőszék jelentése 
szerint a jegybank iratkezelési szabályzata 2009-től annak auditálásáig nem felelt meg az 
iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, 
hogy az MNB még 2003-ban alakította át papíralapú iratkezelési rendszerét elektronikusra. A 
jogszabályok változása után először megrendelte és elvégeztette az iratkezelő rendszer 
előauditját, a szükséges átalakítás elvégzésére pedig ajánlatot kért és kapott az iratkezelő 
rendszerének fejlesztőjétől, 64 millió forint értékben. Ezt az árajánlatot az MNB magasnak 
találta. Ezért az a döntés született, hogy az MNB iratkezelő rendszere legújabb, már auditált 
verzióját vezeti be. 

A fejlesztővel folytatott tárgyalások eredményeként a vállalási ár az eredeti 
árajánlatnál valamivel alacsonyabb értékben, 54 millió forintban és bővebb tartalommal került 
meghatározásra. Sajnos, ezt a szerződést a fejlesztő több mint egy év munka után egyoldalúan 
felmondta. Az MNB a mielőbbi törvényi megfelelés érdekében kötbérigényének 
érvényesítése mellett csak az auditáláshoz és az informatikai rendszerekhez való 
illeszkedéshez szükséges módosításokat végeztette el a fejlesztővel, végül is 25 millió forint 
értékben. Ennek elkészülte után, 2012 decemberében a rendszer auditálásra került. 
Értékelésként el szeretném mondani, hogy iratkezelési gyakorlatunkkal szemben az elmúlt 10 
évben a fenti jogszabályi megfelelésen kívül észrevétel, elmarasztaló megállapítás, 
hiányosságok pótlására vagy határidő-betartásra vonatkozó felszólítás nem volt sem az 
illetékes közlevéltár, sem más hatóság, sem egyéb ügyfél részéről. Az MNB iratai 
nyilvántartottak, visszakereshetők. 

Meg szeretném jegyezni, hogy a levéltár elektronikus adatvagyon-felmérése szerint a 
központi szervek 14 százaléka még 2012-ben is papíralapú iratkezelést végzett anélkül, hogy 
ezt bármilyen iratkezelő rendszer, szoftver támogatta volna. Tehát nemhogy hitelesített, de 
semmilyen elektronikus iratkezelő rendszerük nem volt. Álláspontom szerint maga az 
államigazgatás sem rendelkezett a megfelelő tanúsítványokkal, ezt az 1245/2010. (XI. 17.) 
kormányhatározat az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer 
megvalósításával kapcsolatos feladatokról is alátámasztja. A kormányhatározat úgy 
rendelkezett, hogy egyes minisztériumokban 2011. december 15-ig, míg más 
minisztériumokban 2012. december 31-ig gondoskodjanak az egységes központi elektronikus 
irat- és dokumentumkezelési rendszer ütemezett bevezetéséről. Mindazonáltal az ÁSZ-
jelentésben foglalt javaslat szerint az iratkezelési rendszer hitelesítése tárgyában belső 
ellenőrzési vizsgálatot rendeltem el, amelynek eredménye vélhetően az elkövetkező napokban 
rendelkezésemre fog állni. 

Rátérnék a következő pontra, a számviteli ügyekre. Az ÁSZ szerint a kiegészítő 
mellékletben nem mutatták be a számviteli politikát érintő évközi módosítások banküzemi 
költségre gyakorolt hatását, ezért, és ez a lényeg, az MNB banküzemi működése nem 
átlátható. Ez egy nagyon súlyos megállapítás. Szeretném elmondani, hogy itt 386 ezer 
forintról beszélünk. A 2011 évi beszámoló kiegészítő mellékletében ugyanis nem mutattuk be 
az értékcsökkenési kulcs változásának hatását, 386 ezer forintot. Az MNB azonban 
visszamenőlegesen egyetlen eszköz amortizációját sem változtatta meg. A számviteli politika 
szerint eszköztípusonként -tól-ig határok vannak, amelyeket nem változtattuk meg. Ezért 
aztán a kiegészítő mellékletben nem is kellett volna bemutatni ezt a változást. 

A számviteli törvény 100 milliárd forint mérlegösszeget meghaladó társaságok 
esetében, ez százszor kisebb, mint a Nemzeti Bank, előírja a millió forintban történő 
bemutatást. A törvény kifejezetten tiltja, hogy ennél kisebb összeget bemutassanak a 
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beszámolóban azért, hogy pitiáner ügyekkel ne lehessen a lényegről elvonni a figyelmet. 
Azon túlmenően tehát, hogy az ÁSZ megállapítása álláspontunk szerint téves, még ha igaz 
lenne is, akkor sem nevezhetnénk egy ilyen parányi tétel miatt az MNB banküzemi 
működését átláthatatlannak. A másik számviteli ügy. A költségcsökkentések mértékét a 
számviteli szabályoktól eltérő elszámolások is befolyásolták. Újabb súlyos megállapítás. 
Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy amennyiben összeadjuk az ÁSZ megállapításainak 
hatását a költségekre, az nem éri el a 1,5 millió forintot sem. Ráadásul a legnagyobb tétel 
esetén vitatjuk a költségekre gyakorolt csökkentett hatást. 

A fentiek alapján világos, hogy az ÁSZ nem tartja be saját elveit és standard-jeit, mert 
nem veszi figyelembe a lényegesség elvét. A jelentés elolvasása után konzultáltam egy 
könyvvizsgáló ismerősömmel, elmondtam neki az ÁSZ számvitelt érintő észrevételeit, és 
kérdeztem a véleményét. Megkérdezte, hogy mennyi ez az összeg, amin módosítani kellene, 
és mennyi a jegybank mérlegfőösszege. Mondtam, hogy 1,5 millió forint a módosítás és 10 
ezer milliárd forint a jegybank mérlegfőösszege. A könyvvizsgáló azt mondta, akkor gratulálj 
a főkönyvelőnek. Ezt tettem. 

Pénzjegynyomda. A Pénzjegynyomda hosszú távú működését és a hazai 
bankjegykibocsátás biztonságos ellátását veszélyeztetheti, hogy a bank a társaság 
tevékenységének eredményét minden évben osztalékként elvonta. Megint nagyon súlyos 
megállapítás. De gondoljuk végig, hogy mi is történt. Az MNB minden év végén elfogadja a 
Pénzjegynyomda következő éves tervét. Ebből világosan látszik az, hogy a cégnek mennyi 
fejlesztési forrásra lesz szüksége és az is, hogy ez a forrás a mérlegében rendelkezésére áll-e. 
Az ezen felüli pénzt az MNB a takarékos gazdálkodás jegyében osztalékként elvonja, ezzel is 
csökkenti az MNB esetleges veszteségbe fordulása esetén a költségvetésre jutó terheket. 
Amennyiben mégis a Pénzjegynyomdának év közben további forrásokra lenne szüksége, az 
MNB rövid úton képes ezeket leányvállalata rendelkezésére bocsátani. Hozzáteszem, erre az 
elmúlt 6 évben egyszer sem volt szükség. Akkor most ki és mit veszélyeztet? Azzal, hogy az 
MNB a leányvállalatánál képződő, és annak működéséhez nem szükséges nyereséget elvonja? 
Szerintem veszélyben ilyen megállapítások alapján csak a zóna ész van, hölgyeim és uraim. 

Végül, de nem utolsósorban, az Állami Számvevőszék a jegybank Hajó projektjét, 
illetve hatékonyságjavító projektjét is kritizálja, és azt mondja, hogy az elvárt 
megtakarításokat nem értük el. Ez igaz. A megtakarítás 92 százalékát értük el. Azt gondolom, 
hogy lennének kormánytagok, akik mind a tíz ujjukat megnyalnák, ha az előrejelzéseik ilyen 
biztonsággal teljesülnének. Végeredményben azt kell mondjam, hölgyeim és uraim, 
hiányérzetem támadt a jelentés elolvasása után. Hiányoltam egy összefoglaló értékelést a 
bank gazdálkodásáról, már a létrákon és a 9 ezer forintos amortizáción túlmenően. Valahogy 
így kellett volna szólnia. 

„Véleményünk szerint az MNB gazdálkodása a fent említett hiányosságokat 
figyelembe véve is szabályszerű, jól tervezett, gondos, és az adófizetők érdekeit figyelembe 
véve takarékos. Ennek eredményeként az MNB működési költségei az elmúlt 6 évben 
reálértéken 40 százalékkal, azaz több mint 20 milliárd forinttal, bankjegy és 
éremráfordításaink reálértéken több mint 50 százalékkal, azaz közel 30 milliárd forinttal 
csökkentek. Az összesen 50 milliárd forintos megtakarítás az állami intézmények között 
egyedülállóan példamutató, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a bank mindezeket saját, 
önálló kezdeményezésére és nem külső utasításra vagy költségvetési megszorításra tekintettel 
hajtotta végre.” 

Egy ilyen vagy ehhez hasonló összefoglaló értékelés hiányában álláspontunk szerint az 
ÁSZ jelentése nem ad valós képet az MNB gazdálkodásáról. Köszönöm szépen a 
figyelmüket. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr, a reflexióit. Most képviselői kérdések 
következnek Simor András jegybankelnök úrhoz. Tessék parancsolni, Dancsó képviselő úr! 

 

Dr. Dancsó József kérdései és a válasz 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Elég rossz ízű vitának voltunk itt szem- és fültanúi. Mivel kérdésekre van 
most lehetőség, egy-két kérdést szeretnék Simor elnök úrnak föltenni. 

Azt mondta elnök úr, hogy valóban történt egy törvénysértés, jogszabálysértés az 
adatátadás kapcsán, és ennek megvan a személyi felelőse is. Kérdezem én, hogy mi történt 
ezzel az emberrel, akinek ezek szerint megállapították a személyi felelősségét. És ki 
állapította ezt meg? Belső ellenőr vagy ön, vagy valaki más? 

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan működik az, hogy ha önök 
meghatározták az adatbekérés jogszerűségéhez, illetve továbbításához a két kereskedelmi 
bank jóváhagyását, ugye, nem ment ki ez a hét kereskedelmi bankhoz, utólag hogyan lehet 
jogszerűen beszerezni a hozzájárulásukat? Milyen dátummal történt ennek beszerzése? Most 
visszadátumozta, e vonatkozásban hozzájárulásokat vagy 2012. decemberi dátumok 
szerepelnek ezeken? Hogyan sikerült ezt önöknek elérniük? Miután azt mondta, hogy ezek 
rendelkezésre állnak, további kérdésem, hogy a képviselők megkaphatják-e ezeket az iratokat 
megtekintésre. Azt is mondta, hogy nem kívántak jogfenntartást tenni a kereskedelmi bankok. 
Ez egyáltalán fölmerült lehetőségként részükről, vagy önök újra kiküldték azt az iratot, amit 
2008-ban kellett volna, csak elfelejtette valaki kiküldeni az önelmondása szerint, vagy eleve 
lehetőség is volt erre, csak kihúzták az x. rubrikában, hogy nem kívánnak ezzel élni, mert 
teljesen jogszerű, ami történt? 

Ami az iratkezelés auditálásával kapcsolatosan történt, elnök úr, azt mondta ön, hogy a 
fejlesztő fölmondta végül a szolgáltatást, akivel előbb 64, utána 54 millióban próbáltak 
megállapodni. Az lenne a kérdésem, hogy mikor mondta föl pontosan, és mire hivatkozott, 
amikor fölmondta a szolgáltatás nyújtója ezt a szolgáltatást. És hogyan választották ki annak 
idején, közbeszerzési eljárás révén vagy meghívásos alapon? Tehát mi volt ennek a módja, és 
mi volt az oka a szolgáltatónak, hogy végül is egyoldalúan fölmondta a szerződést, ha jól 
értettem? Mikor történt ez meg, hiszen ez is fontos kérdés, hogy gyakorlatilag utána csak 
2012 decemberében történt meg végül is az auditálása, ahogy ön ezt felénk jelezte. 

Az is kérdés lehet, hogy ha ön könyvvizsgálói véleményre kíváncsi, akkor szokásos-e 
a Nemzeti Banknál, hogy a jegybank elnöke elmegy egy ismerőséhez, és megkérdezi a 
könyvvizsgáló ismerősét, hogy helyes-e az ÁSZ megállapítása? Vagy pedig valami belső 
szabályzat alapján, vagy a munkatársak megkérdezése alapján kell ilyet tenni? Vagy ez így 
helyes, hogy az ismerősét kérdezi meg a jegybankelnök, hogy az ÁSZ most jó véleményt 
adott-e a jelentésében vagy sem? És ha az ismerős azt mondja, hogy nem jó véleményt adott, 
akkor egyből azt a megállapítást lehet tenni, hogy nem valós képet nyújt az MNB 
gazdálkodásáról az Állami Számvevőszék. Nyilván érzi ön is az iróniát a kérdésemben, csak 
ez hangzott el. Ezért kérdezem, hogy most valóban ez a szokás, vagy ez csak egy ilyen 
véletlen történés volt. Köszönöm szépen, elnök úr, a kérdések lehetőségét. 

 
ELNÖK: Dancsó képviselőúrnak több kérdése volt. Az a kérésem, tisztelt Simor elnök 

úr, szíveskedjék ezekre válaszolni. Tessék parancsolni! 
 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Azt mondja, ki állapította 

meg az IMF-adatátadás kapcsán? Belső ellenőrzési vizsgálat tartalmazza ezt a megállapítást. 
Az az ember, aki ennek felelőse volt, több éve nem dolgozik a jegybankban. Tehát nem 
tudunk vele szemben munkaügyi kérdésben eljárni. 
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Milyen dátummal történt ezek beszerzése, hogyan sikerült? Úgy sikerült, hogy 2012-
ben, amikor az ÁSZ felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a dokumentumok nem érkeztek be a 
jegybankba, akkor kiküldtünk egy levelet minden bankvezetőnek, és kértük, hogy ehhez 
visszamenőlegesen járuljanak hozzá. Ezt ők visszamenőlegesen meg is tették. Miért állítom 
azt, hogy nem éltek jogfenntartással? Azért, mert a levekben ilyen nem szerepel. Persze, mi 
nem ajánlottuk föl nekik, hogy ikszeljék be, mi van. Mi kiküldtük a levelet, és ők anélkül 
küldték ezt vissza, hogy bármilyen jogfenntartó nyilatkozatot tettek volna hozzá. Hogy 
hogyan sikerült beszerezni? Nagyon egyszerű volt, a levél kiment, és egy héten belül ott volt 
az összes válasz. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy mondjuk, ha 2008-ban vagy 
2009-ben ez annak rendje és módja szerint kiment volna, akkor se okozott volna különösebb 
problémát. 

Az iratkezelési rendszer kapcsán van egy központi közbeszerzési lista, azt hiszem, 
arról hívtuk le az audit kapcsán a szakértőt, akinek ezt el kellett volna végezni. Tekintettel 
arra, hogy itt egy meghatározott rendszerről van szó, ami ráadásul nem egy dobozos rendszer, 
hanem a Nemzeti Bankra fejlesztettek ki, ezt az auditot olyan sokan nem tudják elvégezni. 
Azért mondta fel ez a társaság, ha jól tudom, 2011-ben, mert elfogyott a munkája, és ezt az 
üzletágat ő bezárta. Tehát gyakorlatilag nem foglalkozott ilyen tevékenységgel, megérte neki 
inkább kifizetni a kötbért, mint tovább üzemeltetni egy veszteséges üzletet. 

Végül a számviteli kérdésben egy dologban módosítanám vagy helyesbíteném Dancsó 
képviselő urat. Én nem arról kértem véleményt egy könyvvizsgáló ismerősömtől, hogy 
helyes-e az ÁSZ megállapítása, csak arról kértem véleményt, hogy ha van egy 10 ezer 
milliárdos főösszegű bank és van egy 1,5 milliós költségcsökkentési tétel, akkor azzal mi a 
teendője egy intézmény vezetőjének. Ha érdekli, szívesen elmondom a részleteket, hogy a 
létrákat miért kellett volna ide vagy oda könyvelni, és miért csináltuk jól, illetve a pólókat és a 
munkaruhákat miért nem kellett volna költségként elszámolni 800 ezer forint összegben. 
Azért nem, mert egy éven túl használják őket. Ilyen egyszerű a helyzet. A számviteli törvény 
pedig ezt a szabadságot meghagyja nekünk. Állítom, hogy a 1,5 millió forintból nagy részben 
a számviteli szakértőink véleménye szerint, s kénytelen vagyok rájuk hagyatkozni, magam 
nem lévén számviteli szakember, nincs igaza az ÁSZ-nak. De azt gondolom, hogy ez nem 
változtat a lényegen. És még egy fontos dolog, amit elfelejtettem. Természetesen nem 
visszadátumozva kértünk semmilyen papírt a bankoktól. Decemberi dátummal, de 
visszamenőlegesen adták meg a hozzájárulásukat. Köszönöm szépen, remélem nem 
felejtettem ki semmit a kérdései közül. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Szekeres Imre képviselő úr kíván kérdezni. 
 

Dr. Szekeres Imre és dr. Puskás Imre kérdései és a válasz 

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Az ÁSZ jelentését, a jegybank arra adott válaszát 
elolvastam, és a szakértők is megvizsgálták, illetve most módunk volt meghallgatni a 
jegybank elnökének és az ÁSZ elnökének szóbeli kiegészítését. Ezek után én egyetlenegy 
témakörben szeretném a jegybank elnökét kérdezni, ez pedig az IMF-nek történő adatátadás. 
Ugyanis a többi teljesen világos és egyértelmű. Azt gondolom, hogy a magyar Állami 
Számvevőszék történetében talán úgy fog bevonulni, hogy ez kár volt. Hiszen nem a jegybank 
tekintélyét, hanem sajnos az ÁSZ tekintélyét csökkentették ezek a megállapítások és az ezek 
körüli felhangok. 

Fontos azonban az IMF-nek történő adatátadási ügy, ezért négy kérdést szeretnék 
elnök úrnak feltenni. Az első úgy szól, hogy bármilyen formában és módon jelentett-e 
bármilyen kockázatot azoknak az adatoknak az IMF-nek való átadása, amelyeket a jegybank 
napi, illetve heti sűrűséggel, amíg az indokolt volt, átadott. A kérdésemet azért ilyen világosan 
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és egyértelműen szeretném föltenni, mert van róla véleményem, hiszen pontosan tudom, hogy 
a jegybank egy végső helyzet esetén tulajdonképpen egy végső hitelezője az egész magyar 
bankrendszernek. Ezt a közvélemény azonban nem tudja, hogy nem egymástól független 
tényezőkről van szó. Azt sem tudja egyébként a közvélemény, hogy nyilvánvalóan a kölcsönt 
adó tudni akarta, hogy a pénze hová, milyen formában és milyen módon kerül. 

Egyetlenegy kérdés marad akkor ilyenkor nyitva, hogy valóban bármilyen spekulatív 
támadásra adott volna-e okot az, hogy az IMF, amelyik ezeket az adatokat bizalmasan kezelte, 
senki számára nem hozta nyilvánosságra, hogy bármilyenformában magyar bankot 
veszélyeztetett volna-e vagy sem. Mert ha nem, akkor ki kell jelentenem, hogy a támadás, 
amelynek most tanúi vagyunk és egy ügyrendi vitában nyilvánvalóvá vált a szünet előtt, 
egyszerűen politikai okokból a távozó elnök személye elleni és a jegybank intézménye elleni 
politikai támadás. Fontos tehát az ön válasza, mert, még egyszer hangsúlyozom, ha 
semmilyen ilyen kockázat nem volt, akkor teljesen egyértelmű, hogy politikai támadásról van 
szó. 

A második kérdés, amit szeretnék öntől, elnök úr, megkérdezni, hogy a jegybank 
kapcsolata a kereskedelmi bankokkal milyen mélységű. Erre már az első kérdés kapcsán is 
utaltam, de ezt sem tudja a magyar közvélemény, hogy a jegybank azért láthat rá minden 
adatra, merthogy a bankok azt szolgáltatják a jegybank számára. Nem tudja a közvélemény, 
hogy minden egyes banktól befutnak ezek az adatok a jegybank számára, és azt sem tudja a 
közvélemény, hogy a kereskedelmi bankok számlát vezetnek a jegybanknál, hogy ott tartják a 
kötelező tartalékukat, hogy ott tartják a fölösleges pénzüket, hogy az mégis valahogy 
kamatozzon, amennyiben azokat hitelezésre nem adják ki. Fontos tehát a második kérdés is, 
amelyet szeretnék önnek, elnök úr föltenni, hogy az önök felé szóló adatszolgáltatás törvényes 
és az előírásoknak megfelelő gyakorlat volt-e a bankok részéről. 

A harmadik kérdés, amit szeretnék föltenni, arra részben utalt szóbeli kiegészítésében. 
Nevezetesen, hogy mi indokolta a jegybank felé az IMF részéről az igényt az 
adatszolgáltatásra abban az időszakban, és részben ön erre már hivatkozott, és el is mondta, de 
szeretném, ha ezt kifejtené, amikor egy olyan sérülékeny fázisban volt Magyarország és a 
magyar bankrendszer, hogy valójában ez a sérülékenység dominóként is bedönthette volna a 
magyar bankrendszert, és ezen keresztül egyébként a régió országait is. Én még emlékszem a 
2008-2009-es cikkekre a szaksajtóban, amelyek ezt részleteiben is elemezték. És részben 
ennek a devizaválságnak a megoldása volt az IMF és az EU hitelszerződésének, 
megállapodásának fő oka, túl azon, hogy így lehetett egyébként az akkori állampapírhozamok 
mellett, jóval jobb feltételek mellett hitelt felvenni. De fontos kérdés, hogy az az időszak, 
amikor az adatszolgáltatás zajlott, megegyezik-e azzal az időszakkal, amikor sérülékenynek 
lehetett tekinteni a magyar bankrendszert. 

Végül a negyedik kérdést, amit szeretnék elnök úrnak föltenni, túl azon, hogy itt 
elhangzott, hogy azokat az adminisztratív hibákat, amelyeket munkatársai elkövettek, 
igyekeztek korrigálni, és ez meg is történt jogszerűen, azt gondolom, van egy nagyon fontos 
ügy, amit szeretném, ha tisztáznánk. Elnök úr, ne haragudjon a kérdés megfogalmazásáért, 
nem akarom tréfássá alakítani a mai bizottsági meghallgatást, mert túl fontos ügyről van szó, 
de Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor úr mondta, hogy az IMF a mi bankunk is, 
Magyarország IMF-tagországként is együtt létezik. Egyáltalán tekinthető-e bármiféle módon 
az kifogásolhatónak, hogy a saját bankunknak adott információt bárki is idegen banknak adott 
információátadásnak tekintse? Én itt a ma regnáló miniszterelnök szavait idéztem a bizottság 
ülésén. 

Azt szeretném mondani végül is, és ez volt a negyedik kérdésem, hogy természetesen 
ebből is kiviláglik, hogy vélhetőleg politikai kérdésről van szó, hiszen az ÁSZ elnöke még 
alig egy héttel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy nem lát okot büntető feljelentésre. Én 
emlékszem erre a nyilatkozatra. Majd hirtelen ettől függetlenül ez megtörtént. Ilyenek nem 
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szoktak maguktól történni. Elnök úr, lehet, hogy már nem lesz más mód és lehetőség, ezért itt 
szeretném megköszönni önnek a jegybank elnökeként végzett munkáját, amit 
Magyarországért tett. Józan szakemberek körében, a munkát ismerők körében, politikai 
elfogultság nélkül erre tekintők körében ez nagy elismerést váltott ki. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr, a kérdéseit is meg a laudációt is. 

Következnek Puskás Imre alelnök úr kérdései. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Simor András elnök úrhoz 

szeretnék kérdéseket intézni. Elnök úr, az IMF-nek történő adatszolgáltatás, azt gondolom, a 
legfontosabb kérdés az ügy kapcsán. Ezért talán indokolható, hogy mért szeretném ezzel 
kapcsolatban a pontos eljárásrendet megismerni. Hiszen ön arra hivatkozott, hogy ennek a 
hitelfelvételnek egyik aláíró fele volt a Magyar Nemzeti Bank, ilyen értelemben az 
adatszolgáltatás nagyon fontos eljárási kérdés volt. 

Arra szeretnék öntől választ kapni, hogy ez írásban történt-e a Nemzeti Bankon belül, 
utasítás formájában? Ez hogyan történ azon osztály, azon munkatárs felé, aki ezeket az 
adatokat bekérte? Ez hogyan történt? Az ön részéről utasítás formájában, írásban, és 
valamilyen írásos formában ez fellelhető-e? Ha ez nem lelhető fel, akkor ezzel kapcsolatban 
kihozott döntést, ki adta ki az utasítást, milyen felhatalmazás alapján tette? Azt gondolom, 
hogy ez az első és legfontosabb kérdés ebben az ügyben, hogy tisztázzuk. Hiszen 
nyilvánvalóan van valaki, aki döntött arról, hogy ezeket az adatokat be kell szerezni. Jobb 
esetben egy intézménynek, mint a Magyar Nemzeti Bank, van olyan eljárásrendje, amely egy 
ilyen döntés meghozatala kapcsán az azt követő eljárást szabályozza. Vélhetően ezt az 
eljárásrendet be kellett tartani. Feltételezem, hogy egyébként a visszacsatolásnak is meg 
kellett történnie. Tehát a döntést követően, az adatszolgáltatás bekérését követően arról 
valamiféle feljegyzésnek kellett születnie, hogy ez megtörtént. 

Ezen túlmenően elnök úr azt mondta, hogy erre az adatszolgáltatásra többek között 
azért volt szükség, mert az IMF tudni akarta, hogy az a pénz, amit ő hitelként az országnak 
nyújtott, hogyan hasznosul, mert nem szerették volna önök sem és a hitelnyújtók sem, ha ez 
egyszerűen csak átfolyik a magyar bankrendszeren, és mondjuk, valahol külföldön landol. 
Elnök úr, arra kérem, tájékoztasson bennünket arról, hogy ha tudott volna, milyen hatáskört 
tudott volna gyakorolni abban az esetben, ha ezen adatok szolgáltatása után olyan tényeket 
állapított volna meg, amelyből arra következtet, hogy ezek a pénzek nem oly módon 
használódnak fel, mint ahogyan az a célt szolgálta volna? Tehát milyen hatásköre van az IMF-
nek? Nyilvánvalóan mindannyian sejtjük, hogy ez azért fontos, mert különben az ember azt 
gondolná, hogy mégis csak egyfajta öncélúságot jelent ezeknek az adatoknak a megismerése, 
ha nincs hatásköre az IMF-nek erre a folyamatra. 

Azt is szeretném megtudni elnök úrtól, hogy erről az adatszolgáltatásról abban az 
időben értesült-e, tájékoztatták-e a nemzetgazdasági minisztert, tájékoztatták-e a 
pénzügyminisztert. Továbbá ezeket az adatokat megküldték-e ugyancsak ezeknek a 
minisztériumoknak azzal egy időben, amikor az IMF-nek? Az utolsó kérdésem, hogy mivel 
2010. augusztus 23-ig történt ez az adatszolgáltatás, milyen megalapozottsággal vagy milyen 
ismeretek alapján született az a döntés, hogy innentől kezdve ezeknek az adatoknak átadása az 
IMF-nek miért nem kell, miért nem szükséges. Ha tetszik, az a kérdés merül fel, hogy ez azt 
jelenti, hogy attól az időtől kezdve a magyar bankrendszer stabilitása olyan minőségbe lépett, 
amelytől kezdve nem volt szükséges ez a kontroll az IMF részéről. Elnök úr, ezeket szerettem 
volna megkérdezni, köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Simor elnök úr következik ismét, mert sok 
kérdést kapott Szekeres képviselő úr részről is, alelnök úr részéről is. Parancsoljon, elnök úr! 

 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: éppen ezt akartam javasolni, 

mert annyi kérdés van, hogy nem szeretném, ha bármelyik is elveszne itt a figyelem lankadása 
következtében. 

Szekeres képviselő úrnak azt szeretném mondani, ugye, első és talán a legfontosabb 
kérdésére, hogy jelentett-e bármilyen kockázatot az adatok átadása, hogy próbáljuk meg 
belegondolni magunkat abba a helyzetbe, ami akkor volt. Pánik volt a piacon, akik követték 
az eseményeket, azok ismerték, hogy mi volt. Magyarország költségvetésében két hétre 
elegendő pénz volt. Akkor az OTP-részvények árfolyama zuhant, az állampapírok hozama az 
égbe ment, a forint zuhant. Pánikhelyzet volt, cselekedni kellett. Az IMF és az Európai Unió 
ebben a helyzetben azt mondta, hogy 20 milliárd eurós összeggel körülbelül hajlandó 
támogatni Magyarországot. 

Ugye, nem akarom én a viccet erősíteni, Orbán Viktor miniszterelnök úr nemcsak azt 
mondta, hogy az IMF a mi bankunk, azt is mondta, hogy a mi barátunk. Azt is mondta, sőt, 
levelet küldött az IMF vezérigazgatójának, amiben megköszönte az IMF segítségét és 
támogatását, hogy Magyarország a válságot 2008-2009-ben ilyen sikeresen elkerülte. Mikor 
jelenthetett volna ez kockázatot? Akkor, ha az IMF ezeket az adatokat Magyarország elleni 
spekulációra használja föl. De miért állt vagy állhatott volna érdekében az IMF-nek, hogy 
miközben 20 milliárd összegű pénzt bocsát Magyarország rendelkezésére, és ezzel kockázatot 
vállal, mert ha Magyarország fizetésképtelen, akkor az IMF is elveszti a pénzét, ő maga 
Magyarország ellen spekulál? Abszurd a feltételezés. 

Van egy másik lehetőség is, hogy ő kiszivárogtatja ezeket az adatokat 
illetékteleneknek, spekulánsoknak. Hát nézzék! Ha önök vagy bárki ezzel szeretné 
nyilvánosan megvádolni az IMF-et, akkor sok sikert kívánok önöknek. Tehát azt gondolom, 
hogy ezt a szervezetet az ENSZ hozta létre a II. világháború után. Azt gondolom, 
méltánytalan gyanúsítgatásokba még sem kellene komoly embereknek kerülniük, még akkor 
sem, ha némely magyarországi napilapban szakértők vagy nem szakértők ilyeneket 
mondanak. Az az ő felelősségük. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a jegybank és a 
kereskedelmi bankok kapcsolata rendkívül szoros. És itt Puskás képviselő úr kérdésére is 
rátérnék. A Magyar Nemzeti Banknak ezeket az adatokat nem kellett bekérni, ezeket naponta 
kapja. Akkor is, ha van válság, akkor is, ha nincs válság. 

És nemcsak mint jegybank kapja, hanem mint statisztikai szerv. A Magyar Nemzeti 
Bank nemcsak jegybank, hanem egy statisztikai szerv is, amely a KSH mellett statisztikai 
adatokat gyűjt, monetáris statisztikát, fizetésimérleg-statisztikát készít. Tehát ez egy külön, ha 
úgy tetszik addicionális tevékenysége a jegybanknak. Ebben az időszakban a kapcsolatunk 
annyira szoros volt a bankokkal, hogy gyakorlatilag naponta beszéltünk a bankok likviditási 
helyzetéről, különösen azoknak a bankoknak a likviditási helyzetéről, amelyek helyzete 
különösen érzékeny volt. És a Nemzeti Bank számos olyan intézkedést tett, amelyek kapcsán 
ezeket a bankokat segítette ahhoz, hogy a fizetőképességük ebben a kritikus időszakban is 
fennmaradjon. 

Mivel indokolta a jegybank felé az IMF adatszolgáltatási igényét ebben az 
időszakban? Hát pont azért igényelte az adatszolgáltatást, hogy meggyőződjön arról, hogy 
nem egy lukas zsákba tömi a pénzt. Bolond az a hitelező, amelyik úgy ad pénzt egy 
hitelfelvevőnek, hogy közben tudja, az a másik ablakon ömlik kifelé. Hiszen akkor azt a pénzt 
ez az ország nem vagy csak nagyon nagy nehézséggel tudja visszafizetni. Tehát érdeke volt az 
IMF-nek, de a mi érdekünk is az volt, hogy ez a pénz itt maradjon. Ezért is kértünk ezektől a 
bankokról kötelezettségvállaló levelet. Most nyilvánvalóan ezeknek a leveleknek az értéke, 
annyi, amennyi a papír, ugye? Nem tudunk jogi kötelezettségvállalást kapni tőlük, mert ilyet 
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nem is adtak volna. Írtak egy papírt, hogy nem fognak kivinni pénzt az országból. 
Pontosabban nem csökkentik a kitettségüket a 2008. szeptemberi szint alá. 

Mi van akkor, ha ezt mégis csökkentették volna? Mit tudott volna a Nemzeti Bank 
elérni egy ilyen válsághelyzetben? Azt kell mondjam sajnos, hogy olyan nagyon sokat nem. 
Meg tudtuk volna nyilvánosan bélyegezni ezeket a bankokat, de hát ezek nem jogi értelemben 
kikényszeríthető kötelezettségvállalások. Ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy az IMF és az 
Európai Unió ebben a kérdésben mellénk álljon. Hiszen bár nekik sincsenek jogi eszközeik 
ezeknek a kikényszerítésére, de fájdalom, az informális hatalmuk ezek fölött a bankok fölött 
azért jóval nagyobb, mint a magyar kormányé vagy a Magyar Nemzeti Banké. Ha ők kezdik 
csóválni a fejüket, hogy talán ezt még sem kellene csinálni, akkor azért annak nagyobb hatása 
van, mintha mi próbálunk egyedül fellépni. 

Na most, hogy is történt ez a procedúra a Nemzeti Bankon belül? Itt egyedi utasítás 
kiadására igazából nem volt szükség, hiszen maga az IMF alapokmánya, az akkor még 
Magyar Köztársaság és a Nemzeti Bank egyik oldalon, a másik oldalon az IMF és az Európai 
Unió közötti megállapodás részletesen szabályozta, hogy kit minek lehet. Abba az volt 
beleírva, hogy mindenféle adatot kérhet bármilyen részletezettségben. Ezek után nem volt 
kérdés azt eldönteni, hogy ez az adat mehet, vagy nem mehet. Azt volt kérdés eldönteni, hogy 
kell-e hozzá hozzájárulás. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Bank belső szabályai ezt 
tökéletesen szabályozták, erre sem kellett utasítást kiadni. Ha valaki elolvassa, a dolgozó, 
márpedig az a dolguk, hogy elolvassák és ismerjék a belső szabályozást, ennek alapján 
egyértelmű volt, hogy ezt az adatot akkor lehet kiadni, ha a bankok ehhez hozzájárulnak. 
Egyébként ezt észlelték is kollégáim, a jogászok ki is dolgoztak egy levelet ennek 
megfelelően, ami tartalmazta azt, hogy pontosan milyen szövegű levelet kell bankoknak 
kiküldeni. Ennek a postázása maradt el. Tehát semmilyen egyedi beavatkozásra a 
rendszerben, utasítás kiadására ilyen értelemben nem volt szükség. 

Tájékoztattuk-e a Pénzügyminisztériumot, aztán a Nemzetgazdasági Minisztériumot 
ezekről az adatokról? Tudomásom szerint nem. Ha kérték volna, vélhetően meg tudtuk volna 
adni. Én itt most nem tudok jogi érvet mondani, hogy miért nem tudtuk volna megadni, de 
ilyen kérés hozzánk nem érkezett. Miért szűnt meg? Nézze, most nem akarok itt vicces lenni, 
de azért, mert kipateroltuk az IMF-et 2010 júliusában. Attól kezdve megszűnt a megállapodás, 
további lehívásra nem volt szükség, csak arra volt már szükség, hogy a meglévő lehívásokat 
figyelemmel kísérjék. Ezek után megszűnt az igény erre az adatszolgáltatásra. Hozzáteszem, 
ettől kezdve mostanáig a bankok 18 milliárd eurót vontak ki az országból, míg addig 
gyakorlatilag semmit. Ez a különbség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, elnök úr. Következik Puch képviselő úr. 
 

Puch László és Babák Mihály kérdései és a válasz 

PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Az ÁSZ elnökének szeretnék egy 
kérdést föltenni. 

 
ELNÖK: Az ÁSZ elnöke most nincs napirenden. 
 
PUCH LÁSZLÓ (MSZP): Nem kérdezhető? Akkor elnök úrnak szeretném a kérdést 

föltenni. Egy kicsit visszamennék a földre, mert azt gondolom, hogy az adatszolgáltatást már 
mindenki körbejárta. De itt volt még egy-két megállapítás, óriási súlyos problémák, akár 1,5 
millió forint eltérés is az ÁSZ véleménye szerint és a jegybank mérlegében szereplő adatok 
között. Tehát szeretném megkérdezni, hogy ebben a Hajó program, ebben a hatékonyságjavító 
programban hogy szerepelt az, amikor az új felügyelőbizottságot kinevezték, és a 
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tiszteletdíjakat megduplázták. Ez javította vagy rontotta ezt a pozíciót? Már úgy gondolom, 
hogy már az önök kormánya nevezte ki és emelte duplájára a tiszteletdíjakat. Nem gondolom, 
hogy ez nagyon tisztességes. 

Az kicsit több, mint ez a 1,5 millió forint egy embernél. De folytassuk tovább! Elnök 
úr nagyon udvarias volt, amikor azt mondta, hogy amikor átvette a bankot, onnantól kezdve 
egy belső költségmegtakarítási programot indított el. Ezt az akkori bankvezetés, saját maga és 
az ország jól felfogott érdekében tette. Talán azt nagyon álszenten elhallgatta, hogy ha 20 
milliárdot lehetett megtakarítani, akkor előzőleg elég nagy pocsékolás folyhatott abban a 
bankban. Talán azt az ÁSZ megvizsgálhatta volna, hogy mi is volt az a lehetőség, hogy 
hogyan lehet 20 milliárdot úgy megtakarítani, hogy a funkciók megvalósulnak, a tevékenység 
működik. Talán érdemes lett volna ezt is végiggondolni, és amikor egy időszak mérlegét 
megvonjuk, akkor erre is utalni. 

Azt szeretném akkor megkérdezni, hogy ez hogyan befolyásolta a hatékonyságjavító 
programot, mert én is azt gondolom, hogy mindannyian tapsolnánk, ha eltalálnánk 92 
százalékos mértékben, ráadásul feszített tempóban, tehát nem 108-ra sikerült teljesíteni, mert 
az is legalább ugyanolyan. Akkor egyszerűbb lenne. Szeretném ezt a két kérdést föltenni, 
elnök úr, hogy az előző időszakhoz a viszonya ennek a 20 milliárdnak milyen volt, és hogyan 
befolyásolta a kormány által kinevezett tisztségviselők tiszteletdíjának duplájára növelése a 
mérleget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Babák képviselő úr kérdései következnek. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Simor elnök úrtól szeretnék kérdezni. 

Szeretném önt megérteni, a reakcióit, ezért alapvetést, teoretikus kérdést tennék föl. Hogyan 
helyezi el magát és az MNB-t, a Magyar Nemzeti Bankot a Montesquieu-i hatalommegosztás 
ágai között. Hozzásegítene ahhoz, hogy pontosan értsem önt. Azon kívül pedig vulgáris 
kérdés, hogy kit, mit tart kvázi főnökének elnök úr elnöki beosztásában a Magyar Nemzeti 
Bankban. 

Ugyan azt mondta elnök úr, hogy nem kérdezhetünk az ÁSZ elnökétől, de szeretném 
megkérdezni, legfeljebb nem felel rá, ha nem ad neki szót, Domokos elnök úr ad-e önnek 
lehetőséget az ÁSZ-ról szóló törvény, hogy válogasson vizsgálatai, ellenőrzései kapcsán, kicsi 
vagy nagy törvénysértés, lényeges-lényegtelen, csekély vagy célszerűtlen? Ad-e önnek erre 
lehetőséget? Ha nem egyezik a kontroll a törvényi előírásokkal, akkor a vizsgálat 
következménye hiba vagy törvénysértés? 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném érteni a napirend lévő kérdéseket, ezért 
tartottam ezt föltenni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ismét szót adok Simor elnök úrnak. 
 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Igen, köszönöm szépen. 

Puch képviselő úr kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy emlékeim szerint a 
felügyelőbizottság működése a Nemzeti Bankban 170 millió forintba kerül, és úgy 
emlékszem, lehet, hogy tévedek, akkor majd bocsánatot kérek, hogy ez durván 
megduplázódott az új kormány belépése óta. Nemcsak azért, mert a felügyelőbizottsági tagok 
jövedelme nőtt meg, hanem a felügyelőbizottság apparátusa is megnőtt, és nagyon magas 
besorolású embereket vettek föl különböző feladatokra. 

A megtakarításokkal kapcsolatban, ne haragudjon képviselő úr, nem szeretném az 
előző bankelnök működését kommentálni. Azt tudom mondani, hogy ez alatt az idő alatt 
reálértéken mi 40 százalékkal lejjebb vittük a bank működési költségeit. Erre lehet mondani, 
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hogy akkor túl magas volt, azt is lehet mondani, hogy most veszélyesen alacsony, ez 
megítélés kérdése. 

Babák Mihály úr kérdésére, hogy mi a véleményem a hatalommegosztás elvéről, azt 
gondolom, nem az én dolgom, hogy erről állást foglaljak. Hogy kit tartok főnökömnek, ennél 
már sokkal fontosabb. Nyilvánvalóan a Magyar Országgyűlést és annak szerveit tartom 
főnökömnek elsősorban, hiszen azok, amelyek meghatározzák, hogy a Nemzeti Banknak mi a 
dolga, és azt hogyan kell végezni. Ezt a Nemzeti Bankról szóló törvényben határozzák meg. 
Ez a törvény egyébként azt is elmondja, hogy a Nemzeti Banknak utasítást adhat még az 
Európai Központi Bank. Erre egyébként nem került sor az elmúlt 6 év alatt, de nyilvánvalóan, 
ha adhat utasítást, akkor azt is főnöknek kell az embernek elismernie. 

Na most, nem akarom elvenni a szót elnök úrtól, biztosan ő is válaszol rá, de hadd 
mondjam le a véleményemet arról, hogy mi a törvénysértés és mi nem. Ha én bemegyek egy 
étterembe, és ott kávézgatok, és a kávés tartóból két cukrot a zsebembe teszek, az lopás, ugye, 
az törvénysértés. Ha az ezüst cukortartót a zsebembe teszem, az is törvénysértés. Mind a kettő 
az, nyilvánvalóan mind a kettőről meg kell emlékezni. A kérdés csak az, Babák képviselő úr, 
hogyan. Ez a kérdés. És milyen módon. Köszönöm szépen. 

 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, nem válaszolt a kérdésemre. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Veres képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elnök úr, azt kérdeztem, hogy hol helyezi el magát; a 

Nemzeti Bankot a hatalmi ágak között. Nem a hatalmi ágakról kérdeztem, elnök úr. 
 
ELNÖK: Lesz módja a második fordulóban ezeket az aggályait majd kifejteni. Veres 

képviselő úr következik. 
 

Dr. Veres János, dr. Pósán László, Herman István Ervin, Szólláth Tibor Zoltán és Z. 
Kárpát Dániel kérdései és a válasz 

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Urak! Kérdezem mindkét elnök urat, van-e ismeretük arról, hogy az érintett 
kérdésekben folyik-e büntetőeljárás. A hírek… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, elnézést kérek, Simor András jegybankelnök úr meghallgatása 

van napirenden, ezért a másik elnök urat, ha lehet, akkor ne most kérdezzük. Majd akkor őt is 
meghallgatjuk egy alkalommal, és akkor lehet őt kérdezni. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, ha nem lehet őt kérdezni, akkor üljön el arról 

a székről, az a kérésem. Elnök úr, vagy az Állami Számvevőszék elnöke is kérdezhető, ha már 
a költségvetési bizottság ülésén részt vesz, és itt elmond egy előre megírt szöveget… 

 
ELNÖK: Nem nyitok vitát erről, képviselő úr. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nem is kell. 
 
ELNÖK: A napirenden Simor jegybankelnök úr meghallgatása van. Szíveskedjék a 

kérdését hozzá intézni. 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Kérdezem az ÁSZ-elnököt még egyszer, van-e 
tudomása arról, hogy van-e büntetőeljárás az itt érintett kérdésekben. Kérdezem erről az MNB 
elnökét is. Kérdezem továbbá az ÁSZ elnökét arról, a mögötte lévő munkatársaival együtt, 
hogy miután egy hasonló bizottsági ceremóniának voltunk részesei már korábban a gazdasági 
bizottságban, értik-e már, hogy milyen megállapodást kötött annak idején Magyarország az 
Európai Unióval, valamint az IMF-fel. Azaz elolvasták-e már azt a megállapodást, 
megnézték-e, hogy ebből a megállapodásból milyen kötelezettségei vannak 
Magyarországnak, és milyen lehetőségei vannak Magyarországnak? Értik-e azt, hogy ez a 
megállapodás mit jelentett akkor Magyarországnak, és mit jelentett a későbbiekben 
Magyarországnak? 

A kérdést azért kell föltegyem, és nem kérdezem bankelnök urat erről, mert ő 
elmondta ezzel kapcsolatban az akkori helyzettel kapcsolatos tényszerű ismertetését, és azt, 
hogy az azt követő időszakban miért mire került sor. Egyetlenegy kérdést tennék föl még 
bankelnök úrnak. Miután pontosan elmondta itt, hogy kik voltak aláírói annak a 
megállapodásnak, volt-e munkamegosztásbeli megállapodás az aláíró felek között, úgy 
országhatáron belül, mint országhatáron kívül? Ha ezekre a kérdésekre választ kapnánk, 
szerintem tisztább lenne mindenkiben a kép arra vonatkozóan, hogy mért is született ilyen 
állami számvevőszéki jelentés, miért ezzel a tartalommal, és miért ezeknek a kérdéseknek az 
exponálásával. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt továbbadnám a szót, engedje meg 

képviselő úr is, a bizottság is, hogy az ülésvezetéssel kapcsolatban azt a megjegyzést tegyem, 
még egyszer hangsúlyozom, a mai, mostani napirendi pont apropóját adta a számvevőszék 
jelentése, de a tárgya nem a számvevőszéki jelentés, hanem a jegybank elnökének 
meghallgatása. Nekem volt szerencsém több ízben részt venni az angol alsóház public bill 
committee bizottságában, ott mindig az ellenőrzöttet hallgatták meg. Nyilván ismertéké az 
ellenőrző véleményét. Én szót fogok adni Domokos elnök úrnak is, amennyiben a bizottság 
ezt kéri, de saját jószántamból ezt nem fogom megtenni, csak ha a bizottság erre igényt tart. 

Ezek után ismét következik egy ügyrendi, szót adok Veres képviselő úrnak. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen. Miután elnök úr most elmondta az 

álláspontját az adott kérdésben, az a javaslatom ügyrendileg, a bizottság szavazzon arról, hogy 
elnök úr adjon szót az Állami Számvevőszék elnökének arra nézve, hogy reagálhasson az itt 
elhangzottakra. Kérem, erről szavazzon a bizottság. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Ügyrendi javaslatban adok szót. Kinek van ügyrendi észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Akkor kérdezem a bizottságot, igényli-e hogy Domokos László elnök urat 
is meghallgassuk a hozzá szóló kérdések ügyében. Ki az, aki ezt igényli? (Szavazás.) Négy 
igen mellett a bizottság nem tart igényt Domokos elnök úr megszólalására. Köszönöm szépen. 

Folytatjuk a kérdésekkel, következik, régóta jelentkezett, Pósán képviselő úr. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt szeretném 

emlékeztetni bankelnök urat, hogy volt egy olyan kérdés Puskás képviselő úr részéről, amire 
nem kaptunk választ. Szeretném azt megismételni. Nevezetesen, hogy azokat az adatokat, 
amelyeket az IMF megküldtek, megküldték-e az érintett magyar tárcának is. (Jelzésre.) 
Bocsánat, akkor lehet, hogy én nem figyeltem kellőképpen. 

Amit viszont szeretnék megkérdezni. Az IMF alapokmányától sok minden elhangzott 
hivatkozási alapként, hogy mi minden indokolta azt, hogy a kereskedelmi bankokról bizonyos 
adatokat továbbítottak. A konkrét ügyekben, a konkrét hitelfelvétel esetén legjobb tudomásom 
szerint a hitelmegállapodási szerződés tartalmazza a hitelfelvétel minden vonzatát, minden 
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elemét, minden feltételrendszerét. Tehát a kérdésem az, hogy ha egy ilyen hitelmegállapodási 
szerződésbe ez nincs belefoglalva, akkor teremthet-e jogalapot bármilyen más egyéb okmány, 
ami egy elvi, általánosabb dolgot kíván szabályozni. Minden jogügylet, legalábbis 
tudomásom szerint, konkrét esetekben egy szerződés formájában van rögzítve, vagy annak 
mellékleteként, de mindenképpen nevesítve van, hogy mi a helyzet. 

Ebből következően az a kérdésem, hogy ha ez annyira fontos volt, ha a magyar 
emberek érdekét szolgálta, ahogy ön fogalmazott, a hitelfelvétel, és az IMF is azt nézte, hogy 
a pénze Magyarországon tudjon maradni, ha ennyire nagyon nyomós okok szóltak 
mindemellett, akkor miért nem lehetett ezt egy szerződésbe foglalni. Ez csak egy józan, 
egyszerű, hétköznapi kérdés. Minden, ennél kisebb ügyet is szerződésbe szoktak foglalni a 
világban. Ezeket vajon miért nem lehetett megtenni? Egyúttal az a kérdés is felvetődik, hogy 
mind a banknak, mind az akkori magyar kormánynak a jogi apparátusában ez miért nem szúrt 
szemet senkinek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Herman képviselő úr régóta jelentkezik. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Simor elnök 

úr a szóbeli kiegészítésében a következőket fogalmazta meg. A józan ész van veszélyben, 
senkit semmilyen kár nem ért. Kérdezem elnök úrtól, hogy ezt fenntartja-e. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a rövid kérdést. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): De folytatom tovább. 
 
ELNÖK: Ja, bocsánat. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Folytatom tovább. Ugyanis az elemzések 

alapján az állapítható meg, hogy a pénzintézeteknek kifejezetten jól jött ez a magas 
kamatszint, és itt fialtatták a pénzt egynapos, egyhetes lekötéseket tettek szabad forrásaik 
esetében. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk a visegrádi országok, illetőleg Románia kamatait, 
ugyanezen időszak alatt Magyarországon 4,75 százalék volt a kamat, Lengyelországban 2,5, 
Romániában 1,25 és Csehországban 0,05 százalék volt a kamatszint. Ez azt jelenti az én 
olvasatomban, hogy a banknak kifizetett kamatok miatt az idén akár 150 milliárd forintos 
nagyságrendű kötelezettségvállalása lesz a kormánynak, amit a központi költségvetést fogja 
terhelni. Azaz a magyar adófizető polgárokat terheli. Fenntartja-e, ismételten kérdezem, hogy 
senkit semmilyen kár nem ért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Szólláth képviselő úr következik. 
 
SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Azt szeretném kérdezni, hogy az adatátadással érintett bankok közül melyikek mennyi hitelt 
kaptak az IMF és/vagy az EU-tól fölvett összegből. Mennyit használtak föl esetleg külföldi 
leánybankjaik finanszírozására, illetve visszafizették-e már ezt a hitelt? 

Elnök úr elmondta, hogy gyakorlatilag napi szintű az adatforgalom, hiszen statisztikai 
feladatai is vannak a Nemzeti Banknak. Szeretném kérdezni, hogy ahogyan ezek az adatok 
beérkeztek, így továbbították-e, vagy ezt feldolgozták, véleményeket fűztek mellé, értékelték-
e esetleg? Szeretném kérdezni, hogy mikor és ki kérte az adatjelentést. Szeretném 
megkérdezni, ki határozta meg, hogy mely bankokról jelentenek. Szeretném megkérdezni, 
hogy változtak-e az adatközlés során a bankok személyei. 
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Lenne még két kérdésem. Az egyik, mint ismert, hogy ön a monetáris tanácsban 
rendszeresen a kamatszint tartása mellett érvel. A korábbi időszakban egy ominózus pillanat 
volt, 2008-ben 8,5 11,5 százalékra emelték a kamatszintet. Akkor, ahogy az előbb elhangzott, 
a többi, hozzánk hasonló országban ez jelentős mértékben csökkent, Csehországban a 0 
közelébe, és a többi országban is 0 közeli arányosítás volt. A kérdésem a következő. Ekkor az 
MNB a piaci igényeket szolgálta ki, tehát a piaci elvárásoknak akart-e megfelelni. 

Van még egy kérdésem utolsónak. Az ÁSZ kifogásolta a jelentésében, hogy korlátlan 
kötvénykibocsátással és a forint nagy kamatlábával jelentős devizát vonzottak be az országba. 
A kérdésem következő lenne, nyilván ez egy jelentős terhet fog jelenteni a költségvetésnek, 
hogy mennyit kell befizetni a költségvetésnek a 2012-es előzetes mérleg szerint. Szeretném, 
ha a bankonként megadná esetleg, hogy melyik bank mekkora kéthetes, egynapos 
hiánykötvény-állományt kezelt ez idő függvényében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Z. Kárpát Dániel képviselő úr következik. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Elnök úrhoz intézném azon kérdéseimet, amelyekről 

úgy ítélem meg, hogy közérdeklődésre tartanak számot. Nem véletlenül kellene tudnunk azt, 
hogy melyik hét bankról adtak információkat és milyen adatokat konkrétan. Ennek 
jelentősége abban rejlik, hogy az érintett bankok vélhetőleg elsődleges államkötvény-
vásárlók. Ők veszik, hozzák forgalomba az új kibocsátásokat a másodlagos piacon, tehát 
alapvetően hatnak az országkockázati felárra ezen keresztül a kamatokra is. 

A második nagyon fontos kérdés, amely az OTP, az MFB és az FHB kapott-e, illetve 
mennyi hitelt kapott az IMF-től, illetve az EU-tól felvett összegből. Mennyit használtak fel az 
önök információi szerint külföldön a leánybankjaik finanszírozására, és visszafizették-e már 
az érintett összegeket. Ennek fontossága ugyanis az, hogy megjelent korábban, miszerint a cél 
az volt, hogy az IMF-től lehívott összeg az országban maradjon, itt cirkuláljon, itt járuljon 
hozzá az egészséges gazdasági folyamatokhoz, ne pedig gyengítse az országot azáltal, hogy a 
pénzszivattyú részévé válik. 

A legfontosabbnak ítélt kérdésem viszont arra vonatkozna, hogy mivel bankokról van 
szó, de ezek pénzügyi cégcsoportok egyenként is, kikről jelentettek. Számos szatelitcégük 
van, speciális célú vállalatuk, befektetési vagy ingatlanalapúak, nyugdíjpénztárakat 
működtetők, letétkezelők vagy kiszervezett tevékenységekre külön megalapított cégek. 
Ezekről is jelentettek? Ez a legfontosabb kérdés. Ezek az adatok, már a jelentések adatai 
tartalmazzák a swap-, úgynevezett csereügyeletekre vonatkozó információkat tartalmazzák. 
Közölték azt is, hogy kik az ellenoldali partnerek? Kik vannak a túloldalon? Milyen 
információkat adtak ki? 

Végül pedig egy olyan javaslattal szeretnék élni, ami, gondolom, nagy fogadtatásra 
nem talál, de nem tudnám úgy elhagyni a termet, hogy ezt ne tegyem meg. A parlamenti 
bizottság véleményem szerint szíve-joga alapján megtekinthetne egy-két maga választotta 
napi jelentést. Biztos vagyok benne, hogy formai és egyéb okokra hivatkozva ezt el fogják 
utasítani, de úgy gondolom, a bizottság saját maga rábökhetne 2 vagy 3 napi jelentésre, és 
abból bizony nagyon cifra dolgok derülnének ki. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most ismét visszaadom a szót Simor András elnök 

úrnak, mert sok kérdés érkezett ismét. Tessék! 
 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Veres képviselő úr kérdésére 

azt mondom, hogy a Nemzeti Banknak hivatalos tudomása büntetőeljárás megindulásáról 
nincsen. A sajtóból úgy értesültünk, hogy ilyen megindult. Egyébként zárójelben mondom, 
hogy nem szokatlan, minket föl szoktak jelenteni. Lenhardt képviselő úr sajnos nem lehet 
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most közöttünk, ő is egyik följelentőnk. Az eddigiekben, azt tudom mondani, hogy minden 
egyes ilyen följelentés ott végezte, ahová akkor kellett volna kerülnie, amikor megírták, a 
kukába, mert mindegyik feljelentést bűncselekmény hiányában elutasítottak, miután a 
rendőrség és az ügyészség nagyon alaposan, hosszú hónapok alatt nyomozott, és meg vagyok 
győződve, hogy ennek a feljelentésnek is ez lesz a sorsa. Bízunk benne, hogy a rendőrség és 
az ügyészség alapos munkát fog végezni. 

Volt-e munkamegosztás az országon belül és kívül a Nemzeti Bank, illetve a kormány 
között? Volt. Az akkori helyzetben, ma már nem ez a helyzet, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
képviselte az IMF-ben az országot, éppen ezért az IMF-fel elsősorban a Nemzeti Bank tartotta 
a kapcsolatot, a kormány, illetve az akkori Pénzügyminisztérium, aztán a Nemzetgazdasági 
Minisztérium pedig elsősorban az európai uniós szervekkel. Az új kormány belépése után 
ebben változás történt, és a nemzetgazdasági miniszter jelenleg Magyarország kormányzója 
az IMF-nél is. A belső munkamegosztásban is alapvetően a bankokkal való kapcsolattartás a 
Nemzeti Bank privilégiuma vagy feladata volt. Az IMF és az Európai Unió általában három 
nagy területet vizsgál. Az egyik a költségvetéshelyzete, a másik a monetáris politika helyzete, 
a harmadik a pénzügyi stabilitás kérdése. Nyilvánvalóan a költségvetési kérdések a kormány 
területéhez tartoznak, a másik kettő inkább a Nemzeti Bankhoz. 

Pósán képviselő úr kérdezi, hogy hivatkozási alap-e az alapokmány, illetve, hogy nem 
lehet-e ezt valahogy részletesen szabályozni egy részletmegállapodásban. Én nem mondanék 
valamit hivatkozási alapnak, ami Magyarországon törvény. Ilyen alapon az alkotmány is 
hivatkozási alap. Én ezt komolyabban venném. De olvasnám az alapokmány megfelelő 
szakaszát. „Az alap - a Valutaalap - olyan információk nyújtását kívánhatja meg a tagoktól, 
amelyeket tevékenységének folytatása céljából szükségesnek ítél, ideértve az alap feladatának 
hatékony ellátáshoz szükséges minimumnak tekintve a következő tárgyköröket…” 
Minimumnak tekintve. Tehát gyakorlatilag azt kérnek, amit akarnak. Ezek után nem lehet 
korlátozni, ha van egy alapokmány, ami azt mondja, hogy bármit kérhetnek, akkor egy 
szerződésben nem mondhatjuk azt, hogy de nem kérhetik még sem. Ez, mondjuk, 
ellentmondana az alapokmánynak, tehát nincs mit egy szerződésben szabályozni. 
Magyarország és a Valutaalap közötti megállapodás sem szabályozta ennél részletesebben ezt 
a kérdést, hanem a Valutaalap illetékese írásban eljuttatta hozzánk azt a listát, amit ő kért. Ezt 
megtette november 25-én. És ez a lista képezte aztán a további adatszolgáltatás alapját. 

Én nem szeretem azokat a dolgokat, amikor összekeverünk két dolgot, és engem 
félremagyaráznak. Én nem az IMF kapcsán említettem a józan észt, ha visszaemlékszik 
képviselő úr, de ha gondolja, visszahallgathatja a hangfelvételt. Annak alapján emlegettem a 
józan észt, hogy aki nem érti meg azt, hogy egy 100 százalékos leányvállalatban fölösleges 
pénzt nem kell benne hagyni, és ez nem veszélyezteti a társaság működését, hanem éppen a 
hatékony, takarékos gazdálkodást szolgálja, akkor ott baj van a józan ésszel. Igen. 

A másik, amit mondott, hogy ezek a bankok itt hagyták a pénzüket magas kamattal 
kamatoztatták a Nemzeti Bankban. Szeretném mondani, hogy ez deviza, képviselő úr. A 
deviza kamatát nem mi szabjuk meg. Ha ő devizát tartott az országban, erről volt szó, hogy 
deviza ne menjen ki az országból, annak kamatát nehogy már a Nemzeti Bankra kenjük, hogy 
a Nemzeti Bank emeli a devizák kamatát! 

Szólláth képviselő úr kérdezte, hogy mely bankok mennyi hitelt mire használtak. Ez 
szóba került más képviselői hozzászólásban is. A Nemzeti Bank abból a pénzből, ami hozzá 
befolyt, az IMF-EU-megállapodás kapcsán, egy fillért sem adott magyar bankoknak. A 
kormány adott pénzt magyarországi bankoknak. Tudomásom szerint három bank kapott 
pénzt, az OTP, az FHB és az MFB. Hogy mire használták ezt a pénzt, azt a kormány 
képviselőjétől kéne megkérdezni, mert a Nemzeti Bank nem felügyelte ezeknek a pénzeknek 
a felhasználását. Most egy kicsit elvesztem a jegyzeteimben, remélem, nem fogok mindent 
kihagyni. 
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Melyik hét bank? Most nem biztos, hogy fejből mindegyiket el tudom mondani, de a 
hét legnagyobb bank, nyilván beleértve az OTP-t, a többi hat külföldi bank volt. Ha nincs jogi 
akadálya, ezt a jogászok mondják majd meg, én nem tudom, hogy van-e jogi akadálya, ha 
nincs jogi akadálya, hogy mi egy ilyen napi jelentést önöknek megmutassunk, akkor szívesen 
megtesszük. Ön azt mondta, hogy rendkívül izgalmas dolgok lesznek benne. Szerintem 
rendkívül unalmas lesz, de majd azt eldönti. Ha önt ez felizgatja, akkor jó. A bankok 
egyébként, bocsánat, ezt felfelejtettem, tudomásom szerint maradéktalanul visszafizették 
ezeket a pénzeket. 

A magyar kamatszinttel kapcsolatos fejtegetésekre nem szeretnék reagálni. Mert az 
egy másik téma. Nagyon szívesen elmondom a monetáris politika alapjait és hogy hogyan 
működik. Sajnos, erre az elmúlt 6 évben nem teremtettek alkalmat. Ilyen fontos ügyekben, 
mint létra, satöbbi, mindig volt idő beszélgetni, a monetáris politikáról nagyon ritkán. Az 
Országgyűlésben sem sikerült beszámoltatni a Nemzeti Bank elnökét az elmúlt 6 évben. Ezt is 
nagyon sajnálom, de valószínűleg volt a parlamentnek fontosabb dolga. Most is úgy tűnik, 
hogy fontosabb kérdésekről beszélünk. Nem tudom. Ha kifelejtettem volna valamit, hívják föl 
a figyelmet, mert lehet, hogy elvesztettem a fonalat valahol. 

 
ELNÖK: Elnök úr, nem baj, lesz még módja egy körben kifejteni a véleményét. 
 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Csak egy mondat. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Hogy mi fűztünk-e 

bármifajta megjegyzést vagy kommentárt az adatokhoz. Nem. Az adatokat begyűjtöttük, és 
abban a bontásban, ahogy az IMF kérte, továbbítottuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: MI is köszönjük. Még jelentkezett Font Sándor képviselő úr, Ékes képviselő 

úr, aztán végeztünk a kérdésekkel. Font Sándor úré a szó. Tessék! 
 

Font Sándor és Ékes József kérdései és a válasz 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Urak! 
Valószínűsíthető, hogy Simor András az utolsó alkalommal jelenik meg itt, a számvevőszéki 
és költségvetési bizottság előtt. Ez lehetett volna egy fennköltebb találkozás is, beszélhettünk 
volna a leköszönő elnök úr ciklusa alatt végzett tevékenységről, mi történt, hogyan történt. 
Mégis, itt valamiért az utolsó néhány évre koncentrálunk, és láthatólag az Állami 
Számvevőszék jelentése feldühítette vagy felbőszítette elnök urat. Mert messze nem egy 
fennkölt, leköszönő beszélgetés tanúi lehetettünk, és gondolom, ha majd megnézzük újra 
elnök úr hozzászólását, felvezető expozéját, valamiért bennem legalábbis az az érzés alakult 
ki, hogy egy lekezelő, pökhendi magatartást talált ki magának elnök úr, és megpróbált itt 
mindenkit kioktatni, hogy … 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon, hogy megszakítom, de ez a kérdések köre még. 

Lesz önnek módja a második körben, a napirendi pont két részéből áll, mint megegyeztünk. 
Lesz módja ezt az értékelést elmondani. Most szíveskedjék a kérdését föltenni! 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. …hogy mindenki más, aki az 

ön véleményével nem egyezik, az tulajdonképpen nem is ért ezekhez a kérdésekhez. 
Valamiért ez a sugallat jött ki az előadásából. Legvégül, gondolatai befejezéseképpen elnök úr 
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még azt is megmondta, hogy mit kellett volna az ÁSZ-jelentésnek tartalmaznia ahelyett, hogy 
felhívta a figyelmet két valószínűsíthető törvényszegésre, iratkezelési és üzleti titoknak 
minősülő adatok átadása tekintetében. Ön pedig itt felolvasta, hogy ön szerint azt kellett volna 
leírni az ÁSZ-nak, hogy önök milyen jól végezték a munkájukat abban a nehéz időszakban is, 
2008-ban. 

Itt azért engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. 2012 augusztusában nemzetközi 
elemzők, akik a világ jegybankjainak elnökeit szokták minősíteni, közzétesznek egy jelentést. 
Többek között a Global Finance és a Business Insider. Mind a kettőnél azzal kezdődik a cikk, 
hogy Simor is szerepel a legrosszabb jegybankelnökök listáján. És aki mélyebben elolvassa a 
két elemzést, azt látjuk, hogy a tíz legrosszabbul szereplő jegybankelnök listáján szerepel 
többek között Simor jegybankelnök úr. Akkor tényleg mindenki bolond önökön kívül? Ezek 
szerint a kívülálló elemző is valamiért nem a legjobbra minősítette az ön elmúlt 5 évének 
működését. Valamiért ezt a kettősséget egyelőre nem tudom feloldani az ön kioktató beszédén 
és a kívülállók szemüvegén keresztül látott MNB-tevékenységen keresztül. 

A konkrét kérdésem a két megjegyzett tevékenységhez kapcsolódik, ami vélhetően 
szabályellenes tevékenység volt. Az egyikben elnök úr azt mondja, hogy az iratkezelési 
problémát kijavították, egyéb közbeszerzés volt, már leléptek, nem ők kezelik, satöbbi, a 
másikban végül azt mondja, hogy egy adminisztrációs hiba az egész, nem kerültek postázásra 
bizonyos levelek, eljártak velük szemben, és egyebek. Kérdezni szeretném, ha egy perben, és 
most nem az MNB elleni eljárásról beszélek, a kulcskérdés az lenne, hogy a levelek 
kipostázásra kerültek-e, és ezen áll az egész per fordulópontja, vajon a védekezésre szorult 
alperesek ebben az esetben elégséges álláspontot tudnának-e tanúsítani azzal, hogy azt 
mondanák, hogy adminisztratív hiba miatt nem sikerült kipostáznunk ezeket a leveleket. 
Vajon ezt a bíróság elégséges védekezésnek mutatná-e? Tartok tőle, hogy nem. Ez az én 
válaszom, de szívesen venném, hogy elnök úr mit gondolna egy ilyen helyzetről. És itt most 
nem beszélnék jogvesztő határidőkről, amikor nem érkezik meg egy irat valahová. Az 
mindegy, hogy ki hibázott, utána az semmis. Olyan, mintha meg sem tették volna, hiába 
kezdik utána javítgatni. 

Az üzleti titoknak minősülő adatok kiszivárogtatásáról, átadásáról. Ön azt mondta, 
hogy ezek egyébként sem voltak minősített üzleti titkok, amivel bárkinek is bajt lehetett volna 
okozni. Ez, ugye, többször visszatérő momentuma az ön felfogásának és védekezésének. Azt 
mondja, hogy egy nagyon nehéz helyzetben volt akkor az ország, és egy spekulációs támadás 
is folyt a forint ellen. Az IMF nekünk kölcsönt adott, és azt akarta tudni, hogy ne egy 
feneketlen kútba öntse a pénzt ezért ellenőrizni akarta a magyar rendszert, látni akarta, kik a 
szereplők a pénzügypolitika területén. De én éppen azt szeretném megkérdezni, hogy nem 
úgy érzi, vagy nem érzékeli ezt úgy, hogy a törvénytelenül átadott továbbított adatok adtak 
arra lehetőséget, hogy netán ezek a spekulációs folyamatok elinduljanak. A forint vagy az ön 
által is említett OTP ellen, amelynek egyébként itt van előttem az elmúlt 10 éves 
árfolyammozgása, az a nagy helyzet, hogy 2008 őszén iszonyú nagy szakadás történik 
konkrétan az ön által is említett OTP-részvények piacán. 

Ön azt mondja, hogy egy spekulációs folyamat, csata folyt, a forintot támadták, és itt 
kellett önnek nagy hadműveleteket végeznie. De pont eközben továbbítottunk ezek szerint 
érzékeny adatokat, mondja az Állami Számvevőszék, és ön erre azt mondja, hogy ez nem volt 
baj. Én meg azt feltételezem, az a gyanú kering itt a fejemben, hogy nem éppen ezzel a 
magatartással járultunk ahhoz hozzá, hogy lehetett ilyen spekulációs támadásokat 
Magyarország devizája, forintja és netán egyes vezető bankjai ellen folytatni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. A bizottság egyébként nem bíróság, azt 

tudjuk, mindannyian. Ékes képviselő úr következik a kérdéseivel. 
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ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, a szót. Én elnök úrhoz szeretnék pár 

kérdést feltenni. Folyamatában szép lassan derültek ki azok a lépéssorozatok, amelyekben az 
IMF-fel történt szerződés-aláírás után az IMF részére kellett bizonyos információkat 
különböző intézetekről átadni. Ez nem volt része és tartalma és minőségben sem foglalta 
magában a szerződés, hogy milyen információkat kell megadni. Ezt az ön előbbi válaszában 
mondta, hogy az IMF november környékén küldte meg azt az információhalmazt, amelyet a 
különböző intézetekről önnek biztosítani kellett. A másik oldalon pedig az együttműködés 
területén szétvált az a része, hiszen maga a kormány döntötte el, hogy melyik bank részesül az 
IMF hitelkeretéből. Itt három bankot jelölt ön meg. Ezzel szemben viszont hét bank esetében 
kellett ezeket az információkat biztosítani. 

A kormány aránylag gyorsan döntött a három bank IMF-hiteljuttatásával kapcsolatban, 
és úgy fogalmazott, hogy az Orbán-kormány, amikor az IMF-et tulajdonképpen elküldte 2010 
júniusában, addig önök szolgáltatták az információt. Tehát nemcsak arról a három bankról 
szolgáltattak azonos információkat, amelyek hitelt vettek fel és kaptak az IMF keretéből, 
hanem az összes többi bankkal kapcsolatosan is ugyanazokat az információkat adták meg. 
Innentől fogva érdekes a dolog, mert ha csak három bank kap IMF-hitelt, hiszen ön így 
fogalmazott, hogy három bank részére biztosított a kormány IMF-hitelt, akkor miért nem csak 
arról a háromról adta meg mélységében azokat az információkat, amelyeket az IMF a maga 
részéről megkért. Nem szokványos információkról van szó, János, ezt nagyon jól tudod te is. 
Ebben az esetben a kormánynak és a Nemzeti Banknak is együtt kellett volna működnie teljes 
egészében. Hiszen itt el kellett dönteni azt, hogy melyik az a három bank, amelyik ilyen 
támogatást kap az IMF-hitelből, és utána annak további sorsával kapcsolatban lehet kérdést 
föltenni az IMF részéről, hogy valóban jól használják-e föl vagy nem. Míg az összes többi 
bank nem fordult ilyen hitelkeretért. 

Ami nagyon érdekes, hogy nem része mélységében, hogy milyen információkat kell 
megadni, hanem egy későbbi levelezés kapcsán hozza tudomására önnek az IMF, hogy 
milyen kérdéskörökben kéri be az információkat. Eltelik egy hatalmas időintervallum, és a 
bankokkal kapcsolatosan 2012 decemberében kéri be a hozzájárulást visszamenőlegesen, 
hogy önök ezeket az információkat az IMF részére megadták. Na most, amikor az IMF 
megküldte a kérdéskört, egészen biztos, hogy nem szokványos, nem a statisztikai adatoknak 
minősülő adatokat kérte a különböző bankokról, hanem eltérő, tehát az eddig megszokottól 
eltérő adatokat kért. Akkor önöknek értesíteni kellett volna azon bankokat, amelyek 
adatszolgáltatásra kötelezettek a Nemzeti Bank irányába, hogy vannak eltérő kérdések, és 
kellett volna a beleegyezésük ahhoz, hogy ezeket kiszolgáltassa a Nemzeti Bank. 

Tehát itt volt egy hatalmas időintervallum-eltérés az adatszolgáltatás és végén, amikor 
minden lejárt, 2010 júniusában, amikor az Orbán-kormány tárgyalt az IMF-fel, és elküldte, 
hogy nem lesz tovább ilyen finanszírozás, hitelfelvétel, még akkor sem jutott senkinek eszébe, 
hogy az információ igényként elmerült bankokat megfelelőképpen kiértesítsék, hogy ilyen 
típusú információkat adtak meg. Nekem itt van gondom ezzel kapcsolatban, hogy 
folyamatában önök tudtak arról, hogy nem szokványos információkat kér az IMF a hitelt 
felvevő bankokkal kapcsolatban, és a kormány tulajdonképpen a bankok számára kiadta ezt a 
lehetőséget, hanem ez a kör jóval nagyobb volt annál, speciális igényeket kellett kielégíteni és 
majdan 2012 decemberében jutott eszébe önnek s munkatársainak, hogy a bankok 
hozzájárulása hiányzik ebből a körből. 

Ezt tartom furcsának, és ebben szeretném még egyszer, hogy megerősítse, hogy a 
szerződés nem tartalmazott ilyet, későbbi adatszolgáltatási igény merült fel az IMF részéről, 
hét bankról szolgáltattak információt, három kapott ugyan állami forrást az IMF-hitelből, 
amiről az akkori kormány döntött, viszont az adatszolgáltatás területén minden hétről 
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ugyanazokat az információkat adták meg később is, mint amelyeket az IMF 2008 
novemberében a maga részről megkívánt. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. A bizottság kérdései elhangzottak. Az 

utolsó körben Simor elnök úrnak adok szót, hogy azokra még válaszoljon, amikre még nem 
került sor. Tessék! 

 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Font Sándor képviselő úrnak 

azt tudom mondani, hogy én is reménykedtem benne, hogy fennköltebb témában lehet 
társalognunk, de ebben a témában, ennek a jelentésnek az alapján nem nagyon lehet 
fennköltnek lenni. Sajnos. 

Hogy fölbőszített a jelentés? Igazából nem a jelentés bőszített fel, hanem annak módja. 
Tudja, van az Állami Számvevőszékről szóló törvényben egy olyan paragrafus (Babák 
Mihály: Engem meg ő bosszantott föl.), hogy a jelentést el kell küldeni az ellenőrzött 
szervnek, amelynek 15 napja van, hogy válaszoljon rá. Nem munkanap. Tudja, mikor kaptuk 
mi meg ezt a jelentést? December 21-én, délután 2-kor. Tudja, mikor jár le a 15 nap? Január 
4-én. Közte karácsony van. És két darab munkanap karácsony után. Tehát a 15 nap helyett az 
én kollégáimnak 2 napjuk lett volna, hogy erre érdemben reagáljanak, ami nyilvánvalóan nem 
elvárható. Két nap alatt nem lehet egy ilyen anyagot végigtanulmányozni. Úgyhogy az én 
kollégáim a karácsonyi ünnepek alatt, amikor önök a gyertyát gyújtogatták, erre a jelentésre 
írtak választ éppen. Ezért vagyok fölbőszülve. Nem volt szükség arra, hogy ezt december 21-
én, pénteken, az utolsó nap délutánján kerüljön a Nemzeti Bankba. Majd utána, miután mi 
megadtuk január 4-én a válaszunkat, az Állami Számvevőszéknek február 13-áig volt ideje, 
hogy elmélyüljön a megjegyzéseinkben. 

Nem tartom fairnek ezt az eljárást, képviselő úr. Ezért vagyok fölbőszülve. És nem 
rajtam csattant az ostor, hanem azokon a kollégáimon, akiknek ott kellett ülni karácsonykor, 
és ezekkel a kérdésekkel kellett foglalkozniuk ahelyett, hogy a gyerekeikkel kellett volna. 
(Babák Mihály: Magasabb bónuszt kaptak.) 

Nézze, én most kommentálhatnám azt, hogy ki milyen érdemrendet kapott, de az a 
gyanúm, hogy ez kicsit egyoldalúan olvassa az újságot, képviselő úr. Engem 2010-ben a 
Euromoney nevű magazin a feltörekvő Európa legjobb jegybankelnökének választott. (Babák 
Mihály: Mekkorát tévedett!) Szerintem tegye be ezt is a listába. Van ilyen értékelés is, meg 
van olyan értékelés is. Egyoldalúan olvasgatni? Az sem célszerű, ha valaki mindig ugyanazt a 
napilapot olvassa, a másikat nem. Mert lehet, hogy félrevezető tájékoztatást kap. 

Hadd emlékezzem meg itt egy ügyről, ha már a pénzügyi stabilitási kérdések önöket 
nagyon érdeklik. Két héttel ezelőtt olvasom az egyik legnagyobb magyar napilapot, és az van 
benne, hogy egyre apad a Nemzeti Bank vagyona, saját vagyona már csak 3,6 milliárd forintot 
ér el. Olvasom ezt akkor, amikor a magyar kormány képviselői kint roadshow-znak, és 
szeretnének pénzhez jutni, hitelt fölvenni. Ha valaki elolvassa ezt a befektetők közül, akkor 
rémülten kap a fejéhez, hogy te jó isten, és egy olyan országnak akarok hitelt nyújtani, 
amelynek központi bankja éppen a csőd szélén tántorog, hiszen már alig van pénze. Az 
egyetlen szerencsénk, hogy a befektetők, úgy tűnik, ezt az újságot nem olvassák, vagy ha 
olvassák, akkor nem hiszik el, ami bele van írva. 

Nem is kellett volna, hogy elhiggyék, mert utána megkérdeztem a főkönyvelőt. 
Mondom, figyelj, lehet, hogy én nem tudok valamit? Tényleg a saját tőkénk 3 milliárd forint? 
Azt mondta, hogy nem 3, hanem 550 milliárd. Na most, nem tudom, én nem hallottam, hogy 
valaki feljelentést tett volna ez ellen a napilap ellen. Nem tudom, emlékeznek-e arra az esetre 
amikor 1998-ban az a szerencsétlen biztosítós elindított egy e-mailt, hogy a Postabank csődbe 
fog menni, és akkor a nemzeti nyomozó irodától kezdve az égvilágon mindenki vegzálta ezt a 
szerencsétlen embert. Itt egy napilap, amely jelentős példányszámban jelenik meg, rémhírt 
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terjeszt. Valaki észrevette? Valaki felszólalt ellene? Egyébként lehet, hogy senki nem olvassa. 
Mert azt még el tudom képzelni. Mert ha olvassák, akkor nyilvánvalóan már itt lettünk volna, 
és ezt a kérdést meg kellett volna tárgyalni. Nem azt mondom, van olyan sor a Nemzeti Bank 
mérlegében, ami 3,6 milliárd, csak az nem a saját tőke. A saját tőke az 550 milliárd. Ezt azért 
is tudom mondani, mert van auditált mérlegünk a mai nappal. Tehát a 2012-es évről 
rendelkezünk auditált kimutatásokkal. 

Na most, hogy voltak-e olyan adatok, amelyekkel spekulálni lehetett volna a magyar 
állam ellen? Hát, én ezt nem állítottam, hogy nem voltak olyan adatok. Ez félreértés. Egy 
pillanatig sem állítottam. Ez félreértés. Én azt mondtam, nyugodtan vissza lehet nézni a 
jegyzőkönyvet, hogy az IMF-ről csak nem gondoljuk már, hogy miközben idead 20 milliárdot 
az egyik nap, a másik nap ellenünk spekulál. Sok mindent el lehet mondani az IMF-ről, de 
nem hülyék. Okuk nem volt arra, hogy spekuláljanak. Épeszű ember ilyet nem csinál, hogy ad 
20 milliárdot, majd másnap elkezd spekulálni, hogy lehetőleg ne kapja vissza a pénzét. Vagy 
meg lehet vádolni azzal az IMF-et, hogy kiszivárogtatta az adatokat. Ez is egy lehetséges 
variáció. Sok szerencsét kívánok ehhez önöknek. 

Ékes képviselő úr, szerintem itt egy félreértés van. Való igaz, hogy a magyar állam 
három banknak adott pénzt, az FHB-nak, az MFB-nek és az OTP-nek. A Nemzeti Bank hét 
bankról adott információt. A háromból csak az OTP volt benne a hétben. De az IMF nem 
azért kérte az információt, hogy a magyar állam által ezeknek a bankoknak adott pénz jó 
helyen van-e. Hiszen a magyar állam ezeknek a bankoknak csak jóval később adott pénzt. 
Azért kért információt, hogy a deviza, ami beáramlik az országba általában, azt ezeken a 
bankokon keresztül nem áramlik-e ki. És ez független attól, hogy a magyar állam kinek ad 
pénzt. A bankok rendelkeztek devizával, jogukban állt ezt a pénzt kivinni, viszont adtak egy 
kötelezettségvállalást, hogy nem fogják kivinni. Ezt akarta ellenőrizni a Nemzetközi 
Valutaalap. És hogy miért erről a hét bankról? Mert ez volt a hét legnagyobb bank 
Magyarországon. 

Egyébként visszatérve Font képviselő úr felvetésére, hogy netalán tán azért 
spekuláltak az OTP ellen. A történelmi hűség szerint az OTP elleni spekuláció, a 
Magyarország elleni spekuláció főleg októberben és november első felében történt. Ezt az 
IMF-megállapodás nagyjából és egészében, meg a kamatemelés is, ami ellen nagyon sokan 
tiltakoztak, megállította. Az adatokat 2008. november végén kérte az IMF. Tehát már 
időbelileg sem eshet egybe az, amit ön itt gyanúként fölvetett. 

És végül, de nem utolsósorban itt egy perről szólt ön. Szeretném felvilágosítani, olyan 
per ebben az ügyben se polgári, se büntetőjogi per nem tud megállni a lábán, amíg valaki be 
nem bizonyítja, hogy kár volt. Kár nélkül ebben a kérdésben nincs per. Tehát ettől a 
pillanattól kezdve teljesen mindegy, hogy a postázóból nem ment ki a levél vagy más okból, 
egyébként a postázóból nem ment ki a levél, de ez az ügy szempontjából nem releváns, mert 
ha kár nincs, akkor per sincs. 

Végül arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem az eddigiektől eltérő adatokat 
kértünk. Ezeket az adatokat ezek a bankok 2008 előtt rendszeresen, napi bontásban küldték 
nekünk. Semmilyen külön adatkérésre nem volt szükség, csak azt adtuk tovább, ami nálunk 
volt, és amire specifikus kérés érkezett. Azért kellett specifikus kérésnek érkeznie, mert mind 
az IMF alapokmánya, mind a Magyar Köztársaság és az IMF közötti megállapodás azt 
mondja, hogy minden adatot meg fogunk adni, és minden adatban az egyedi adat is belefér 
szerintem. Köszönöm szépen. 

 

Előterjesztés bizottság határozat elfogadására 

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A meghallgatásnak ezúttal 
ezzel vége van. A napirendi pont első felét ezzel teljesítettük. 
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A második rész az, amit az ügyrendi javaslat szerint most majd elkezdünk. Annak 
pedig a lényege az, hogy a bizottság kialakítja álláspontját a meghallgatásról. Simor 
jegybankelnök úrnak köszönjük szépen a jelenlétét és kimerítő válaszait. Domokos elnök urat 
kérem, hogy maradjon még, hiszen neki mint a Számvevőszék elnökének joga, módja van 
arra, hogy a bizottság ülésein részt vegyen. (Dr. Simor András jelzi, hogy szintén maradna.) 
Egyébként, ha esetleg azt akarja kérni Simor elnök úr, hogy maradhasson, annak sincs 
akadálya. Ezt csak azért hangsúlyoztam, mert a Számvevőszék elnökének kitüntetett 
lehetősége van arra, hogy a bizottság bármely ülésén és természetesen plenáris ülésen jelen 
legyen, szót kérjen és szót kaphasson. Ön természetesen mint vendég maradhat. 

Ezek után akkor tehát következik a bizottság álláspontjának kialakítása a 
meghallgatásról. Ez ügyben Puskás alelnök úr fog előterjesztést tenni a bizottságnak. Tessék, 
alelnök úr! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az ügyrendi 

javaslatomban azt kértem, hogy a bizottság nyisson egy olyan napirendi pontot, amelyben a 
bizottság állást foglalhat az elhangzottakról azután, hogy az információk birtokába került. 
Nyilvánvalóan előzetesen pontosan nem tudtuk, hogy ez az állásfoglalás mit tartalmazzon, mi 
legyen a megfogalmazás, hogyan foglaljon állást a bizottság. Azt gondolom, hogy a Nemzeti 
Bank elnökének meghallgatása után már inkább azoknak az információknak a birtokában 
vagyunk, hogy ezzel kapcsolatban olyanfajta véleményt alakítsunk ki, amely kifejezi a 
bizottság nézőpontját. Mindenképpen a tekintetben is lezárja legalábbis a bizottság részéről 
ezt az ügyet, hogy nem egyszerűen csak meghallgattuk a Nemzeti Bank elnökét, illetve 
nemcsak egyszerűen megismertük az Állami Számvevőszék elnökének szóbeli tájékoztatóját 
a jelentésről, hanem a bizottság ezen ismeretek alapján egyfajta állásfoglalást is tesz. 

Meggyőződésem szerint két eredményre juthattunk volna. Nyilván az egyik eredmény 
az, hogy a meghallgatást követően a bizottság megnyugszik abban, hogy az Állami 
Számvevőszék jelentése fontos megállapításokat tett, de ezek a megállapítások nem teszik 
szükségessé, hogy valamiféle elmarasztaló véleményt kialakítson a bizottság. A másik 
lehetőség, hogy miután ezeknek az ismereteknek a birtokába jutottunk, ezt követően a 
bizottság olyan állásfoglalást tegyen, olyan határozatot fogadjon el, amelyben kifejezi azt az 
álláspontját, azt a nézetét, hogy a Magyar Nemzeti Bank eljárása az általunk megismert 
ügyekben olyan mértékben sértett jogszabályt, amely mindenképpen szükségessé teszi azt, 
hogy a bizottság ezt a fajta állásfoglalását egy elmarasztaló határozatban fogalmazza meg. 

Természetesen majd a bizottság ezzel kapcsolatban dönt és kialakítja nézeteit, de én 
egy olyan javaslatot szeretnék tenni, amely ezt a második lehetőséget nyitja meg számunkra. 
Ez egyfajta elmarasztalást állapít meg, tanúsít a Nemzeti Bank működésével kapcsolatban. 
Ezt pedig azért javaslom a tisztelt bizottság számára, mert meggyőződésem szerint mindazon 
állítások alapján, amelyek elhangzottak egyrészt itt az Állami Számvevőszék elnöke részéről, 
másrészt pedig a jelentésben benne foglaltaknak, és a jelentés indoklásában számunkra 
világossá tették a helyzetet, a mai meghallgatáson Simor elnök úr elmondott nézetei nem 
tudtak bennünket, konkrétan engem abban a nézetemben megingatni, hogy valóban 
jogszabálysértések történtek. 

Egészen nyilvánvaló, hogy elnök úr álláspontja sem vitatja ezt. Hiszen ha nagyon 
rövid jogi érvelést kell felállítanunk, akkor az elnök úr által elmondottak alapján a következő 
állítások hangzottak el. A Nemzeti Banknak természetesen a hitelintézetekről szóló törvényt, 
az 1996. évi CXII. törvényt be kell tartania. Ennek a törvénynek a 49. §-ában leírtakat be kell 
tartania. Ezek alól a Magyar Nemzeti Banknak nyilvánvalóan akkor van felmentése, ha 
egyrészt a törvényben foglalt módon teheti meg, hogy az üzleti titok fogalmába tartozó 
adatokat szolgáltasson. A jogszabály ezt is pontosan megfogalmazza, egyértelművé teszi, 
hogy melyek azok az esetek, feltételek, amelyek megléte esetén a meghatározott 
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intézményeknek ezeket az üzleti titkokat a Magyar Nemzeti Bank szolgáltathatja. Tehát ilyen 
értelemben egyértelmű, hogy ennek a törvénynek meg kell felelnie a Nemzeti Banknak. 

Elnök úr hivatkozott a statisztikai törvényre, amely lehetővé teszi a Nemzeti Bank 
számára, hogy bizonyos esetekben mint egyébként statisztikát is gyűjtő és szolgáltató 
intézmény ezekkel a statisztikákkal élnie lehet. Elnök úr azt is elmondta, hogy természetesen 
annak is van egy eljárásrendje, hogy ezeket a statisztikákat hogyan szolgáltathatja ki. Elnök úr 
azt sem vitatta, hogy az általunk tárgyalt esetben az IMF felé az adatszolgáltatás törvény 
szerinti eljárásrendje, az adott két törvény szerinti eljárásrendje, a hitelintézeti törvény és a 
statisztikai törvény szerint az lett volna, amelyet a jegybankelnök úr elmondása szerint el is 
indított. Ez pedig a tekintetben lett volna jogszabályszerű, ha azokat a nyilatkozatokat, 
amelyekről elnök úr is beszélt, és amit az Állami Számvevőszék is megfogalmazott, először el 
kellett volna  juttatni az érintett bankokhoz. Ezeknek a nyilatkozatoknak nyilván vissza kellett 
volna érkezniük a Nemzeti Bankhoz, és ezt követően történhetett volna meg az a fajta 
adatszolgáltatás, amennyiben elfogadjuk azt az érvelést, hogy a statisztikai törvény erre 
felhatalmazza a jegybankot. 

Egészen nyilvánvaló, hogy e tekintetben elnök úrnak egyéb jogi érvelése, illetve ezzel 
az eljárásrenddel kapcsolatos más nézete nem volt. Azt hiszem, a bólogatásából is arra lehet 
következtetni, hogy elnök úr ezzel az érveléssel és gondolatmenettel maga is azonosult, és 
valóban, a bizottsági ülésen elmondottak szerint ez lett volna a jogszerű eljárás. Az sem 
vitatott, sem itt, sem a jelentésre adott válaszában sem vitatott, hogy ennek az eljárásrendnek a 
Nemzeti Bank nem felelt meg. Értelemszerűen az ezzel kapcsolatos felelősségre vonás, ahogy 
elnök úr elmondta, elindult. Az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozta, vagy meg kell hoznia. 
Ezt a jogszabálysértés nem tudja utólag semmissé tenni, amit igyekeztem leírni és 
megfogalmazni. 

Ilyen értelemben valóban az a kérdés, amit lehet bagatellizálni, lehet az ország 
érdekeivel egyezőnek leírni és az életszerűség különböző fogalmai szerint megfogalmazni, de 
ahogy a jogszabály betartásának és a jogszabálysértésnek a megállapítása kapcsán más 
intézmények és magánszemélyek esetében sem lehet másnak minősíteni, mint hogy a 
jogszabály sérült, a jogszabálysértés megtörtént. Az egy más kérdés, hogy amikor a 
jogszabálysértés következményeit vizsgálja akár egy szervezet, akár a bíróság, akkor már 
mérlegelhető, hogy ez a jogszabálysértés milyen körülmények között történt, milyen hatással 
volt az érintettekre, okozott-e kárt vagy sem. De nyilvánvalóan ez egy másik szint. Ez egy 
következő fázisa annak, ha megtörtént a jogszabálysértés megállapítása. Ez, ha tetszik, már 
inkább valóban a felelősségre vonás körébe tartozik. 

Azt gondolom, ahogy elnök úr is utalt rá, a bizottság nem bíróság, nem is olyan 
szervezet, amelynek hatáskörébe tartozna, hogy ha felelősségre vonás kérésében állást 
foglaljon, a bizottságnak az a dolga, hogy abban foglaljon állást, hogy ez a fajta cselekmény a 
Magyar Nemzeti Bank részéről jogszabálysértés volt-e vagy sem. Álláspontom szerint 
jogszabályt sértett, ahogy a korábbiakban elmondtam. Ezért, ha megengedik, egy szövegszerű 
javaslatot tennék ezzel kapcsolatban a bizottság határozati javaslatát illetően. 

„Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának tájékoztatója 
határozatáról. A számvevőszéki és költségvetési bizottság meghallgatta Simor Andrást, a 
Magyar Nemzeti Bank elnökét az Állami Számvevőszék által a Magyar Nemzeti Bank 
működésének és a központi költségvetéssel történő elszámolások szabályszerűségének 
ellenőrzéséről készült jelentés megállapításaival összefüggésben. A meghallgatás alapján a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság elítéli a Magyar Nemzeti Bankban történt 
szabálytalanságokat. 

Indoklásként, ha szabad még egy mondatot ehhez hozzáfűzni: „A Magyar Nemzeti 
Bank megsértett a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény 49. § (2) bekezdésének előírásait, amikor a hét legnagyobb bank finanszírozási 
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helyzetéről, nettó devizapozíciójáról naponta, ugyanezen bankok swapügyleteiről hetente 
jelentett adatokat az IMF-nek.” 

Miután álláspontunk szerint nem ekkora jelentőségű, de azt gondolom, mégis csak van 
jelentősége a másik jogszabálysértésre való hivatkozásnak is, ezért javaslom, hogy az 
indoklásban ez is szerepeljen azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank iratkezelési szoftvere nem 
rendelkezett az előírt tanúsítvánnyal, a Magyar Nemzeti Bank iratkezelési gyakorlata 2009-től 
2012 decemberéig nem felelt meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

Tisztelt Bizottság! Szövegszerűen ezt a határozati javaslatot szeretném a bizottságnak 
javasolni. Az általam szóban is elmondott indokok és az írásban is javasolt indokok alapján 
szeretném ezt tenni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 

Észrevételek, vélemények, javaslatok 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Tehát alelnök úr vázolta a javaslatot, miszerint a két 
lehetséges állásfoglalás közül, mármint az egyik az lehetett volna, hogy tudomásul veszi a 
bizottság a meghallgatásra adott válaszokat, és megnyugszik, úgymond a helyzetben, és 
lezárhatónak tekinti azt. Ezzel szemben a javaslat úgy szól, ahogy itt elhangzott. Tehát egy 
elmarasztaló határozat megfogalmazását kéri az alelnök úr. Én erről a javaslatról megnyitom a 
vitát. Elég rövid volt a szöveg ahhoz, hogy a lényegét mindenki megérthesse. Természetesen 
ezt majd írásba is kell foglalni, ha megszületik az erről szóló döntés. 

Én most akkor lehetőséget adok mindenkinek arra, hogy ezt az elmarasztalónak 
mondott határozati szöveget a bizottság miként fogadná. Szekeres képviselő úr! 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Hozzászólásom két részből fog 

állni. Az egyik a helyzet minősítése, a másik pedig egy másik határozati javaslat. 
Bacsó Péter „A tanú” című filmje jut erről a jelenetről eszembe, ami itt most történik. 

(Felzúdulás a Fidesz-frakcióban.) Már az a pikáns is benne, hiszen alelnök úr azzal vezette fel 
az ügyrendi javaslatát 3 órával ezelőtt, hogy meg kell előbb hallgatni a jegybank elnökét, és 
utána lehet kialakítani álláspontot. Majd pedig elővett egy papírt, és felolvasta ezt az 
álláspontot. Én nem láttam azt, hogy ebben a három órában ő behozott volna ide egy 
számítógépet, leírta volna ezt a szöveget, kinyomtatta volna, és körbeadta volna. Ez nem az 
alelnök úr hibája, és nem is személyében szeretném megbántani, mert nyilván neki most ez a 
lecke, ez a feladat. De hát az egész történés világosan mutatja azt a groteszk, és szeretném 
hozzátenni, szégyenletes folyamatot, aminek itt most tanúi vagyunk. 

Mert hát legalább azt csinálták volna, hogy ma meghallgatás van, és egy következő 
bizottsági ülésre előkészítenek egy határozati javaslatot, és mint ahogy a szabályok előírják, 
azt a bizottság tagjai megkapják, és arról lefolyik egy vita. Még ez sem történt. Ez a kis 
részlet világosan mutatja, hogy egy előre eldöntött politikai cselekményről van szó, ami 
meggyőződésem szerint méltatlan a Magyar Országgyűléshez és a költségvetési bizottsághoz. 
Ilyenre példa a bizottság fennállása óta, 1990 óta nem volt. A határozati javaslatom, nem 
akarom különösképpen folytatni, mert látom az önök arcán, hogy milyen pontosan értik, hogy 
miről beszélek, ki-ki a maga módján ezt nyilván majd feldolgozza. De akkor a határozati 
javaslatom, amit most szóban fogalmazok meg, mivel nem volt ismert előttünk, hogy 
határozati javaslat fog ide kerülni, arról volt szó az ügyrendi vitában, hogy írásban tájékoztatja 
a bizottság az Országgyűlést. Ezért tehát én is szóban teszem meg határozati javaslatomat. 

A határozati javaslatom a következőképpen szól: 
„1.) A Magyar Országgyűlés Költségvetési és számvevőszéki bizottsága (Sic!) 

megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében érintett ügyekben a Magyar 
Nemzeti Bank írásos jelentése és a jegybank elnökének szóbeli tájékoztatása alapján kielégítő 
válaszokat kapott az abban felvetett kérdésekre. 
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2.) A költségvetési és számvevőszéki bizottság megállapítja, hogy törvényesen, mind a 
hitelintézeti, mind a statisztikai törvénynek, mind más, itt most nem idézett jogszabályoknak 
megfelelően járt el az érintett ügyekben a Magyar Nemzeti Bank.” Indoklásként külön csak az 
IMF adatszolgáltatási ügyére térnék ki, hiszen ez kapott itt nagyobb jelentőséget.” 
Indokolásként annyit fűznék hozzá, hogy: 

„A bizottság megállapította, nemcsak hogy törvényesen járt el a jegybank, hanem 
semmilyen kockázat nem volt a jelentésben, és semmilyen kár sem keletkezett a jelentések, 
adatszolgáltatások alapján, amelyeket a jegybank a nála rendelkezésre álló, bankoktól 
származó adatok alapján, az IMF kérésének megfelelően, amíg Magyarország 
devizakitettsége kockázatos volt, az IMF-nek biztosított.” 

3.) A költségvetési és számvevőszéki bizottság elismeréssel értékeli Simor András 
elnök úr elmúlt 6 évi jegybankelnöki tevékenységét.” 

Ez a másik határozati javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Seszták alelnök úr akar szólni. Tessék! 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elég szakállas volt 

Szekeres úr hasonlata. Úgy látszik, ő is szövegszerű indítvánnyal készült, hiszen felolvasta 
azt, mindössze 5 perc alatt. Reakcióként egy szövegszerű indítványra, amit 2-3 óra alatt 
módunkban állt megfogalmazni. Így, azt gondolom, az összes érve dugába dőlt. 
(Közbeszólásra.) Önnek most adtak szót? Elnök úr, kérem, hogy szíveskedjék helyreállítani a 
rendet. 

 
ELNÖK: Szekeres képviselő urat kérem, hogy szíveskedjék megadni a lehetőséget az 

alelnök úrnak. Tessék! 
 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Láthatólag nagyon elemében van képviselő úr, de 

most nálam van a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tehát az összes érv ilyen módon 
okafogyottá vált, ami a szakállas hasonlatában megfogalmazódott. Az alelnök úr által 
előterjesztett indítvány nagyon is mértéktartó, amely azokon a tényeken alapszik, amit a 
Magyar Nemzeti Bank hivatalban lévő elnöke is elismert. A következtetésekre nem tér ki a 
határozati javaslat. Úgy létszik, nem ugyanazon a bizottsági ülésen voltunk jelen, hiszen mind 
a két szabálytalanság, törvénysértés tényét elnök úr elismerte. Nem az ő felelősségéről 
beszélünk, hanem a Magyar Nemzeti Bank felelősségéről beszélünk. 

Ezen kívül, ha egy szubjektív megjegyzést megengednek. Mi kellő alázattal, rutinnal 
figyeltük elnök úr magyarázkodását a felvetett problémákra, ő viszont most sem tud uralkodni 
magán, és folyamatosan grimaszokkal, egyéb módon kíséri tevékenységünket. Ez nem túl 
elegáns, a Magyar Nemzeti Bank 6 éve hivatalban lévő elnökeként ennyi rutint felszedhetett 
volna, tisztelt elnök úr (Babák Mihály: Ne minősíts!), lévén, hogy kellő figyelemmel és kellő 
mértéktartással figyeli a bizottsági vitát. Amint mondta, a Magyar Országgyűlésnek tartozik 
felelősséggel elsősorban, legalábbis a törvények szelleme szerint. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy 

nagyon röviden én magam is véleményt mondjak, részben bizottsági elnökként, részben mint 
olyan emberként, aki számvevőszéki és hasonló kérdésekkel elég régóta foglalkozik. Én 
rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy Magyarország két olyan nagyon fontos intézményének 
vezetői jelenlétében egy ilyen vita folyik egyáltalán egy napirendi pont így születik meg. Nem 
a meghallgatás ténye, hanem az előzménye az, mai számomra rendkívül sajnálatos. Ez nagyon 
sokféle következtetésre ad okot. Ezeket nem fogom felsorolni, csak néhányra szeretnék utalni.  
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Azt gondolom, hogy a Számvevőszék itt túlment a kompetenciakörén, amikor olyan 
törvények betartását ellenőrizte, amelyek nem tartoznak a számvevőszék klasszikus 
ellenőrzési hatókörébe. A hitelintézeti törvény vagy a statisztikai törvény nyilván betartandó, 
de nem elsősorban a Számvevőszék feladat az, hogy ezek betartását ellenőrizze. Megvannak 
arra az illetékes állami szervek, amelyek minden törvénynek, ezeknek a betartását is kellene, 
hogy ellenőrizzék. (Babák Mihály: Nincsen korlátja az Állami Számvevőszék ellenőrzésének.) 
Valóban nincsen korlátja az Állami Számvevőszék hatókörének. Ez óriási hibája a 
számvevőszéki törvénynek, egy parttalan hatáskört adott az Országgyűlés az Állami 
Számvevőszéknek. Tulajdonképpen a Számvevőszék kontroll nélkül ellenőrzi mindazt, amit 
jónak lát, és amit hatáskörébe tartozónak vél. 

Tehát én itt egy kompetenciatúllépést érzékelek a megállapításokkal kapcsolatban. 
Ebből fakad az, hogy nekem végig olyan benyomásom volt, onnantól kezdve, hogy az alelnök 
úr kérte, hogy ez a meghallgatás kerüljön sorra, hogy itt tulajdonképpen egy előre megírt 
forgatókönyv szerint kell valamilyen módon egy hibakereső ellenőrzés folytán előállt 
helyzetet kezelni. Tehát természetesen azt én negyedszázados szakmai tapasztalatból 
mondom, minden szervezet működésében lehet hibát találni. Bármikor. Az Állami 
Számvevőszék tevékenységében is lehet hibát találni. Bármikor. A Nemzeti Bankéban is lehet 
hibát találni. Találtak is. Csak keresni kell. Jó szélesre kell tárni a kaput, hogy mit vizsgálunk, 
és jó mélyre kell menni, hogy hibát keressünk benne, 2008-as és korábbi időkre szóló hibákat. 

Tehát itt egy hibakereső szemléletű jelentésről van szó (Nagy zaj a Fidesz-frakcióban. 
- Dr. Nagy István: A jobbik jelentette fel az MNB-t.), és ezért vannak nekem kellemetlen 
érzéseim, és ezért éreztem én végig úgy, hogy itt valójában nem meghallgatás, hanem egyfajta 
tetemrehívás van, ami méltatlan a Magyar Köztársasághoz, azt gondolom. Ezért nekem 
nagyon rosszak a érzéseim. Kötelességem ezért a bizottság ülését, elnézést kérek, hogy egy 
kicsit kiszóltam ebből a szerepemből, de végül is meghallgatták az én véleményemet. Ez az 
én véleményem, és nagyon remélem, hogy a következő kormányzati ciklusban hasonló 
természetű, méltatlan vitákra nem fog sor kerülni a Magyar Köztársaság, Magyarország jeles 
intézményei között, és semmiképpen nem kifejezetten politikai céllal, hanem szakmai céllal. 

Ezek voltak az én megjegyzései, érzéseim, javaslataim, ebből következik, hogy nem 
fogom támogatni az alelnök úr által elővezetett határozati javaslattervezetet, de hogy mások is 
szólhassanak, visszaadom a szót alelnök úrnak. Tessék! 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel arra, hogy 

Szekeres képviselő úr méltatta saját képességeit, mondván, hogy vázlatból is tud beszélni, 
ezért hadd mondjak én is ezzel kapcsolatban néhány gondolatot. Nem tenném ezt, ha nem 
ekkora érdeklődés mellett zajlana a bizottság ülése. De azt gondolom, mégis csak fontos akár 
a körülményeit is ecsetelni, miképpen születik meg egy ilyen bizottsági határozati javaslat. 

Tisztelt Bizottság! Amikor én a bizottsági határozati javaslatot felvezettem, akkor 
egyrészt mondtam, hogy két alternatívája lehetett, ahogy elnök úr is mondta, a 
meghallgatásnak. Szerintem nem volt nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a bizottság 
vagy tudomásul veszi elnök úr tájékoztatóját, vagy nem veszi tudomásul, és valamiféle 
következményeket szeretne, valamiféle megállapítást szeretne tenni. Nem volt nehéz kitalálni. 
Szerintem Szekeres képviselő úr is eljutott erre az álláspontra. Én is eljutottam. Ebből 
következően nyilván előkészületeket tettem ezzel kapcsolatban. A tájékoztató elfogadása 
különösebben nagy intellektuális előkészületeket és kihívásokat nem jelentett volna, ebből 
következően a másik verzióra is készülni lehetett, és készülni kellett. 

Másrészről pedig bizonyára Szekeres képviselő úr észrevette, hogy mindaz, amit a 
határozati javaslatban sokkal tömörebben felolvastam, azt korábban elnök úr ma itt elmondott 
érvelésére alapítottan mondtam el. Arra alapítottan egy jogi érveléssel állítottam össze azt a 
határozati javaslatot, amiről szó van. Kis szerénytelenséggel jegyzem meg, hogy mindezt 
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egyébként a jegyzeteimbe való belepillantás nélkül is meg tudtam tenni. (Felmutatja a 
kézírásos jegyzeteit.) Azt gondolom tehát, hogy talán az a fajta stiláris utalás, kitétel, miszerint 
itt valamiféle szolgai végrehajtásról van szó, ahol a tisztelt bíróság anélkül, hogy elvonulna 
tanácskozni, szó nélkül megfordítja az A4-es lapot, és felolvassa az ítéletet, szerintem, ha 
majd a jegyzőkönyvet vagy a felvételeket megnézi bárki, akkor megállapíthatja, hogy nem 
erről van szó. Azt gondolom, hogy ez persze csak jelentéktelen stíluskérdés képviselő úr és 
közöttem. 

A lényeg a határozati javaslatban és az elhangzottakban van. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): A bizottsági ülés kapcsán szeretném megjegyezni, 

elnök úr, hogy szeretném, ha betartanánk a Házszabályt. A Magyar Országgyűlés 
Házszabálya nem teszi lehetővé azt, hogy szóban elhangzott indítványról szülessen bármifajta 
döntés. Éppen ezért az a kérésem, hogy elnök úr rendeljen el szünetet, a bizottsági tagok 
kapják meg az indítványokat, és az indítványok kiosztását követően tanulmányozhassák 
azokat, és alakíthassák ki véleményüket. 

Itt tartalmilag csak egyetlenegy dolgot szeretnék mondani ezek után, hogy az „elítéli” 
kifejezés, Puskás úr, azt gondolom, túlmegy minden határon. A bizottság feladatköre, jogköre, 
lehetősége és minden más határon. A politikai jóérzésről már nem is beszélve. Nem akarom 
most a tartalmi vitát kinyitni, mert ha megkapjuk az indítványt, és elolvassuk, akkor lehet 
majd véleményt mondani részletesen. Ez az egyetlenegy szó nem teszi lehetővé, hogy most 
bármit mondjak róla, mert szerintem túlment, akárki és akármikor fogalmazta, azon a határon, 
ami a jó ízlést jelenti ebben a bizottságban. 

Elnök úr, az az indítványom, hogy elnök úr rendeljen el szünetet, legyen lehetősége 
Szekeres úrnak is írásba foglalni azt, amit itt szóban elmondott, hiszen neki nincs meg 
írásban. Ahogy láttam, Puskás úr föl tudta emelni az iratai közül ezt a bizonyos A4-es papírt, 
immáron gépelt formában, feltételezhetően az megvan, amit ki lehet adni sokszorosított 
formában, és azt követően folytassa a bizottság a határozathozatalt megelőző vitával, az írásos 
indítványokról folytatott vitával az ülését. 

Ezen kívül még egy ügyrendi javaslatot teszek, elnök úr. Nem tehetem meg, hogy 
miután a vendégeink is itt vannak, hallották azt, hogy elhangzott két indítvány, teremtsük meg 
azt a lehetőséget, miután az én igazságérzetem ezt igényli, hogy ha akarnak, akkor 
mondhassanak bármilyen véleményt erről ők is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az ügyrendi indítványhoz van-e valakinek… Babák képviselő 

úr! Ügyrendi indítványhoz. Tessék! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Rendben van, elnök úr, de én szeretném elmondani a 

vélekedésemet, mégpedig azt, hogy meg vagyok döbbenve Szekeres képviselő úr és az ön 
vélekedésén is. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ügyrendi indítványról van szó, arról, hogy rendeljek el 

szünetet. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Önök olyan koncepcióról beszélnek, amelyet az Állami 

Számvevőszék a törvény és a programja szerint végez és megállapít. Elnézést, egy hiszteroid 
elnök ilyeneket mondogat, és csinálják a purparlét. Kérem, mi nem tehetünk különbséget 
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hibák és törvénysértések között. Szóval, viselkedjünk már normálisan. Következmények 
nélküli ország nem lehet tovább. Ha valaki kicsi hibát követ el, nagy hibát követ el… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ügyrendi javaslatot elfogadom, és szünetet rendelek el. 

(Babák Mihály: Ötven évig ezt csinálták. - Nagy zaj.) Az ügyrendi javaslatot elfogadom, 
szünet következik. 

 
(Szünet: 13 óra 20 perctől 14 óra 05 percig.) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. Kérem, szíveskedjenek helyet 

foglalni, és a média tisztelt munkatársait is arra kérem, hogy a téglalapból lehetőleg a terem 
oldalára fáradjanak ki. Szeretnénk folytatni a bizottság ülését, tessék szíves lenni abbahagyni! 
Köszönöm szépen. 

Elkészült a két változata annak az állásfoglalás-tervezetnek, amelyet a bizottság fog 
meghozni, miután meghallgatta Simor András jegybankelnök úr kérdésekre adott válaszait. 
Mind a két iromány ott van mindenkinek a kezében, tehát mód van folytatni azt a vitát, amit 
elkezdtünk, illetve lezárni. Valahogy meg kell különböztetni, a kérés teljesen jogos. Tessék 
tartamilag valahogyan megkülönböztetni. Azt a verziót nézzük először, amely pozitív, tehát 
az elfogadó változatot tartalmazza. Ez a rövidebb indokolás, amit Szekeres képviselő úr 
készített. Tehát ez összesen 3 pontot és egy rövid indokolást tartalmazó változat. Ezt teszem 
föl először majd szavazásra, utána pedig a másikat, az elmarasztaló változatot. 

De mielőtt ezt megteszem, mindkettőhöz lehetőséget adok mindenkinek, aki jelen van 
még a bizottság ülésén, hogy kifejtse véleményét. Elsőként Molnár Oszkár független 
képviselő úrnak adok szót. Tessék parancsolni, képviselő úr! 

 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Urak! 

Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid leszek, megígérem. Engedjék meg, hogy a független 
optikáján keresztül próbáljak néhány dolgot elmondani ezzel kapcsolatban. Két példát 
szeretnék mondani, egy nagyon rövid véleményt és egy költői kérdést, ami holnapra 
megválaszolásra fog kerülni. Nyikos elnök úr feszegette az Állami Számvevőszék hatáskörét 
az előbbi hozzászólásában. Ehhez szeretnék egy nagyon rövid példát elmondani. Február 
elején az önkormányzat költségvetés-készítésének időszakában egy levéllel fordultam 
Domokos László elnök úrhoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez, miszerint egy soron kívüli 
vizsgálatot kértem az önkormányzatunk költségvetésére vonatkozóan. Azt a választ kaptam, 
hogy erre az Állami Számvevőszéknek sajnos nincs hatásköre. Ez az egyik példa. 

A másik példa. Ne haragudjanak, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, de önök 
megkérdőjelezték azt, hogy a hét bank utólagos hozzájárulása az adataik úgymond kiadásához 
jogszerű-e vagy sem. Ne haragudjanak, önök visszamenőleges hatállyal hoztak törvényt. 
Visszamenőleges hatállyal hoztak törvényt a Magyar Országgyűlésben. 

A nagyon rövid véleményem, elnök úr: méltatlan. Méltatlan az Állami 
Számvevőszékhez, méltatlan az Országgyűléshez és méltatlan Magyarországhoz az egész, 
ami itt zajlik. 

Végül a költői kérdés, ami holnapra megválaszolásra fog kerülni: vajon fog-e és ha 
igen, mennyit fog gyengülni a magyar forint a mai bizottsági határozat elfogadása után. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kinek van még hozzászólása? Babák 

képviselő úr következik. 
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BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Elkezdtem, csak elnök úr belém fojtotta a szót, biztosan 
okkal, és ezt tolerálnom is kellett. Ugyanis arról volt szó, hogy ügyrendi javaslatot nem 
terjesztettem elő, ugyanakkor véleményem volt. 

Megmondom őszintén, meg vagyok döbbenve egy-két előttem szóló vélekedése 
kapcsán, különösen Szekeres úr vélekedése és előterjesztése kapcsán. Azt leírni, hogy a 
bizottság megállapította, hogy nemcsak törvényesen járt el. Mélyen tisztelt hölgyeim és 
uraim, szeretném elmondani a jelenlévőknek, hogy nem hiába tettem föl a kérdéseket, 
amelyekre valójában nem kaptam választ. Két független szervről van szó, az Állami 
Számvevőszékről és a Magyar Nemzeti Bankról. Mindegyiknek más és más a feladata. Nem 
értem a pressziót, hogy miért kívánja jegybankelnök úr megmagyarázni azokat a 
megállapításokat, amelyeket önmaga is elismert. Akkor nem kell vitatnia. Ezek a kérdések 
jogszabálysértőek, lehetnek kisebbek, nagyobbak, még nagyobbak, ezt nem a mi dolgunk 
megítélni. De a Számvevőszék elvégezte tisztességes munkáját. És úgy gondolom, hogy ami 
fekszik, az nyugszik. Lehetősége van ellent mondani. A magyarázatokat én elfogadom, bár 
semmi közöm hozzá, de a törvénysértés ténye áll. És a jogszabálysértés ténye áll. 

Megdöbbentem, amikor Szekeres úr ilyen javaslatot terjesztett elő. Ez az ország nem 
lehet tovább már következmények nélküli ország. Bárki bármilyen apró vétséget követ el, 
annak következményének kell lennie. Ezzel minden vezető számoljon! Ráadásul nem is 
rosszul fizetett egyik vezető sem. Úgyhogy nem szívességet tesznek, hanem be kell tartaniuk 
a törvényeket, és ezért mindenhol az első számú vezető a felelős. Egy város is megteszi ezt 
velem szemben, ha valamit rosszul csinálok, az más kérdés, hogy nem veszik az ember fejét. 

Szóval, megdöbbentem. És megdöbbentem azon is, hogy érdekes módon a szünet előtt 
egységfronton volt a Jobbikot képviselő elnök és Szekeres képviselő. Én nem tudom, hogy ki 
tett feljelentést a jegybank ebbéli tevékenysége kapcsán, de jó lenne, ha ezt egymás között 
megvitatnák. 

Elnök Úr! Elnézést kérek öntől, sőt, bocsánatot is kérek előre, mert tudjuk, hogy ön 
nem viseli az ÁSZ-t, meg skrupulusai vannak, de azt nem tudom hosszan tolerálni, hogy 
ennek mi tanúi legyünk minden alkalommal, amikor előszedi ezt a dolgot. Itt azzal kell 
foglalkozni, hogy letett egy jelentést az Állami Számvevőszék, és ön jónak tartja vagy sem. 
Nem értem a problémáját. Önnek is pont ezt kell képviselnie elnökként, a parlament ellenőrző 
szerepét, mert ha történt szabálysértés, akkor annak a végére pontot kell tenni. Szóval, ez 
engem irritál, mert rossz irányba mennek a dolgok, ha ön is így vélekedik, és nincs 
konszenzus a pártja és ön között. 

Még egyszer elmondom, feljelentették a Nemzeti Bankot, és nem én tettem, hanem az 
önök pártja. Szóval, jó lenne, ha itt nem összevissza beszélnénk, és maradnánk a tényeknél. 
Száz szónak is egy a vége, támogatom azt, hogy megállapítsuk, ami az Állami Számvevőszék 
jelentésében le van írva. Nem láttunk, és nem kaptunk érdemi ellenvéleményt. Magyarázatot 
kaptunk, amit tudomásul veszünk, de ez nem a mi asztalunk. A mulasztás megtörtént, és 
ennek vannak következményei, amit majd viselnie kell az ottani menedzsmentnek és magának 
az elnöknek is. Pont. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nagy toleranciáról tettem tanúságot, hogy nem 

vettem el a szót, mivel bírálta az ülésvezetést. Ismeri a Házszabályt. (Babák Mihály: Én a 
véleményét bíráltam, nem az ülésvezetését.) A Házszabály rendelkezései szerint az 
ülésvezetést nem illik, nem szokás bírálni. Ha ilyen gondja, van, akkor megfelelő fórumok 
vannak arra, hogy az ülésvezetést bírálja, és ezzel kapcsolatos orvoslatokat szerezzen 
magának. 

Ami pedig azt illeti, hogy itt a Jobbik frakciója feljelentette a jegybanki törvénysértést, 
én nem elsősorban és nem is jobbikos frakciótagként mondtam el a véleményemet, hanem a 
bizottság elnökeként. Mellesleg nem vagyok tagja a Jobbik pártjának. A Jobbik egy 
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demokratikus párt, minden ellenkező híreszteléssel szemben. (Derültség.) Nem állítom azt, 
hogy az itteni viselkedésem minden frakciótársamban osztatlan elismerést fog kiváltani, 
azonban, ha már itt ez szóba került, szemben azzal a vakfegyelemmel, ami a nagyobbik 
kormánypártot jellemzi, a Jobbik frakciójában nincs ilyen vakfegyelem, képviselő úr. Ott 
lehet véleményt mondani, és erre mondtam egy példát. 

Egyébként hadd mondjak még valamit. Nem először emlegette Montesquieu-t, és 
fitogtatja klasszikus műveltségét. Akkor hadd mondjak egy latin közmondást, talán ezt is 
ismeri: „amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas”. (Sic!) Nem fordítom le, 
feltételezem, hogy ismeri, ha nem, nézzen utána. Köszönöm szépen. 

Következik Simor András jegybankelnök úr. (Seszták Oszkár jelentkezik.) Bocsánat, 
alelnök úr következik. 

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Anélkül, hogy az ülésvezetést merném bírálni, az 

Állami Számvevőszék elnöke többször tanújelét adta itt a teremben, hogy szeretne 
megszólalni. Tiszteletben tartottuk eddig az ön ülésvezetését, hogy nem adott szót az ÁSZ 
elnökének. Ebben támogattuk is. Elnök úr nem akart szót adni. De ezt tovább már nem tudjuk 
tolerálni, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank elnöke, amelyik egyébként ugyanolyan 
független intézmény, mint az ÁSZ, a tekintetével csak egy pillanatra szót kér, akkor azonnal 
szót ad, a bizottságnak hol ad szót, hol nem, az ÁSZ elnökének pedig az előző etapban nem 
adott szót. Jól láthatóan szót kért. 

De nem ezért kértem szót eredetileg, hanem azért, mert nem értem Molnár Oszkár 
képviselő urat. Ebben a tárgykörben milyen visszamenőleges törvénykezésről beszélt. Lehet, 
hogy nem értjük egymást, majd kérném képviselőtársamat, hogy válaszoljon erre. Ebben a 
tárgykörben főleg nem értem, hogy miről beszélt. Ha ennek figyelembevételével tudna elnök 
úr szót adni, azt megköszönném. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Természetesen. Félreértés van közöttünk, alelnök úr. 

A napirendi pont két részből áll. Most a második résznél tartunk. Az első résszel kapcsolatban 
a bizottság többségének javaslatára döntöttem úgy, hogy nem kell a számvevőszéki elnök 
úrnak szót adni a kérdésekkel kapcsolatban. Most természetesen módja van, mint ahogy 
utaltam is rá, akár itt, akár a plenáris ülésen véleményt mondani. Kiváló alkalom, itt van egy 
kétverziós határozati javaslat, amelyben Domokos elnök úr, aki végighallgatta a vitát, 
elmondhatja a véleményét. Tessék parancsolni, Domokos elnök úr! Kíván-e szólni? 
(Domokos László jelzi, hogy a jegybank elnöke jelentkezett először.) Előbb a jegybankelnök 
úrnak adok szót. Tessék parancsolni, Simor elnök úr! 

 
DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: A határozati javaslat egyik 

pontjához szeretnék hozzászólni. (Babák Mihály: Melyik verzió?) Amelyikben el vagyok 
ítélve. A következőre szeretném felhívni a figyelmüket. 

Ez a pont úgy szól, hogy a Magyar Nemzeti Bank megsértette a hitelintézetekről szóló 
törvényt. Egy tudós jogász kollégám elküldte nekem a törvény szövegét, ami a 
következőképpen hangzik, hogy e törvény rendelkezései nem terjednek ki e törvény hatálya a 
Magyar Nemzeti Bankra, kizárólag az MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatások engedélyezése, valamint az engedélyek visszavonása, továbbá azon 
rendelkezések tekintetében terjed ki, ahol ez a törvény az MNB-t kifejezetten nevesíti. Tehát 
ebből nekem úgy tűnik, hogy a Hpt. ki sem terjed az MNB-re. Ez egy nagyon hevenyészett 
szöveg, amit itt letettek. Nem hevenyészett, de jogi elemzést nem volt alkalmunk végezni. 
Immár a hozzászólásokban is felhívtam arra a figyelmet, hogy rossz ez a hivatkozás. Én 
óvnám önöket, hogy egy olyan hivatkozással bocsássanak ki egy határozatot, amiről utána a 
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jogász szakma azt mondja, hogy nem állja meg a helyét. Ezt nem a Nemzeti Bank mondja, 
ezek tények. Úgyhogy én javaslom, hogy ezt nézzék meg, mielőtt ráteszi erre a pecsétjét. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Ismét Molnár Oszkár képviselő úr kért szót. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Igen, elnök úr, köszönöm. Csak azért, mert Seszták 

alelnök úr megszólított. Félreértés ne essék, én nem azt mondtam, hogy ebben a tárgyban 
hoztak önök visszamenőleges hatállyal törvényt. Egyáltalán a kettős mércére egy példát 
mondtam. Nagyon jól tudják önök, emlékezzenek rá, talán tavaly februárban vagy márciusban 
hoztak egy bizonyos törvényt visszamenőleges hatállyal. Csupán csak erre céloztam. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most Domokos képviselő úré, bocsánat, elnök úré a szó. Tessék! 
 
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Szeretném a jegyzőkönyvben is jelezni, hogy mindegyik napirendhez külön kértem szót az 
Országgyűlésről szóló törvény 40. § 1.) és 2.) pontja alapján, amit a levezető elnök most 
fogadott el. Nem a határozathoz szerettem volna szólni, mert szerintem az képviselői műfaj, 
ezért inkább csak nagyon röviden az ÁSZ-t érintő kérdésekről szeretnék szólni. 

Szeretném világossá tenni, hogy egyetlenegy közpénzzel gazdálkodó szervezet sem 
lehet kivétel, ha törvénysértést követ el. Még ha a bizottság elnöke vagy más tagja arra 
szólítottak föl, hogy tekintsen el a Számvevőszék bizonyos törvények megsértéséről, úgy 
gondolom, erre önöknek van módjuk, például országgyűlési határozatban. De a mi 
jelentésünk ebből a szempontból objektív jelentés. Mindig mód van, és örömmel látom, hogy 
tárgyalnak számvevőszéki jelentést, bár szerintem sokkal többször lehetne. Vannak olyan 
bizottsági tagok, akik ezt szívesebben látják és tárgyalják is. 

Úgy gondolom, hogy a Nemzeti Bankról szóló törvény tekintetében a 4. javaslati 
pontunkat kell hangosan felolvasnom, mert úgy látom, hogy minden másról volt szó, de erről 
nem. Ha valóban az ÁSZ javaslatai, a kérdések teremtik meg az alapját a mai tárgyalásnak, 
akkor szeretném visszaidézni, hogy mit mondott az ÁSZ. Itt szeretnék arra a kérdésre is 
válaszolni, amit Szekeres Imre tett föl. De itt sem akarom az egészet elmondani, hiszen négy 
nappal ezelőtt a Számvevőszék, pont azért, hogy tisztázzuk, közleményt tett közzé, hogy 
milyen jogszabályi keretek között élt jelzéssel az illetékes hatóság irányába, egyébként még 
decemberben. Miután az ÁSZ nem nyomozó hatóság, nem rendelkezik nyomozati jogkörrel, 
és ellentétben elnök úr álláspontjával, nem is olyan széleskörűek a jogosítványai, mint a Kehi 
hatásköre az ellenőrző szervezetek között, sőt, nem is hatóság, bírságolási vagy egyéb más 
jogköre sincs. Kizárólag az ellenőrzés során beszerzett dokumentumokból tudomására jutott 
információkra támaszkodva valószínűsített jogellenes magatartást. Amennyiben ilyen módon 
az ÁSZ jogellenesnek vélelmezett cselekményt tár fel, az új ÁSZ-törvény adta lelhetőséget 
kihasználva jelzéssel él az adott ügy feltárására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság fel, 
magyarul az igazságszolgáltatás felé. 

Mi történt? A jelzés alapján a megkeresett eljáró hatóság feladata felelőssége az ÁSZ 
jelzésének kivizsgálása, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása eseté az adott eljárás 
megindításának lefolytatása. Ennek megfelelően az ÁSZ-nak csak a megkeresett hatóság 
üggyel kapcsolatos visszajelzését követően van lehetősége a tényszerű helyzet nyilvánosságra 
hozatalára, nyomozati érdek és minden más szempont alapján. 

Az ÁSZ a fentiekben ismertetettek szerint járt el a Magyar Nemzeti Bank 
működésének és központi költségvetéssel történő elszámolások szabályszerűségének 
ellenőrzése során is, és február 13-át követően kaptunk a nyomozati jogkörben eljáró 
ügyészségtől jelzést, amit már a sajtótájékoztató után önök is tudhatnak, hogy nyomozást 
rendeltek el. Ez a tényszerű jogi helyzet. A konkrét országgyűlési határozati javaslathoz 
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kapcsolódó és vitatott kérdéskör, az adatszolgáltatás, amit a Nemzeti Bank elnökének a 4. 
pontban fogalmaztunk meg. Először a megállapítást, majd pedig a tényszerű javaslatot 
szeretném idézni. 

„A nemzetközi szervezetektől a magyar állam által lehívott hitelekkel kapcsolatos 
nemzeti banki adatszolgáltatás során a bank felhatalmazás nélkül, hatáskörét túllépve és a 
Hpt. 49. § (6) bekezdésének előírásait megsértve, üzleti titok körébe tartozó adatokat is 
átadott az IMF-nek.” Ezért a javaslatunk így szól: intézkedjen: a felhatalmazás nélküli 
adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség megállapításáról, a felelősség okainak feltárásáról 
és az eljárási hiba megszüntetéséről. Ahogy ezt ma hallhatták is, ezt meg is tette elnök úr. 
Amikor meg fogjuk kapni hivatalosan is az értesítést, mérlegelni fogjuk a további 
ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseket, ami valószínűleg, a szokásunknak megfelelően, az éves 
ellenőrzési program keretében, utóellenőrzéskor lenne szükséges. 

Nyilván, ha a képviselőknek erre igényük van, hallva, hogy egyáltalán a hét bank 
milyen nyilatkozatot adott, megfontolható, hogy külön kell-e ebben a Számvevőszéknek most 
előrehozottan, ha úgy tetszik, ezzel foglalkoznia. De jelzem, jelenleg mi egyrészről a 
felelősség megállapítását, a felelősség okainak feltárását és az eljárási hiba megszüntetését 
kezdeményeztük. Ez a hivatalos ÁSZ-álláspont. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Kinek van még? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Azért itt néhány 

érdekes dolog hangzott el az imént elnök úr felvezetőjében. Az első, ha jól értem, hogy önök 
decemberben éltek jelzéssel az illetékes hatóság felé. Ezelőtt két órával itt elhangzott egy 
olyan időrendi fölvezetés, amelyben azt mondta a jegybank elnöke, hogy december 21-én 
kapták meg a jelentést, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy naptári napban van 15 napjuk 
reagálni, és nehezményezte, hogy az ünnepek alatt kellett a munkatársaknak a reakciót 
elkészíteni. Ehhez két munkanap állt rendelkezésre, és január nem tudom hányadikán 
megtették a reakciójukat. Nagy merészséget látok az Állami Számvevőszéknél, ha az 
ellenőrzött szervezet megkérdezése nélkül élt jelzéssel. (Közbeszólásra.) 

Biztos félreértés van, alelnök úr, önök tudják, de a bizottság ülésén ez hangzott el. 
Márpedig, ha ez hangzott el, akkor annyit megengedek magamnak, hogy azt mondjam, nagy 
merészség. Én nem akarom jobban minősíteni. Van még egy probléma. (Babák Mihály: Ez a 
számvevők kötelessége.) Elnök úr azt mondta, hogy a Hpt. 49. § (6) bekezdését sértette meg a 
jegybank. Jól emlékszem, elnök úr? Az van leírva. Ezt is mondta el nyilván. Az előttünk lévő 
tájékoztató határozatból olvasom: A Magyar Nemzeti Bank megsértette a hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi törvény 49. § (2) bekezdésének előírásait. Biztosan 
mind a kettőt megsértette, csak az egyiket az Állami Számvevőszék állapítja meg, a másikat 
meg alelnök úr a javaslatában. Majd, ha megszavazzák, akkor a költségvetési bizottság fogja 
ezt megállapítani. 

A harmadik problémám. Azt mondja alelnök úr javaslat, hogy a meghallgatás alapján 
a számvevőszéki és költségvetési bizottság elítéli a Magyar Nemzeti Bankban történt 
szabálytalanságokat. Alelnök úr, ha önök ezt megszavazzák, akkor sok mindent tesznek, 
csakhogy nem a parlamenti bizottság jogkörében járnak el. Erre már fölhívtam a figyelmüket 
az imént is, nem változtatták meg a szöveget. Én még azt sem vitatom, itt szerintem elnök úr 
sem vitatta, hogy voltak szabálytalanságok. Például az szabálytalanság, nem tudom másnak 
ítélni, nem törvénysértésnek, hanem szabálytalanságnak, szándékosan mondom, hogy valaki 
nem küldte ki időben a bankok egyetértését kérő nyilatkozatot, amelyet, ahogyan én itt most 
érzékelem az elhangzottak alapján, amikor föltárt egy ellenőrzés, kiküldték, és ez a hét bank 
részéről aláírással decemberben visszaérkezett a Nemzeti Bankba. 
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Ha valaki ezt törvényszegésnek minősíti, szíve joga. Én semmiképpen nem gondolom 
ugyanakkor, hogy ezért a cselekedetért, amit most leírtam, bárkit el kellene ítélni. Vagy bárki 
elítélhető lenne. Egyetértek azzal, amit itt most a számvevőszéki elnök úr elmondott, megint 
csak szó szerint idézte a Számvevőszék jelentését, miszerint fölhívja a jegybankot, hogy ezt a 
kérdést vizsgálja meg, ugye, ez volt az első, állapítsa meg, hogy pontosan mi történt, és ha 
szükséges, akkor ennek a felelősségi részét is vizsgálja meg. Most ezek után, hogy ezt a 
folyamatot megismertük ma az elmondásból, azt egy bizottsági határozatba beírni, hogy elítéli 
a szabálytalanságokat, azt kell mondjam, minimum erős túlzás, és semmiképpen nincs 
összhangban azokkal az általános Európai Unióban gyakorolt alapelvekkel, amelyek az 
ellenőrzésre, a számvitelre, és most úgy fogalmazok, hogy a politikai erkölcsre vonatkoznak. 

A negyedik megjegyzésem az adott dolog kapcsán. Miután nagyon vigyázott a 
Számvevőszék elnöke arra, hogy a Számvevőszék az ő jelentésükben szereplőként és a 
hivatalos megnyilatkozásban meddig ment el az adott kérdésben, ezért, ha jól értem, 
elhárította magától azt a fajta megközelítést, hogy ők úgy ítélték volna ezt meg, hogy ebben 
nekik a megtett intézkedésen túlmenően további kötelezettségük van. Szakmailag ítélték ezt 
így meg, nyilván nem politikailag. Miért gondolják önök, hogy politikailag önöknek tovább 
kell menni annál, amit a Számvevőszék megtett, és az illetékes magyar hatóságok 
foglalkoznak a dologgal. Ebből a szempontból indifferens, hogy tett-e a Jobbik följelentést 
vagy sem. Mert itt elnök úr megint csak elmondott egy olyan jogi információt, amit mi nem 
tudtunk, legalábbis én nem tudtam eddig, nevezetesen, hogy februárban kapott az illetékes 
ügyészségtől arra nézve visszajelzést, hogy a jelzésükkel hogyan is foglalkozik az ügyészség. 

Na most, lehet természetesen azt gondolni, hogy egy parlamenti bizottság 
kormánypárti többsége ítéletet mondhat egy olyan ügyben, amelyben hazai 
igazságszolgáltatásra jogosult szervezet még nem mondott ítéletet. Lehet azt gondolni, hogy 
önök biztosan jobban tudják a törvények értelmezését, mint azok, akik erre föl vannak 
jogosítva és föl vannak hatalmazva. Csak én nem tartom ezt sem erkölcsösnek, sem 
politikailag megalapozottnak, egyáltalán a bizottság jogkörébe tartozó ügynek. 
Meggyőződésem szerint a dolog jelenlegi állása, ami elhangzott itt, a bizottsági 
meghallgatáson, semmilyen módon nem alapozza meg azt, ami ebben a határozatban szerepel 
abban a mondatban, hogy a meghallgatás alapján a számvevőszéki és költségvetési bizottság 
elítéli a Magyar Nemzeti Bankban történt szabálytalanságokat. Az pedig már csak a 
hivatkozási vita tárgya, hogy vajon jó hivatkozás-e vagy sem. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy nem szabad ilyen határozatot elfogadnia a 
költségvetési bizottságnak, mint ami itt elénk került alelnök úr előterjesztésében. Lehet vitatni 
a Szekeres Imre által tett másik előterjesztést. Azt gondolom, az első három pontjával 
kapcsolatban értékítélet van benne, ebből következően nyilván nem fogunk majd egyetérteni, 
nem is vonom kétségbe, hogy önök ezt másként fogják megítélni. Ugyanakkor engedjék meg, 
hogy legyen ilyen véleményük is azoknak, akik ennek a parlamentnek megválasztott 
képviselői. Én semmifajta olyan információt a mai ülésen nem hallottam, ami azt vitatná, ami 
az indoklásban szerepel. Nem hallottam. Ugyanis az is a törvényes eljárás része, ami itt 
elhangzott a számvevőszéki elnök úrtól is, bankelnök úrtól is. Vitatja valaki, hogy az 
törvényes megoldás volt, amikor kiderült egy mulasztás, akkor hogyan járt el a bank ezt 
követően? Mert egyikőjük sem vonta kétségbe azt, hogy az is törvényes megoldás. 

Dancsó képviselő úr megpróbált itt néhány kérdést ezzel kapcsolatban föltenni, de a 
válaszokból kiderült, hogy az is törvényes, ahogyan azt a bank, amikor tudomására jutott a 
mulasztás, korrigálta. Ezért azt gondolom, nagyon nehéz lenne bármelyik esetben, ami itt 
elhangzott, nem is beszélve már az iratkezelési szoftver ügyéről, mert az meg aztán 
abszurdum, ami itt számunkra ismertté vált az adott ügyben, és itt az indoklásban szerepel, 
miszerint a komplett gyakorlat lett volna ellentétes az érvényes jogszabályokkal. Ezért azt 
gondolom, már csak azért is, mert a jegybankról van szó, no meg azért is, mert a 
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Számvevőszékről van szó, ne akarjanak önök továbbmenni annál, mint ameddig el lehet 
menni, egyébként vitatott módon, hogy szabad volt-e addig is elmenni a Számvevőszéknek, 
mint ameddig elment. 

Önök itt most jelentősen túlléptek azon, vegyék észre! És szerintem nagyon helytelen, 
hogy túl fognak ezen lépni. Meg vagyok arról győződve, még ha van is ilyen igény, van is 
ilyen elvárás, akkor a józan ész kell hogy gátja és korlátja legyen mindenfajta ilyen elvárás 
automatikus teljesítésének. Éppen ezért nem javaslom elfogadásra a Puskás alelnök úr által 
előterjesztett határozati javaslatot, és ha mindenképpen határozatot akarnak elfogadni, akkor 
Szekeres úr javaslatát ajánlom elfogadásra. 

Csak szeretném bejelenteni, hogy Szekeres úr azért nincs mellettem és Puch 
képviselőtársam sem, mert interpellációjuk van a plenáris ülésen, és ők szóltak, hogy 
jelentsem ezt be, ahogy azért nem vesznek részt a folyamatban, mert az interpelláció miatt 
bent kell lenniük a plenáris ülésen. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Puskás alelnök úr kért szót. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Veres 

képviselő úr intelme, aggálya, intése kevésbé fontos számomra, sokkal fontosabb az, hogy a 
számvevőszéki és költségvetési bizottság ebben a nagyon fontos kérdésben állást foglaljon, és 
úgy foglaljon állást, hogy az valóban kifejezze az általunk megismert tényeket, kifejezze 
legalább a bizottság többségének álláspontját, és annak tartalma, indoklása ne tartalmazzon 
semmiféle vitatható, támadható kitételeket, megfogalmazásokat. Ezért javaslok az általam 
benyújtott tervezethez képest két pontban módosítást. Tekintettel arra, hogy álláspontom 
szerint az általam most majd ismertetendő mondat valóban pontosan kifejezi egyrészt az 
Állami Számvevőszék jelentésének tartalmát, pontosan kifejezi a mostani bizottsági 
meghallgatáson a meghallgatott Simor András itt elmondott gondolatait, mondatait, és 
egyértelműen visszaadja a bizottság hatáskörébe tartozó lehetőségeket. 

Ezért azt javaslom, hogy a határozati rész utolsó mondata úgy hangozzék, hogy a 
meghallgatás alapján a számvevőszéki és költségvetési bizottság megállapítja, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank működése során szabálytalanságokat követett el. Álláspontom szerint ez 
egyértelműen a bizottsági ülés tartalmából következik, vitathatatlan, és mindannyiunk 
számára ez a mondat kifejezi azt, ami ebben az ügyben történt. Mindaz, ami további 
minősítést igényel, azzal kapcsolatban, ahogy erről itt tájékoztatást kaptunk, az Állami 
Számvevőszék elnökétől hivatalosan is tudomást szereztünk arról, hogy eljárás zajlik, 
pillanatnyilag nyomozási szakban van. Ezen túlmenően, mert azt gondolom, hogy a 
bizottságnak valóban egy olyan határozattal kell kiállnia, amely egyértelműen kiállja akár a 
jogi érvelés vagy a jogi szempontok szerinti vizsgálat próbáját, azt javaslom, hogy az 
indoklásban a jogszabályi hivatkozásból maradjon el a (6) bekezdésre való utalás is, ami 
egyébként az Állami Számvevőszék jelentésében szerepel, és maradjon el az általam 
korábban javasolt (2) bekezdésre való utalás is. Csupán a 49. §-ra történjen az utalás. A 
többen benne van a kevesebb, ilyen értelemben azt a felesleges jogi érvelést, illetve az 
álláspontunkkal kapcsolatos olyanfajta kapaszkodókat elvetjük és kihagyjuk, amelyek 
szerintem a lényegről terelnék el a figyelmet. Ebben a tekintetben mégis benne van az a 
jogszabályi hivatkozás, ami, azt gondolom, az eljárás fontos eleme. Tehát akkor a mondatnak 
ez a része úgy szólna, hogy „az 1996. évi CXII. törvény 49. §-ának előírásait.” A mondat 
természetesen folytatódna úgy, ahogy korábban. 

Ezt javaslom a tisztelt bizottságnak, természetesen majd állást foglal róla, hogy ezt 
tudja-e támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Mi is köszönjük ezt a korrekciós javaslatot. Akkor most már ezt a korrekciós 
javaslatot ajánlom további vitára. Kíván valaki ehhez a kezdeményezéshez szólni? Veres 
képviselő úr kíván szólni. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egyrészt szeretném 

ügyrendileg kezdeményezni most is, hogy természetesen csak írásban benyújtott indítványról 
lehet szavazni. Igen, a magyar parlament Házszabálya ezt kimondja, alelnök úr bármennyire 
is csóválja a fejét. Kérem szépen írásban kiküldeni azt a javaslatot, amit alelnök úr szóban 
elmondott, mert csak ebben az esetben lehet róla szavazni. 

A második dolog. Ez már tartalmi és nem formai. (Felzúdulás a Fidesz-frakcióban.) 
Így szól a Házszabály, nézzétek meg fiúk, garantálom nektek. A módosításnál is így szól a 
Házszabály, csak írásban benyújtott módosításról lehet szavazni. A tartalmi része. Miután 
alelnök úr itt továbbra is fenntartja azt, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 
szóló törvény megsértése történt, ezért úgy látom, hogy bankelnök úr szakmai érvelése nem 
győzte meg arról, hogy nem terjed ki az adott kérdésre ennek a törvénynek a szabályozása. Én 
még óvatosabb lennék az ön helyében, azt tudom csak mondani. Azaz még ennek a 
törvénynek a címét sem írnám bele az indoklásba, mert akkor még kevesebb a kockázata 
annak, hogy meglegyen az a hiba, ami így is, úgy is megvan a folyamatban. Nevezetesen, 
hogy rossz hivatkozás alapján hoznak egy elmarasztaló határozatot. 

De hogy dicséret is legyen hozzászólásomban, annak szívből örülök, hogy végül 
alelnök úr belátta, hogy az elítéli kifejezés mégsem ildomos egy ilyen jellegű parlamenti 
anyagban. Természetesen nem értek egyet az új megfogalmazással sem, nehogy félreértés 
legyen, de annak kifejezetten örülök, hogy az elítéli kifejezést kivette, még akkor is, ha 
hangsúlyozta, hogy nem az én hozzászólásom hatására vette ki. Remélem, hogy azért, ha 
lassan is, de tudjuk úgy faragni ezt a dolgot a végére, hogy még valami jó is kijöhet belőle. 
Tehát elnök úr, kérem, hogy a bizottság tagjai írásban kapják meg a határozati javaslatot, és 
ezt követően folytatódjon a vitája. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ami az ügy érdemi részét illeti, én örömmel 

konstatálom azt, hogy a formálódó végleges döntés rendelkező része, a határozathozatal (2) 
bekezdése úgy módosulna, hogy a meghallgatás alapján a bizottság megállapítja, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank a működése során szabálytalanságokat követett el. Ebben szerintem 
konszenzus van, ezt senki nem vitatta, a jegybankelnök úr sem vitatta, hogy 
szabálytalanságokat követett el a jegybank a működése során. Tehát ezt a határozati 
rendelkező részt szerintem akár konszenzussal is elfogadhatja a bizottság. Mondom én. 

Ami pedig, képviselő úr, az ügyrendi javaslatát illeti, akkor én inkább vállalok egy 
műhibát, de én ennek nem adok helyt, ne haragudjon. Itt ülünk 11 óra óta, és ezt a kérdést, 
amit ön egyébként formailag bizonyára joggal vet föl, nem tartom olyan horderejűnek, hogy 
emiatt újabb szünetet rendeljek el, újabb köröket fussunk. Tehát én ennek hiányában fogom 
föltenni szavazásra. Ha utólag engem ezért megrónak, akkor állok elébe. 

Van-e még valakinek mondanivalója? Veres képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, szíve joga, hogy elnöki jogkörével élve így 

döntsön, én ezzel nyilván nem fogok egyetérteni. De tartalmi dolog, amit mondani szeretnék. 
Ha az a szöveg marad, amit elnök úr most felolvasott, akkor szeretném azt itt elmondani, 
hogy egy olyan általános érvényű megfogalmazás kerül egy bizottsági határozatba, amellyel a 
magam részéről semmiképpen nem tudnék egyetérteni. Azért nem, mert ez a megfogalmazás, 
ahogyan most, a többszöri korrekció után, ahogy van, a jegybank működésének általános 
megítélését jelenti. Nevezetesen azt, hogy megállapítja, hogy az MNB a működése során 
szabálytalanságokat követett el. 
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Azt gondolom, annyira nem lehet felületes egy olyan parlamenti bizottság, mint a 
miénk, hogy ezzel az egy mondattal intézze el a jegybank működésének megítélését. Önök ezt 
megtehetik, de rám ebben ne számítsanak! Ugyanis azt gondolom, hogy ha már mindenáron 
azt akarják mondani, hogy rossz volt, csúnya volt a Simor-korszak, akkor ezt kell mondani. 
Semmiképpen nem gondolom, hogy a valóságot tükrözné az egyoldalú megállapítás. Itt 
elhangzott a vitában, hogy az egészhez képest ilyen értelemben jelentéktelen 
szabálytalanságokról van szó. Még egyszer mondom, én például nem értek azzal 
semmiképpen, hogy a hiba feltárását követően megtett intézkedések figyelmen kívül 
hagyásával pusztán a szabálytalanság kifejezés maradjon benn egy ilyen határozatban. Ezért 
azt gondolom, szemben az elnök úr iménti érvelésével, az sem elfogadható, ha az a fajta, 
immáron puhább, mert nem az elítélő kifejezés van benne, de egyoldalú, egy, a bank 
működésének nagyon szűk körére kiterjedő megállapítás szerepel. 

Én most nem azt vitatom, hogy ne követne el hibát az, aki vezet egy intézményt. Azt 
gondolom, mindenütt van szabálytalanság, gondolom, ez általánosan igaz. Éppen ezért ez a 
fajta sommás és ilyen értelemben egyoldalú megállapítás szerintem nem híven tükrözi a bank 
működésével kapcsolatos általános értékrendet. Ebből következően nem tudok egyetérteni 
azzal sem, hogy ez a fajta egyoldalú megállapítás szerepeljen majdan a bizottság döntésében. 
Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Most Puskás alelnök úr következik ismét. 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Veres képviselő úr felvetésére 

szeretném mondani, hogy a határozati javaslatot nyilván egységében érdemes nézni. Annak, 
ha úgy tetszik, a rendelkező részét és az indoklását együtt. A rendelkező részéből kiderül, 
hogy az Állami Számvevőszék milyen vizsgálódása és jelentése alapján történik ez a 
megállapítás, az indoklásból pedig pontosan kiderül, hogy mely tevékenység az, amit 
különösen jogszabályellenesnek tekint a bizottság. 

Még egy megjegyzést szeretnék azzal kapcsolatban tenni, hogy ez a határozati 
javaslat, amit most ismertettem, puhább-e vagy keményebb. Azt gondolom, hogy ezt nem 
ebben a dimenzióban érdemes vizsgálni, mint ahogy én sem ebben a dimenzióban 
gondolkodva nyújtottam be, ismertettem a módosítást, hanem inkább abban a dimenzióban, 
hogy a bizottság erkölcsi elítélés helyett, amit egyébként persze megtehet, szükségesebb, 
hogy a hatásköre alapján jobban értelmezhető nyilatkozatot tegyen. Ez pedig a 
ténymegállapítás körében sokkal inkább értelmezhető. Ezért van az, hogy inkább ezt a 
módosítást javaslom. tehát ez nem puhaság vagy keménység kérdése, hanem egy inkább egy 
másfajta dimenzió előrehozása ebben az ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Molnár Oszkár képviselő úr következik. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Félreértés ne essék, 

senki pártján nem állok, senkit nem óhajtok védeni, csupán csak objektíven próbálom az 
egész ügyet kezelni. Ha egy esztendőn keresztül minden országgyűlési képviselő az esküje 
után függetlenként ülne itt, Magyarország nem ilyen helyzetben lenne. Ezt garantálni tudom. 

Elnök úr, nekem is van egy módosító indítványom a határozati javaslathoz. 
(Közbeszólásra.) Természetesen, ha alelnök úr írásban fogja beadni a módosítóját, akkor én is 
írásban fogom benyújtani, tisztelt képviselőtársam. Kettős mérce, nem először az ülésen. 

Tisztelt Elnök Úr! A következő módosító javaslattal élek. Javaslom, hogy az alelnök 
úr által az imént szóban módosított szövegrész legyen az első pontja a határozatunknak, a 
második pont pedig a Szekeres Imre által első pontként hozott határozati javaslat második 
pontja. Ezáltal, azt gondolom, mindenki igénye ki van elégítve, hiszen a bizottság 
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megvizsgálta, megállapította, hogy történtek szabálytalanságok, de én a magam részéről 
maximálisan egyetértek azzal, hogy ezek a szabálytalanságok nem olyan kirívó 
szabálytalanságok, amelyek ne fordulhatnának elő egy ilyen elég komoly intézmény életében. 
Ha ezt a két pontot emeljük be a határozatba, nem is kell indoklás. Köszönöm szépen, elnök 
úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Igen, meghallgatjuk Babák képviselő urat. Tessék! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, hogy az elnök úr által 

javított verziót el tudom fogadni. 
Szeretném összegzésként elmondani azt, hogy az Állami Számvevőszék megvizsgálta 

a Nemzeti Bankot, talált több apró, kisebb-nagyobb szabálytalanságot, amelyeket a Nemzeti 
Bank elnöke elismert. Ezekre magyarázattal is szolgált, de a tény az tény. Elkövettek 
törvénysértést, a hitelintézeti törvényt megsértették, ugyanakkor később reparálták, hiszen a 
hozzájárulásokat megszerezték. 

Tisztelt Bizottság! Én ma nem tudom azt eldönteni innen, ilyen informáltsággal, hogy 
milyen kárt okozott az információk kiadása, milyen pénzpiaci mozgásokat okozott, és kinek 
sértette az érdekét. De ez itt most nem is volt feladatunk, pusztán csak annyi, hogy az Állami 
Számvevőszék letette a jelentését, és abban két dologra Puskás alelnök úr hivatkozik, 
mégpedig a hitelintézeti törvény, valamint az iratkezelési szabályok megsértésére. Ez az 
indokolásban benne van. Én ezzel a megállapítással egyet tudok érteni, mert senki sem cáfolta 
meg, még a Nemzeti Bank elnöke sem cáfolta meg ennek tényszerűségét. Az azért mégis csak 
furcsa lenne, hogy ezt nem állapítjuk meg, amikor az asztalunkon van, már csak azért sem, 
mert felelőse mindennek van, és nem biztos, hogy a postázó és iratkezelő hölgynek kell a 
felelősnek lenni, mert ő melós, és azt mondja az elnök úr, hogy valami adminisztratív hiba 
következett be az ügyben. Ez így nevetségesnek tűnik. Úgy gondolom, hogy helyes a 
határozati javaslat, ezt támogatni lehet, és az indoklásban lévő két kiemelést pedig a 
jegyzőkönyvből olvastuk ki, ezért autentikus, mögötte egy szervezet áll. 

Mélyen tisztelt Hölgyek, Urak! Nem tehetjük meg, hogy ezt ne írjuk le, mert akkor ez 
egy következmények nélküli ország. Leírjuk, hogy ezt megállapítottuk, amit senki sem cáfolt 
meg. Javaslom, hogy mielőbb fogadjuk el a határozati javaslatot, amit elnök úr stilizált. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is. Simor úrnak majd szót fogok adni a legeslegvégén, de még 

előtte jelentkezett Veres képviselő úr. Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Két alapvető 

megjegyzést szeretnék tenni. A magam részéről, amennyiben befogadja a többség Molnár 
Oszkár javaslatát, azt elfogadhatónak tartom. Az indokláshoz szeretném azt mondani, hogy 
azért itt elhangzott a legutolsó érvelése bankelnök úrnak, ami a hitelintézeti törvénnyel 
kapcsolatos aggályt vet föl bennem, hogy vajon helyes-e erre hivatkozni. Ezért a teljes körű 
kompromisszumkészség jegyében javaslom azt, hogy ezt is érdemes lenne végiggondolnia 
Puskás alelnök úrnak. Nem tudom, mert nem volt időm megítélni azt, amit elnök úr fölvetett. 
Ő is elmondta pontosan, hogy hozzá is viszonylag frissen érkező információ volt ez, és ha 
most hozunk döntést, akkor nyilvánvalóan egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy pontosan 
meg tudná ítélni azt a jogi helyzetet, amire ő utalt. Azonban úgy gondolom, hogy ha van 
kompromisszumkészség, akkor a Molnár Oszkár által javasolt kétpontos határozatról egy 
végiggondolt indoklásról lehet döntést hozni. Ennyi lett volna a hozzájárulásom a vitához. 
Elsősorban alelnök úrnak szól az indítványom, kezdeményezésem. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Nincs több hozzászóló a bizottság részéről, 
akkor most szót adok, azt hiszem, utoljára, Simor jegybankelnök úrnak. 

 

Dr. Simor András zárszava 

DR. SIMOR ANDRÁS, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Egy helyesbítést szeretnék. 
Babák képviselő úrtól elhangzottakból úgy értettem, mintha én elismertem volna a 
hitelintézeti törvény megsértését. Nem ismerem el. A Nemzeti Bank nem sértette a 
hitelintézetekről szóló törvényt. Azon lehet vitatkozni, hogy vonatkozik-e rá vagy sem, amit 
fölolvastam, abból az idézetből úgy tűnik, hogy nem is vonatkozik a törvény a Nemzeti 
Bankra, de ha vonatkozik is… (Babák Mihály közbeszólására.) Tessék? (Babák Mihály: Nem 
jó, ha ön ezt ismételgeti, mert ön a barátjára hivatkozik.) Mi az, hogy a barátomra? Egy 
jogászra hivatkozom. Az nem barátság kérdése. Valaki vagy jogász, vagy nem jogász. 

A másik probléma. Már az elején elmondtam, még akkor is, ha a hitelintézeti törvény 
vonatkozik a Nemzeti Bankra, nemcsak ennek a paragrafusnak az alapján, hanem a 
statisztikai törvény alapján is ki lehet adni. Én magukat óvom attól, hogy egy hibás, jogilag 
hibás határozatot fogadjanak el. Hivatkozzanak olyan jogszabályra, ami megalapozott. 

 
ELNÖK: Köszönjük, elnök úr. Ismertetem akkor a jelenlegi… (Közbeszólásokra.) Az 

ÁSZ elnöke is szót kért. Domokos elnök úré a szó. 
 

Domokos László reflexiója 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Mélyen tisztelt Bankelnök 
Úr! Igazából nem akartam a határozati javaslat kérdésében megszólalni mindaddig, amíg nem 
vonta kétségbe az ÁSZ megállapításait. Ez megtörtént, ezért világossá szeretném tenni, hogy 
a hitelintézeti törvény önökre is vonatkozik. Ez önmagában minősíti egyébként, hogy a 
jegybankelnök hat év után ezt a kérdést még fölteszi. Én értem, hogy nem készült föl, de nem 
véletlenül olvastam föl úriember módjára, semmilyen további érvet nem hozva, a 4. pontot, 
amelyet önre vonatkozóan javaslatként fogalmaztunk meg. Szeretném, ha nem befolyásolná 
olyan információkkal a jelen lévő képviselőket, amelyek ellentétesek az ÁSZ 
megállapításaival. Ha kell, föl is olvashatom a konkrét jogszabályi helyet, de nem hiszem, 
hogy ma itt jogszabályi helyekről kell vitát lefolytatni. 

A másik, amit muszáj hozzátennem. Több képviselő az Állami Számvevőszék 
megállapításait majdnem szembefordítva, az ellenőrzés jogosságát kérdőjelezi meg. Azt 
kérem mély tisztelettel, hogy ha valóban azt szeretnék, hogy a közpénzre vigyázzon 
Magyarországon az Állami Számvevőszék, akkor az ÁSZ-szal kapcsolatos megállapításokat 
sokkal mélyebb ismeretek alapján kell megítélni. Ha Veres János képviselő úr azt mondta, 
hogy nem ismeri a tényeket, akkor nagyon fontos, hogy először ismerjék meg ezeket. Persze, 
nem dolgom kioktatni senkit sem, de akkor csak annyit kérek, hogy az Állami Számvevőszék 
objektív, független jelentésével kapcsolatban legyenek következetesen a közpénz védelme 
mellett. Ez az egy kérésem van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. (Dr. Veres János jelentkezik.) Veres képviselő 

úrnak már nem szívesen adok szót, mert már mind a két zárszó elhangzott. Úgyhogy a három 
lehetséges döntést fogom ismertetni. (Dr. Veres János: Személyes érintettség okán kérek szót. 
– Több fideszes képviselő: Miféle személyes érintettség? Nem volt ilyen.) Személyes 
érintettség okán, tessék! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm szépen. Szóval, elnök úr, azt gondolom, 
elég pontosan fogalmaztam, és most megismétlem. Én ebben a kérdésben úgy gondolom, 
akkor szabad véleményt formálni mindenkinek, ha pontosan ismer mindent. Mi biztosan nem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy pontosan ismerjünk mindent, a bizottság tagjai sincsenek 
szerintem abban a helyzetben, hogy kellő megalapozottsággal tudjanak a határozati javaslat 
tartalmáról és indoklásáról szavazni. Ezért mondtam azt, amit mondtam. Egyébként az ÁSZ 
megállapítását Puskás alelnök úr benyújtott indítványának pontosításaként idéztem ide, mert 
bízom abban, hogy amit ön felolvasott, az egy pontos idézet volt a törvényből. Ezt elfogadtam 
pontos idézetnek. Csak azt mondom és fenntartom, hogy… (Közbeszólásra.) De igen, ez 
személyes megtámadtatás, ugyanis… Akkor meg indoklom, hogy miért. 

 
ELNÖK: Képviselő Úr! Ne haragudjon, de ne indokoljon! A személyes érintettségét 

tessék tisztázni, és utána hadd szavazzunk! Tessék! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Én ezt tisztázom, az folyik, elnök úr. Nevezetesen, én 

semmiképpen nem abban a kontextusban mondtam, ahogyan elnök úr megpróbálta 
összekapcsolni, hanem abban a kontextusban, hogy a valós tények alapján kell megítélni a 
helyzetet, és annak alapján lehet határozatot hozni. A valós tény megítéléséhez pedig 
pontosan ismerni kellene azt, hogy a jelenleg hatályban lévő hitelintézeteikről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló törvény melyik része vonatkozik, és melyik része nem vonatkozik a 
Nemzeti Bankra. Én ezt nem tudom itt most megítélni. Egy biztos. Amióta a Nemzeti Bankról 
önálló törvény van Magyarországon, azóta a Nemzeti Bank tevékenységére alapvetően a 
jegybanktörvény vonatkozik, és vannak olyan részek, amelyek az imént idézett törvényből, 
nevezetesen a hitelintézeti törvényből lehet, hogy a jegybanknak is alkalmaznia kell. Én ezt 
nem vitatom egy percig sem. Ez volt a személyes része, elnök úr, mert azt gondolom, hogy 
erre reagálni kellett. Köszönöm. 

 

Döntés a bizottság határozat elfogadásáról 

ELNÖK: Köszönjük szépen a hozzászólását. Befejeztük a vitát, köszönöm 
mindenkinek az aktív részvételt. Most már döntést kell hoznunk arról, hogy a 
meghallgatásnak mi a rezüméje. Három variációban is rendelkezésre áll az étlapon, hogy mit 
döntsünk. Először az elsőt teszem fel szavazásra, ami Szekeres Imre nevéhez kötődik, ez a 
három pontból álló határozat. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezt támogatja. Aki ennek benyújtását 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen mellett a bizottság ezt a 
verziót elvetette. 

Következik Molnár képviselő úr kompromisszumos javaslat, amely a jegyzőkönyv 
szerint úgy szól, hogy a Szekeres-féle javaslat első pontját adaptálja a határozatba azt 
követően, hogy a Puskás-féle javaslat első mondata után beidéznénk a határozat szövegébe a 
Szekeres-féle javaslat első pontját, és ezt követően.. Ha bakit csináltam, akkor tessék javítani! 

 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy 

Puskás Imre alelnök úr javaslatát tegye föl szavazásra, és akkor talán egyszerűbben tudunk a 
végére érni a procedúrának. 

 
ELNÖK: Tiszteljük meg egymást annyira, hogy más javaslatról is szavazunk. 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Elnézést, elnök úr, ügyrendi. 
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ELNÖK: Igen, tessék! 
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Annyit engedjen meg elnök úr, hogy először a 

módosító indítványokat kell megszavazni. 
 
ELNÖK: Ott tartunk, képviselő úr, hogy az ön javaslatát ismertettem, mielőtt ez a 

megjegyzés elhangzott volna. Akkor most megismétlem, hogy Molnár Oszkár független 
képviselő úr javaslat szerint a határozati javaslat első mondata azonos a Puskás alelnök úr 
által megfogalmazott javaslat első bekezdésével. Ezt követően ide illesztenénk a Szekeres-féle 
javaslat első pontját, amit javasolt Molnár képviselő úr, majd következnék a határozat érdemi 
része, rendelkező része, amit most felolvasok, mert ez a legfontosabb mondat: „A 
meghallgatás alapján a számvevőszéki és költségvetési bizottság megállapítja, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank a működése során szabálytalanságokat követett el.” Ez a rendelkező része a 
Molnár Oszkár-féle javaslatnak, amiben indokolás viszont nem szerepel. Jól adtam elő, 
képviselő úr? (Jelzésre.) Köszönöm szépen. 

Most tehát erről szavazunk, de ismét szót kért Dancsó képviselő úr. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nekem továbbra is ügyrendi javaslatom 

van. Előbb Puskás alelnök úr javaslatáról kell szavaznunk, mert az írásban eredetileg 
benyújtott javaslathoz Puskás alelnök úr tett egy módosító javaslatot. És nem szavazhatunk 
Molnár Oszkár képviselő úr módosításáról úgy, hogy egy módosításról nem szavaztunk, 
amelyet beemelnénk Molnár Oszkár képviselő úr módosítójába. Kérném elnök urat, hogy ne 
kövessen el eljárási hibát, ezért Puskás alelnök úr módosító javaslatát kellene először 
megszavazni, és utána lehet, ha ön úgy gondolja, Molnár Oszkár képviselő úr módosító 
javaslatát föltenni szavazásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ezen aztán tényleg nem fogunk összeveszni. Tehát 

elfogadom a javító szándékú javaslatot. Akkor viszont Puskás alelnök úr korrekciós javaslatát 
teszem föl szavazásra, ami úgy szól, hogy az írásban benyújtott javaslat határozati részének az 
első bekezdése változatlan. A második része pedig azonos azzal, amit az előbb felolvastam. 
Hadd ne olvassam föl még egyszer, a jegyzőkönyvben megtalálható. Az indokolásban viszont 
kimarad a Magyar Nemzeti Bank, illetve a hitelintézeti törvényről szóló (2) bekezdésre való 
hivatkozás, és csak a 49. § szerepel, amelynek kapcsán szabálytalanság történt. Jól adtam elő, 
képviselő úr? (Jelzésre.) Igen. 

Ez tehát a Puskás alelnök úr által megfogalmazott korrekciós javaslat. Most akkor 
tehát erről szavazunk, és ezt követően térünk vissza Molnár Oszkár képviselő úr javaslatára. 
Köszönöm Dancsó képviselő úrnak a bölcs tanácsot. Ki az, aki Puskás alelnök úr ilyképpen 
korrigált határozati javaslatát támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tizennyolc igen. Ki az, aki nem támogatja? Négy. A bizottság tehát támogatja ezt a verziót. 

Ehhez érkezett módosító indítvány, amit Molnár képviselő úr tett. Azt is már 
ismertettem, de a lényegét megismétlem. (Közbeszólásra.) Nem kell. Akkor egyszerűen 
fölteszem szavazásra, hogy ki támogatja Molnár Oszkár képviselő úr módosító indítványát. 
aki támogatja, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Három igen mellett a 
bizottság nem támogatta. 

Az ülés bezárása 

Tisztelt Bizottság! Ezt a nehéz napirendi pontot letudtuk. Köszönöm még egyszer az 
elnök urak közreműködését, szép napot kívánok. a bizottság ülését bezárom. 
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(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 07 perc.) 

 
 
 

 Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


