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Napirendi javaslat 
 
1. A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális 

megállapodás kihirdetéséről szóló T/7408. számú törvényjavaslat 
nemzetközi szerződésről általános vitája  
 

2. A Magyarország kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya 
között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek 
visszafogadásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/7411. 
számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitája  
 

3. A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről 
és Magyarország kvótájának megemeléséről szóló T/7412. számú 
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitája  
 

4. Egyebek  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 04 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat! Megállapítom, hogy helyettesítésekkel határozatképesek 
vagyunk, miszerint Csóti György helyettesíti a külföldön tartózkodó Csenger-Zalán Zsoltot; 
Horváth János képviselő úr helyettesíti Mihalovics Pétert; Pintér László helyettesíti Tilki 
Attilát; Vargha Tamás Nagy Andor képviselőtársunkat helyettesíti; Kalmár Ferenc Vejkey 
Imre képviselőtársunkat, jómagam pedig Gruber Attilát helyettesítem.  

Kérdezem, hogy az előzetesen kiküldött napirendhez van-e kiegészítenivaló, 
módosítás? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a napirendet. 

A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/7408. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános 
vitája 

Első napirendi pontunkban a tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló 
multilaterális megállapodás kihirdetéséről szóló T/7408. számú törvényjavaslat általános 
vitára való bocsátása a téma. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm dr. Magyariné dr. 
Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt és dr. Takács István Tibor jogi szakreferenst a 
Belügyminisztériumból. Önök lesznek, ha jól tudom, a második napirendi pontunknál is az 
előadók. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit bólint.)  

Akkor kezdjük az első napirendi ponttal, és kérem, hogy röviden egészítsék ki az 
írásban megküldött anyagot! 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tanúvédelmi megállapodás a Salzburg 
Fórum keretében jött létre; május 24-én írták alá a fórum résztvevői. 

A célja az, hogy a felek tanúvédelmi egységei együttműködhessenek mind a védett 
személyek áttelepítésében, mind az információcserében, a technikai-logisztikai támogatás 
nyújtásában és a tanúvédelem részt vevő tisztségviselők, tehát hivatalos személyek 
mozgásában és továbbképzésében.  

A megállapodás megkötésével kiszélesedik a nemzetközi együttműködés lehetősége, 
és ezért hatékonyabb és biztonságosabb eljárásban védhetők a büntetőeljárásban részt vevő, 
fenyegetett helyzetben lévő személyek. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslatot 
támogatni szíveskedjenek! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés? 

(Jelzésre.) Szabó képviselő úr! 

Kérdések, válaszok 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Támogatjuk az előterjesztést, azt azonban szeretném megkérdezni, illetve felvetni, hogy a 
megállapodás végrehajtásához további törvényi szabályozást igénylő módosítás elvégzésére 
látnak-e igényt vagy szükségességet? Így például a védett tanú személyes adatainak átadása 
tekintetében, hiszen egy keretjellegű megállapodásról van szó, és ezek nem egyértelműek 
vagy nem tiszták. Ezt szeretném megkérdezni az előterjesztőtől. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Önöké a szó! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban felmerül annak az igénye, 
hogy esetleg más törvények módosítása, korrekciója is szükséges ehhez. Ezek a munkálatok 
pillanatnyilag folynak. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja a T/7408. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. 
(Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.  

Bizottsági előadó kijelölése 

Előadót kell állítanunk, méghozzá a bizottság véleményének ismertetésére, amely 
valószínűleg holnap napközben kerül sorra a plenáris ülésen.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a bizottság véleményét valaki elmondaná-e. 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs jelentkező? (Vargha Tamás: Mikor lesz? Holnap?) Holnap 
napközben. (Vargha Tamás jelzésére.) Vargha képviselő úr jelezte, hogy szívesen elmondaná 
a bizottság véleményét.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a képviselő urat ebben a munkájában. 
(Szavazás.)  

Köszönöm szépen. Egyhangúlag támogattuk őt. 

A Magyarország kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az 
államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló T/7411. számú törvényjavaslat nemzetközi 
szerződésről általános vitája 

Akkor térjünk rá a második napirendi pontunkra: Magyarország kormánya és a 
Koszovói Köztársaság kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó 
személyek visszafogadásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/7411. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátása. Önöké a szó, államtitkár asszony! 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt lévő megállapodást május 15-én írták alá 
a felek, amelynek az a célja, hogy biztosítsa a Magyarországon illegálisan tartózkodó 
migránsok visszafogadását Koszovóba, illetve az ott esetlegesen tartózkodó magyar 
állampolgárok visszafogadását hazánkba. (Harangozó Gábor megérkezik a bizottság ülésére.) 

Nagyon jelentős kérdés a migrációmenedzsmentnek ez a része, ami a visszafogadással 
kapcsolatos, hiszen Koszovón keresztül Görögország felől Magyarországra, illetve a 
schengeni országokba igen jelentős a menekültek áramlása, és ezt a kérdést valamilyen 
módon rendezni kell.  

Az EU kiemelt jelentőségűnek tartja a visszafogadási szerződések megkötését, és a 
balkáni államokkal az EU ezeket a szerződéseket tulajdonképpen megkötötte. Koszovó 
azonban különleges helyzetben van, hiszen Koszovót nem mindegyik EU-s tagállam ismerte 
el eddig, illetve az aláírás megkötéséig, ezért szükség van Magyarország és Koszovó között 
egy kétoldalú nemzetközi egyezmény aláírására és megszületésére annak érdekében, hogy a 
visszafogadás zökkenőmentesen és megfelelő keretek között folyjon.  

Kérem, hogy támogassák ennek a nemzetközi megállapodásnak a kihirdetését! 
Köszönöm. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kérdés, vélemény az 
elhangzottakhoz van-e. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/7411. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 ellenszavazat. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Köszönöm szépen. 

Bizottsági előadó kijelölése 

Itt is kell előadót állítanunk, és szintén a holnapi plenáris ülésen kellene a bizottság 
véleményét elmondani. (Vargha Tamás jelzésére.) Vargha képviselő úr jelezte, hogy mivel ő 
biztos, hogy jelen lesz az ülésen is, ezért szívesen elvállalja.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a képviselő urat. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Akkor a holnapi nap folyamán ebben a két kérdéskörben Vargha Tamás képviselő úr 
lesz a bizottságunk előadója.  

Nagy tisztelettel köszönöm az államtitkár asszonynak, hogy velünk volt, további szép 
napot kívánok, és a munkatársának is! Viszontlátásra, minden jót! (Dr. Magyariné dr. Nagy 
Edit: Viszontlátásra! - A vendégek elhagyják a termet.) 

A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és 
Magyarország kvótájának megemeléséről szóló T/7412. számú törvényjavaslat 
nemzetközi szerződésről általános vitája 

A harmadik napirendi pontunkra térnénk rá: a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya 
módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről szóló T/7412. 
számú törvényjavaslat általános vitája. Az előterjesztő nevében köszöntöm Török Endre 
főosztályvezető-helyettes urat és Havasi Csabát, a témáért felelős referenst. Parancsoljanak, 
rövid szóbeli kiegészítést kérnénk szépen! 

Török Endre szóbeli kiegészítése 

TÖRÖK ENDRE (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat beterjesztésének célja a parlament 
egyetértésének kérése a Valutaalap kormányzótanácsa által 2010. december 15-én elfogadott, 
az igazgatósági reformról és a tizennegyedik kvóta-felülvizsgálatról szóló határozat alapján 
szükséges alapokmány módosításához, továbbá Magyarország kvótájának 1 940 millió SDR-
re történő megemelése jóváhagyásához és törvénnyel történő kihirdetéséhez. (Dr. Nagy 
Gábor Tamás megérkezik a bizottság ülésére.) 

Röviden bemutatnám a két témát, az igazgatósági reformmal kezdve. Az irányítási 
struktúrában az egyes tagországok által betöltött súlyról és kvótaarányról lefolytatott viták 
számos kérdést érintettek, napirendet kapott az igazgatóság méretére, összetételére vonatkozó 
szabályozás módosítása. Ennek eredményeképpen született meg az IMF 
kormányzótanácsának határozata arról, hogy az igazgatóság a jövőben, a tagországok relatív 
súlyának rugalmasabb tükröződését elősegítendő, a korábbiaktól eltérően innentől kizárólag 
megválasztott igazgatókból tevődik össze, és ezáltal megszűnik a nagy kvótával rendelkező 
országok joga önálló igazgató kinevezésére. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az IMF 
alapokmányának módosítására van szükség. Ezt a módosítást az egyes tagállamoknak át kell 
vezetniük a saját jogrendszerükön, és minden tagállamnak ki kell hirdetnie.  

Az igazgatósági és kvótareform második lépése a 14. kvóta-felülvizsgálat eredménye: 
Magyarország részvételi kvótája a jelenlegi 1038,4 millió SDR-ről 1 940 millió SDR-re 
emelkedik a javaslat alapján. A kvótaemelés gyakorlatilag az összes tagállam kvótájának a 
100 százalékos megemelését eredményezi.  

A Valutaalap-tagsághoz kötődő minden pénzügyi művelet, beleértve a kvótaemelést 
is, a Valutaalap és a tagállam monetáris hatósága között folyik, és nem érinti közvetlenül a 
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kormányzati szektort. Azaz a Valutaalap sajátos szerepkörének megfelelően ebben a 
vonatkozásban is eltér a többi nemzetközi pénzügyi intézménytől.  

Fontos, kiemelendő pont, hogy a központi költségvetést érintő hatása a 
kvótaemelésnek nincsen, tekintettel annak speciális jellegére. A kvótaemelés következtében 
Magyarországnak 901,6 millió SDR-t be kell fizetnie a Valutaalapnak, 25 százalékát SDR-
ben vagy szabadon választott valutában, míg 75 százalékát forintban.  

A kvótaemeléshez SDR-ben szabadon felhasználható valutában teljesítendő összeg 
Magyarország nemzetközi tartalékainak továbbra is részét képezi, és a Valutaalap kamatot 
fizet rá. A forinthányadot a Magyar Nemzeti Bank fizeti be, szintén, és az MNB által 
kiállított, át nem ruházható, nem kamatozó fizetési kötelezvény formájában történik.  

Az MNB-törvény hatalmazza fel az MNB-t, hogy a Nemzetközi Valutalap-tagsággal 
kapcsolatban ezeket a műveleteket a magyar állam nevében végrehajtsa. Röviden ennyit 
szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, és kérem szépen a bizottságot, hogy 
szíveskedjen támogatni a beterjesztett törvényjavaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat. (Jelzésre.) Horváth képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kérdések, számos 
kérdés merül fel ezzel a témával kapcsolatban. Engedtessék meg, hogy csak egyet-kettőt 
világítsak meg, vagy ezeknek a megvilágítását kérjem!  

Az egyik az, hogy a Nemzetközi Valutaalap Alapokmány-módosítása nyomán 
Magyarország súlya az intézményben hogyan változik. A súly alatt a döntéshozatalban való 
szerepét értem. Valamennyi volt azelőtt, valamennyi lesz ezután. Ha erre kaphatnánk eligazító 
számokat, arányokat!  

Továbbá a másik kérdésem az, hogy Magyarország kvótájának a megemelése mintegy 
automatikus következménye az intézmény alakulásának, ahogy az előbb már utaltunk rá, vagy 
valami más szempont is szerepel ott?  

Ezzel a második kérdésemmel összefügg, de lehet harmadik kérdésként is értelmezni 
azt, hogy Magyarország kvótája mértékének megállapításakor az IMF-nél, a Nemzetközi 
Valutaalapnál volt-e szerepe annak, hogy Magyarországot az elmúlt esztendő során, fél 
esztendő, elmúlt esztendő során különösen árgus szemekkel vizsgálták, vagy diplomatikusan 
mondanám: különös figyelemmel figyelték, és ennek nyomán az a megítélés, hogy mennyi 
legyen Magyarország kvótája, módosulhatott valami más szempontból, más szemponttól 
eltérően, ha mondjuk nem lett volna Magyarország ilyen szigorú szemmel nézve? Talán ez a 
három kérdésem kezdetben, és talán ezek elegendőek is egyelőre. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyöngyösi alelnök úr! 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr, 

és köszönjük szépen a tájékoztatást. Bennem is számos kérdés megfogalmazódott. Elsősorban 
az lenne az első kérdésem, nem értem teljesen, hogy ezt miért itt, a Külügyi bizottságban 
tárgyaljuk. Számomra ez egy olyan gazdasági-pénzügyi jellegű kérdés, amit nyilván minél 
több bizottság tárgyal, annál jobb, de nagyon furcsállom azt, hogy nem a Gazdasági vagy a 
Költségvetési bizottság elé kerül ez a kérdés (Dr. Horváth János: Én kompetensnek érzem 
magunkat!), hiszen ott talán… Abszolút, biztos sok mindenben kompetensek vagyunk (Dr. 
Horváth János: Nem sok mindenben…), de szerintem ha ez nem kerül a Gazdasági és a 
Költségvetési bizottság elé, akkor nagyon komoly bajok vannak a magyar parlament 
folyamataiban. Természetesen az, hogy itt is ülnek olyan képviselők, akik kompetensek ennek 
a kérdésnek a megvitatásában, az nem kérdés. 
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Ami azonban konkrétan magát a törvényjavaslatot illeti, ebben én nem általános 
jelleggel két olyan témát látok, ami megtárgyalásra érdemes. Az egyik a tagállami 
tőkefedezetek növelése, a másik kérdés pedig magának az irányításnak a kérdése.  

Ami a tőkefedezetet illeti, számomra ebben a kérdésben, ha megvizsgáljuk a 
Nemzetközi Valutaalap alapokmányát, meg az egész célkitűzését és az egész rendeltetését, 
akkor azt látjuk, hogy valójában az SDR-nek kellene már réges-rég óta lennie annak a 
tartalékvalutának, amelyik a világ gazdasági folyamataiban egyfajta biztonsági hálót jelent az 
országoknak.  

Nagyon jól tudjuk, hogy az Egyesült Államokban bizonyos pénzügyi körök lobbijának 
köszönhetően ez nem valósult meg, tehát hogy itt SDR-re álljon át az egész világ. Nyilván 
lehet spekulálni, hogy e mögött milyen erők húzódnak. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha SDR 
lenne a világ tartalékvalutája, akkor az USA háborúit nem tudták volna finanszírozni azok a 
bizonyos pénzügyi körök, és az USA-dollár elinflálásával nem tudták volna az Egyesült 
Államokban regnáló pénzügyi körök a világot megadóztatni, és ily módon az Egyesült 
Államok pozícióit erősíteni. Ez a rendszer most, a pénzügyi válság idején, pestiesen szólva: 
megy a levesbe.  

Tehát most úgy tűnik, hogy van egyfajta gondolkodás, hogy hogyan kellene ezt az 
egész rendszert valahogy átmenteni ilyen típusú törvények átverésével, és a nemzeti 
parlamentekben is valahogy, valami módon megőrizni ezt a status quót. Ennek a rendszernek 
a fenntartásában, amelyik, nagyon jól látjuk a pénzügyi válság kibontakozását követően, hogy 
ez hova vezetett, ebben a Nemzetközi Valutaalap főszerepet játszott. Ehhez asszisztált, ehhez 
végül is egy ilyen nagy nemzetközi paravánt felemelt, ami mögött, nagyon jól tudjuk, hogy a 
Magyarországhoz hasonló államok teljes gazdasági és pénzügyi kifosztása ment végbe. Ebből 
az Orbán-kormány is kapott nem kis ízelítőt itt az elmúlt két évben.  

Sok szó volt az államadósság, a gazdasági mechanizmusok terén elvárt reformokról és 
természetesen a jegybanki függetlenségről is, amelyik ennek az IMF-alapokmánynak nagyon 
szerves és nagyon komoly része. Mi úgy gondoljuk, és azt reméltük, hogy akkor, amikor 
Orbán Viktor gazdasági szabadságharcról beszélt, sajnos csak verbális jelszavakat zászlóra 
tűzve, nagyon kevés gyakorlatias lépést láttunk e mögött, de azt gondoltuk, hogy e mögött 
egy olyanfajta gazdaságpolitikai szándék húzódik meg, hogy erről a fajta rendszerről 
Magyarország legalább megkísérli az átállást egyfajta nemzeti érdekeken alapuló, másfajta 
pénzügyi rendszerre.  

Mi ebben hiszünk, és pont ezért mi úgy gondoljuk, hogy ezt a fajta tőkeemelést, 
amiről itt most szó van és amelyik ennek a Nemzetközi Valutaalappal kötött szerződésnek 
valamiféle továbbélését segíti elő, mi nem tudjuk támogatni.  

Ami pedig még a veszteségeket illeti, gondolom, itt arról van szó, mert azt mondta a 
főosztályvezető-helyettes úr, hogy azért a mérlegnek két oldala van: Magyarországnak van 
egy befizetése és Magyarországnak van egy kvótája, amit lehívhat. Azért egy olyan időben, 
amikor nem tudom például, hogy az a pénz, amit mi befizetünk a Nemzetközi Valutaalaphoz, 
milyen mértékben kamatozik, és hogy ez hogyan aránylik a Magyarországon jelenleg 
folytatott kamatpolitikához és a nominális kamatok jelenlegi állásához Magyarországon, 
nagyon meg lennék lepődve azon, hogyha ez Magyarország költségvetésére és Magyarország 
gazdaságára nem jelentene kihatást, és ez végül is egy ilyen teljesen nullszaldós művelet 
lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A legelső kérdésére hadd adjam meg én a választ! 

Bizottságunk feladatkörébe tartozik a nemzetközi szerződések megtárgyalása. Más 
bizottságok is kikérhették volna. A Bizottsági elnöki értekezlet dönti el az ajánlások végleges 
rendjét, és például a Költségvetési bizottság, amelyet Nyikos képviselőtársunk elnököl, nem 
kérte ki. Tehát a nemzetközi szerződések az új Házszabály szerint is, illetve a Házban lévő, 
bizottságokról szóló eljárási rend szerint is átfutnak rajtunk, illetve természetesen a 
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szakbizottságok ezt kikérhetik. Ismereteim szerint a Költségvetési bizottság például nem kérte 
ki.  

Én úgy gondolom, mi a saját felelősségi körünkben nemzetközi szerződésről 
természetesen dönthetünk minden további nélkül. Önöké a válaszadás lehetősége. 
Főosztályvezető-helyettes úr! 

Török Endre reflexiói 

TÖRÖK ENDRE (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Arra a 
kérdésre, hogy a módosítás előtt és után mi Magyarország súlya, mi a változás, mi az, ami 
megfigyelhető. Magyarország súlya, ahogy említettem, nagyságrendileg mindenki tudja, hogy 
érint a kvótaemelés. A kvótaemelésa  tagországokat nagyságrendileg alapvetően ugyanúgy 
érinti. Magyarország kvótájának relatív súlya az IMF-en belül nem fog változni, vagy csak 
nagyon minimálisan, elhanyagolható mértékben. Tehát ez az abszolút értékben való 
növekedés nem jelenti azt, hogy relatív értékben jelentős eltérés mutatkozna a kvótaarányt 
illetően az összes tagállami kvótához képest. 

A kvótaemelés okát illetően, hogy van-e más szempont, illetve, hogy vezérelték-e az 
IMF-ben Magyarország kvótája mértékének megállapítását egyéb szempontok, erre azt kell 
mondanom, hogy nincsen, nem volt más ilyen szempont. Ez a folyamat már 2010-ben 
elkezdődött, illetve akkor zárult egy kormányzótanácsi határozattal az igazgatósági és 
kvótareform, amit most a tagállamok megerősítenek.  

Maga a kvóta számítása egy bonyolult formula alapján történik, számos tényező van 
benne. Ennek a részleteibe most nem mennék bele, de ezek az összetevők mind szigorúan, 
előre meghatározott és lefektetett elvek mentén kerülnek megállapításra, és teljes mértékben 
gazdasági-pénzügyi mutatók alapján történik ezeknek a megállapítása.  

A tőkeemelés kapcsán, hogy miként kamatozik ez a befizetésünk, erre most pontos 
adattal nem tudunk szolgálni, de alapvető hatása nincsen Magyarország gazdasági gazdasági 
folyamataira, tekintettel arra, hogy ezt az SDR-ben való befizetést gyakorlatilag 
Magyarországnak az MNB-nél vezetett tartalékai kvótája rendezi. Az MNB-nél vezetett 
tartalékok aránya változik meg, annak az abszolút mértéke nem változik. Tehát az MNB-nél 
vezetett tartalék egy része SDR-ben kerül innentől fogva meghatározásra, azzal a megemelt 
mértékkel, amennyivel most megemeljük a kvótákat. Tehát az MNB-tartalék ezzel nem 
változik. Köszönöm szépen, ennyit tettem még hozzá. (Nátrán Roland megérkezik a bizottság 
ülésére.) 

 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 

Dr. Horváth János újabb hozzászólása 

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  
 
ELNÖK: Elnézést, megérkezett közben Nátrán Roland helyettes államtitkár úr is, hadd 

köszöntsem közben. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elhangzott az alelnök úr részéről a kérdések 

körében és azokon túlmenően olyanfajta értékelése annak a helyzetnek, viszonynak, ahogy 
Magyarország tevékeny partner a Nemzetközi Valutaalapban.  

Amit hallottunk az elnök úrtól, az nem ismeretlen nézet, vélemény. Én csupán azért 
szólalok meg, nemhogy azt módosítsam vagy igazítsam, hanem csupán annak a kifejezése 
miatt, hogy az egy részletvélemény a magyar Országgyűlésben. És amikor elhangzik egy 
ilyen fontos helyen, mint a Külügyi bizottság, a témáról való tárgyaláskor, mert az egy 
nagyon fontos esemény, aminek most részesei vagyunk, akkor mégis szükségesnek, 
kívánatosnak látom, hogy az, amit most mondok, megjegyzek, az egy vélemény, egy 
részletvélemény a magyar politikai közéletben. Részletvélemény. Köszönöm. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez nem érintette a kormányoldalt abból a 
szempontból, hogy a képviselő úrnak volt egy véleménye. Tény és való, hogy a 
bizottságunkon belül vannak közös, illetve különböző vélemények is. Ebben egyet kell 
értenünk, hogy mindenki elmondja a saját véleményét az ügyekkel kapcsolatban.  

Miután nincs több kérdés, hozzáfűznivaló, kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
T/7412. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) 16 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 3 ellenszavazattal a bizottság támogatta az általános vitára 
bocsátást.  

Előadót nem kell állítanunk. A törvényjavaslat általános vitájára várhatóan jövő héten 
kerül sor a plenáris ülésen. Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak és a 
főosztályvezető-helyettes úrnak is, hogy velünk voltak a mai napon. További szép napot 
kívánok! Elnézést, államtitkár úr, hogy nem vártuk meg, de így gyorsan haladtunk, a 
főosztályvezető-helyettes úr kiválóan helyettesítette, kiválóan képviselte a minisztériumot. 
(Nátrán Roland: Én kérek elnézést, bocsánatot kérek!) 

Egyebek 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a négyes napirendi pontunkban, az „Egyebek” 
között van-e kiegészítenivaló, hozzáfűznivaló, vélemény, esetleg tájékoztatás. (Senki sem 
jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, bizottsági ülésünket bezárom, és további szép napot kívánok 
mindenkinek! Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk és elvégeztük a munkánkat. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc) 

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 


