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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottságának ülését megnyitom. Köszöntöm a képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, meghívott vendégeinket és a napirendi pont előadóját, 
Balogh László helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Tisztelt Bizottság! Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes. Eseti képviseleti megbízást jelentek be: Firtl Mátyás 
képviselő úr képviseli Farkas Flóriánt, Gyopáros Alpár pedig Csöbör Katalint.  

Tisztelt Bizottság! A törvényi előírásnak megfelelően kézhez vették 
képviselőtársaim a mai napra szóló meghívót, egyetlen napirendi pontot tűztünk ki, 
amely tájékoztató a bankunió kialakításának aktuális helyzetéről. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs, ilyet nem látok. Szavazásra teszem fel: ki 
az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? (Szavazás.) A jegyzőkönyv 
számára megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 

Az elnök napirend előtti hozzászólása 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy napirend előtt megemlítsem, hogy 
június 15-17-én került sor Athénban a görög elnökség utolsó lezárásaként a COSAC 
plenáris ülésére. A delegációt vezetvén Bana Tibor alelnök úrral voltunk együtt és a 
munkatársainkkal, mindketten a tanácskozás legfontosabb napirendi pontjai kapcsán 
fejtettük ki álláspontjainkat. A görög EU-elnökség eredményeivel kapcsolatban 
hozzászólásomban üdvözöltem a bankunióval kapcsolatos tárgyalások sikeres 
lezárását. Az ukrajnai válság tekintetében pedig a V4-országok felelősségét emeltem 
ki. Bana Tibor alelnök úr a felszólalásában kifejtette, hogy a kisebbségi jogok 
biztosítása jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna stabilitásához. Egyébként 
eredményes COSAC-tanácskozás volt. Jelentem képviselőtársaimnak, hogy a görög 
elnökség rövidített elnökség volt, hiszen az európai parlamenti választások miatt 
másfél hónap kiesett. De még így is sikerült jó néhány dolgot megoldaniuk. 
Mindenesetre hamarosan a végéhez közeledik az elnökség és egy újabb mediterrán 
elnökség kezdődik, reméljük, hasonló sikerességgel és talán kicsit jobb szervezéssel az 
olasz elnökség. Hamarosan az olasz nagykövet urat fogjuk meghallgatni az olasz 
elnökség prioritásairól, mint ahogy ez általában véve a bizottságunkban szokás.  

Tájékoztató a bankunió kialakításának aktuális helyzetéről 

Tisztelt Bizottság! Tehát hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához. Tájékoztató a Bankunió kialakításának aktuális helyzetéről. Ahogy 
korábban jeleztem, a napirendi pont előterjesztője Balogh László helyettes államtitkár 
úr a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága, ahogy 
képviselőtársaim emlékezhetnek rá, az előző ciklusban több alkalommal is tárgyalta a 
bankunió kialakításának kérdéseit, annál is inkább, hiszen a magyar uniós elnökség 
egyik legfontosabb prioritása volt és talán egy-két európai parlamenti szavazaton 
múlott, hogy nem tudtuk százszázalékosan befejezni, de mindenki úgy könyveli el az 
Unióban, hogy ezt alapvetően kezdeményeztük és támogattuk. (Dr. Józsa István 
megérkezik.) Májusban magyar részről is aláírásra került az egységes szanálási 
alapról szóló kormány közeli megállapodás. Képviselőtársaim a tárca által küldött 
háttéranyagot múlt hét csütörtökön megkapták és tanulmányozhatták. A helyettes 
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államtitkár úrtól a bankunió aktuális kérdéseiről és a kormány álláspontjáról kérnénk 
rövid tájékoztatót, utána pedig lehetőség kínálkozik képviselőtársaimnak arra, hogy 
kérdéseket tegyenek fel, kommenteket mondjanak. Át is adom a szót a helyettes 
államtitkár úrnak. Tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára: 
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Néhány 
szóban vázolnám fel a sok-sok háttéranyag és a sok-sok, már rendelkezésre álló 
információ mellett azt a néhány elemet, amelyet a mai megbeszélés kapcsán 
lényegesnek tartok. 

A bankunió, mint koncepció, mint kategória egy hihetetlenül átfogó és, ha 
tetszik, bonyolult együttest képez. A bankunió ismeretesen három nagy elemből áll. 
Ebből az egyik az egységes felügyeleti rendszer, a második rész az egységes európai 
szintű szanálási rendszer, a harmadik eleme - némileg zárójelben - a betétvédelmi 
rendszer európai szintű harmonizálása és mintegy az egész átfogó elemeként az a 
védőháló, amely végszükség esetén pénzügyileg e mögött a felügyeleti, szanálási, 
betétvédelmi rendszer mögött állhat. Arról kellene ma beszélnünk, hogy ez a folyamat 
hol tart, meddig jutottunk és hol van ebben a helyzetben Magyarország helye, hol 
vannak az érdekei és hol tartunk a mai napon.  

Azt kell mondanom, hogy az egységes felügyeleti rendszer létrehozatala 
viszonylag gyorsan megtörtént és gyorsan megtörténik. Ismeretesen ennek az életbe 
lépési határideje 2014. november 4. Hogy hol tartunk ebben az ügyben? Az Európai 
Központi Bank mellett felállított rendszer lényegében gőzerővel készíti elő a 
működésre a terepet. Az egyik lényeges előfeltétele, azon kívül, hogy a szervezeti 
struktúrát létrehozza, az, hogy a közvetlen felügyelete alá kerülő mintegy 128 
eurózónás bankot, illetve bankcsoportot teljes egészében felmérje, egy átfogó 
mérlegvizsgálatot végezzen el, amely alapvetően ez az úgynevezett comprehensive 
assessment. Az átfogó vizsgálat két elemből tevődik össze: egy eszközminőség-
vizsgálatból, amely lényegében e bankok eszközeinek durván az 58 százalékát 
vizsgálná át hatalmas stáb és szakértők részvételével. Ennek gyakorlatilag július 1-jén 
véget kell érnie. Majd belépünk a harmadik fázisba és ez a második eleme ennek az 
átfogó vizsgálatnak, nevezetesen egy stresszteszt lebonyolítása, hogy hogyan viselné, 
mi a tűrőképessége ennek a 128 banknak egy szélsőségesen kritikus helyzetben. 
Ennek az eredményei október végére válnak világossá, ekkor kerül sor a 
kommunikálásukra és ezen tiszta átlátható helyzet fényében veszi át november 4-én 
az Európai Központi Bank felügyeleti rendszere ezen bankok átvilágítását. 

Miért van szükség erre az átvilágításra? Az egyik elem természetesen az, hogy 
ha a nemzeti felügyeletektől - és most az eurózónás felügyeletekről beszélek -, hogy 
úgy mondjam, átkerülnek másnak a felügyelete alá, teljesen evidensen egy tabula 
rasat készít az Európai Központi Bank, de az is nyilvánvaló, hogy az európai 
bankrendszerrel kapcsolatban megnyilvánul egy nagyfokú bizalmatlanság. Sokan még 
arról beszélnek, hogy lehetnek csontvázak a szekrényekben és nyilvánvaló, hogy ezt a 
bizalmi elemet, mielőtt egy új rendszer elindulna, meg kell erősíteni és ez az átfogó 
átvilágítás nagyon lényeges módon a piaci szereplők bizalmának erősítését is 
szolgálja. Azt szeretnék elérni az Európai Központi Banknál, hogy legalább olyan 
mélységű és hiteles átvilágításra és stressztesztre kerüljön sor, mint annak idején az 
Egyesült Államokban. Tehát a két bankrendszer egymáshoz viszonyítva is - 
idézőjelben - tisztába kerüljön. Tudjuk a gyöngéit.  

Azt már lehet tudni, hogy magának az átfogó vizsgálatnak az elindítására és a 
metodológiájának a megismerésére - ami egyébként egy nyilvánosan közzétett 
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metodológia - nagyjából 90 milliárd euró tőkebevonás történt az elmúlt hónapokban 
az érintett bankokban, tehát maguk is úgy készültek - idézőjelben - a legrosszabbakra, 
hogy a tőkehelyzetük olyan erős legyen, hogy a vizsgán, az átfogó vizsgálaton gond 
nélkül át tudjanak menni. 

Az egységes szanálási rendszer is nagyon fontos. Ennek két nagyon lényeges 
eleme van. Az egységes szanálási rendszer arról szól, hogy egy európai szintű 
szanálási testület állna föl, és végső soron a nagy európai, tehát a szanálási rendszer 
alá kerülő bankok esetében, ha baj van - és amikor a szanálásról beszélek, hozzá kell 
tenni, hogy a szanálás kifejezetten a gyógyító értelemben értendő ebben az esetben -; 
mivel ezek rendszerszintű bankok, rendszerszintű intézmények, amelyeknek 
önmagában a fölszámolásuk adott esetben az áthúzódó hatások, az átgördülő hatások 
miatt sokkal súlyosabb károkat okozhatnak más szereplőknek is, piaci szereplőknek 
is, ezért nagyon sok esetben a gyógyítás, tehát a rendbetétel lehet a megoldás.  

Ez az egységes szanálási rendszer arról szól, hogy milyen eszközökkel, adott 
esetben hogyan lehet újra életképessé tenni ezeket a bankokat; ez az egyik eleme. A 
másik eleme, hogy ehhez egy eszközalkalmazási sorrendet szab; a harmadik eleme, 
hogy itt - szemben az elmúlt válság tapasztalataival - nem az adófizetők pénzéből, 
hanem a hitelezők, a befektetők pénzéből próbálják rendbe tenni ezeket a bankokat; 
és a negyedik eleme az, hogy ha mégis külső forrásokra lenne ehhez szükség akár 
átmenetileg is, egy egységes európai szintű szanálási alapot hoznak létre, és ebből 
sietnek a cél elérését támogató anyagi segítségre. Tehát a cél az, hogy az adófizetők 
pénzét mindenképpen kíméljék. Ebben a szanálásban persze az egy fontos elem - és 
ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni -, hogy az a betétvédelmi és egyébként 
befektetésvédelmi mechanizmus, amely százezer euróig a kisbetétesek pénzét védi, 
természetesen mögötte áll. 

Itt jön be a harmadik eleme a bankuniónak, ez a betétvédelmi rendszerek, 
egyelőre az április 15-én elfogadott és időközben már a hivatalos újságban is 
kihirdetett, új európai direktíva szerint egyfajta harmonizált betétvédelmi rendszer. 
Ez a százezer eurós védelmet ilyen értelemben nem érintette. Talán emlékeznek rá a 
bizottság tagjai, hogy az eredeti koncepcióban még elhangzott az is, hogy egységes 
európai szintű betétvédelmi rendszer jönne létre, és ekkor lett volna tulajdonképpen 
hermetikus és százszázalékos a kép. Különböző politikai megfontolásokból végül a 
Bizottság, illetve a tagállamok ettől a gondolattól egyelőre - és hangsúlyozom, hogy 
egyelőre - elálltak, megmaradtak a harmonizáltságnál és annál a lehetőségnél, amit ez 
a direktíva egyébként biztosít, hogy az egyes nemzeti betétvédelmi rendszerek, ha 
valamelyik országban baj van, akkor önkéntes alapon kölcsönt nyújthatnak 
egymásnak, ezzel kisegítve a problémából. Tehát, ha azt lehet mondani, hogy valahol 
még nem zárt a rendszer, akkor például a betétvédelmi rész az, ahol nem zár. 

Van még egy olyan elem, ahol részben lényeges előrehaladás történt, ez pedig a 
védőháló rendszere, az európai ESM-rendszer. Nemrégiben fejeződtek be azok a 
tárgyalások, amely révén egy durván 60 milliárd eurós, közvetlenül bankfeltőkésítésre 
is használható alap immár az eurózóna bankjai részére rendelkezésre fog állni. A 
kérdés az, hogy mindazok számára, akik nincsenek a bankunióban, nem rendelkeznek 
euróval, ha véletlenül úgy döntenének, hogy csatlakozni kívánnak a bankunióhoz, 
milyen védőháló áll rendelkezésre. Erre a kérdésre az a válasz, hogy egyelőre nem 
tudjuk. Határozott ígéret és határozott politikai nyilatkozat született múlt év 
decemberében, hogy a nem eurózónás tagállamoknak is meg kell teremteni ennek a 
védőhálónak a lehetőségét.  

Azt gondolom, azon kormányközi megállapodás, ami nemrégiben került 
beterjesztésre a parlament elé is, életbelépésével, illetve az egységes szanálási 
mechanizmus elfogadásával kezdődhetnek meg mind a két védőháló tényleges 
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alkalmazásáról a tárgyalások, beleértve a nem eurózónást is. Tehát van még egy 
gyönge pontja - most már magyar és nem eurózónás szempontból - a rendszernek, 
ahol nem zár, ez a védőháló kérdése. Az evidencia, hogy az euróval rendelkező, tehát 
az eurózónás tagállamok számára a bankuniós tagság kötelező, nem választható. 
Mindenki, aki kívül van, annak választható mindaddig, amíg az euró bevezetésére 
nem kerül sor. 

Itt az a kérdés, hogy azt az időszakot, amíg az euró bevezetésre kerül - amely x 
év, nyilván országonként eltérő módon -, a kívülálló országok, jelen esetben 
Magyarország, hogy úgy mondjam, a bankunión belül vagy a bankunión kívül kívánja 
tölteni, hol látja az előnyeit, hátrányait. Hogy in medias res erre a talán költői 
kérdésre válaszoljak, azt gondolom, hogy nincs itt a döntés időpontja, és ez a 
leglényegesebb. A magyar kormány folyamatosan arra törekedett, hogy a 
tárgyalásokban - akár az egységes felügyeleti rendszerről volt szó, akár az egységes 
szanálási mechanizmusról volt szó - mindvégig folyamatosan, aktívan vegyen részt, és 
tágítsa azt a teret, ahol nem eurózónás tagállamként, egyébként együttműködve a 
többi nem eurózónás tagállammal, azt a teret tágítsa, ami a cselekvési szabadságot, a 
döntési lehetőségeket, a döntés időzítését és egyébként a jogok és kötelezettségek 
egyensúlyát az adott jogi keretek között maximalizálja, tehát az egyébként némileg 
lejtős pályát a lehető legnagyobb mértékben kiegyenlítse. 

Azt kell mondjam, hogy az egységes bankfelügyeleti rendszerben ez sikerült, 
tehát azok a feltételek, hogy az egységes felügyeleti rendszerhez mikor érdemes 
úgynevezett szoros együttműködéssel csatlakozni, egy pontot kivéve lényegében meg 
tudnak egyezni az eurózónással. Egy ponton nem, és ennek az oka a treaty, a 
Lisszaboni Szerződés, nevezetesen az, hogy jóllehet a végső döntéshozatal során a 
felügyeleti testületnél, az egységes európai felügyeleti testületnél, amelyik döntést 
hoz, ott a jogok még azonosak a szoros együttműködésben lévő országok esetében is, 
azonban ezt a döntést jogi okokból, intézményi okokból az Európai Központi Bank 
Általános Tanácsának jóvá kell hagynia. Egész pontosan tíz nap hallgatás után 
automatikusan életbe lép, de nem vitatható, és ebben már csak az eurózónás 
tagállamok vesznek részt. Itt van egy jogi probléma, itt az egyenlőség nem tud 
megállni, de azért mondtam azt, hogy az adott jogi környezetben, az adott jogi keretek 
közötti maximumot igyekezett biztosítani. 

Az egységes szanálási mechanizmusban is, azt gondolom, hogy hosszú-hosszú 
tárgyalások után viszonylag jól sikerült egy hasonló egységet kialakítani. Önök 
nyilvánvalóan emlékeznek rá, hogy azért kellett egy külön kormányközi 
megállapodást kitárgyalni az egységes szanálási mechanizmusból, mert a német 
alkotmánybíróság megítélése szerint, bár maga az egységes szanálási mechanizmus a 
Lisszaboni Szerződés keretei közé belefér, ennek a finanszírozása és a bankok által 
befizetendő közös szanálási alapba elhelyezendő összegnek a kezelése, mechanizmusa 
már túlmutat a Lisszaboni Szerződésen, nem fér bele. És azért, hogy a dolog 
működőképes legyen, ezt egy külön kormányközi megállapodással kellett szabályozni, 
ami - mint ismeretes - ez év első felében le is zárult, és aláírásra is került.  

Mindezek figyelembevételével tehát a cél az volt és az marad, hogy a kormány, 
illetve a kormány képviselői folyamatosan ott legyenek a bankunió különböző elemei 
formálásának különböző következő szakaszaiban egyrészt azért, hogy tájékozódjanak 
arról, hogy hogyan fejlődik ez tovább, milyen dilemmák vannak, másrészt ugyanezt a 
mozgásteret - még egyszer mondom, az adott körülmények között -, ennek a 
maximumát a nem eurózónás tagállamoknak biztosítani, a relatív egyensúlyt, ami egy 
adott pozitív döntés esetén a mozgásteret maximalizálja és az egyenlőséget biztosítja. 
Ezzel együtt mondom azt, hogy nincs itt a döntés ideje, maga az egységes felügyeleti 
rendszer novemberben kezd működni. Meggyőződésem szerint van egy sor 
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végrehajtási kockázat, tehát érdemes megvárni, hogy fog ez működni a gyakorlatban, 
milyen problémákat vet fel. Van egy következő elem: hogy maga a szanálási 
mechanizmus 2016. január 1-jétől kezd működni, tehát ott is van egy sor végrehajtási 
kockázat, amelyeket még nem látunk, és maga a szanálási alap európai szintű 
feltöltése is akkor kezdődik el, de csak 2017-ben fogja elérni a 60 százalékos 
feltöltöttséget, tehát ott is egy nagy kérdőjel van. Végül a védőháló az utolsó nagy 
kérdés: hogy a nem eurózónás tagállamok esetében a pénzügyi alapok hogy fognak 
működni, milyenek lesznek, mekkora lesz, és hogy lehet ezekhez hozzáférni. 
Hangsúlyozom persze szélsőségesen kritikus helyzetben. A legjobb az, amikor ezekre 
valójában nincs is szükség. 

Tehát a magyar pozíció nagyon egyszerűen az: fenntartani azt a lehetőséget, 
hogy amikor érdekeink úgy kívánják, mikor meggyőződünk esetlegesen arról, hogy ez 
a rendszer jó, több előnyt kínál, mint amennyi terhet jelent, akkor bármely 
időpillanatban azonos vagy közel azonos feltételekkel a magyar döntéshozók abban a 
helyzetben legyenek, hogy ezt a döntést meghozzák és ugyanezekkel vagy hasonló 
jogokkal tudjunk rendelkezni, mint az eurózónás tagállamok. Ehhez folyamatosan ott 
kell és érdemes ülnünk a tárgyalóasztalnál, és ahol kell, befolyásolni olyan irányba az 
újabb és újabb elemek alakítását, hogy az egyenlőség, méltányosság megmaradjon. 

Elnök úr, azt hiszem, így is kicsit hosszabban beszéltem, de a téma 
összetettsége talán indokolja, vagy legalábbis magyarázza ezt. Köszönöm szépen a 
türelmüket. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr. Külön köszönöm, hogy ilyen 
röviden és közérthetően összefoglalta a bankunióról szóló alapvető ismereteinket, 
hiszen ez számunkra is nagyon-nagyon fontos és többször előjött már, ahogy 
említettem az elmúlt időszakban a bizottságunk ülésein. Nyilván ősszel még vissza 
fogunk térni rá, amikor ez a parlament elé kerül. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a kérdések, kommentárok lehetőségét. 
Akinek kérdése van, kérem, röviden tegye fel. (Firtl Mátyás jelentkezik.) Firtl Mátyás 
képviselő úr, tessék parancsolni! 

 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt helyettes Államtitkár Úr! 

Mint ahogy ön is fogalmazott, Magyarország jelenleg még nincs döntési helyzetben, 
és ahogy az elnök úr is fogalmazott, tulajdonképpen a soros elnökség során valóban 
pontosan ezt a dolgot követve vettünk részt a bankunió létrehozásában. Szerettük 
volna, hogy Magyarország nem zónatagként is valóban részt tudjon venni a 
folyamatok figyelemmel kísérésében, illetve esetleges befolyásolásában. Ahogy ön is 
mondta a bevezetőjében, hihetetlenül bonyolult és átfogó ennek az egész 
bankfelügyeleti rendszernek a létrehozása. Ebből fakad az egyik kérdésem. Jogilag, 
nyelvileg teljesen bonyolult ez az egész dolog, ezért kérdezem, hogy hogyan lehet ezt 
egyszerűen átlátva, összefogva kezelni. Ön is használta stresszteszt szót, egyébként 
Józsa úr jelenlétében csak azt tudom mondani, hogy atomerőműveknél már 
hallottunk ilyenről (Dr. Józsa István. Bankoknál is hallottuk már!), mégis leginkább 
most azt szeretném kérdezni, hogy a stresszteszt miként áll ebben az esetben. 

Ha szabad még további két kérdést feltennem, az egyik azzal kapcsolatos, hogy 
tudjuk, a szanálási mechanizmusban az Egyesült Királyság és Svédország más 
állásponton van. Erről valami mást tudna nekünk mondani, tehát hogy mi ez?  

Csak egy zárójeles megjegyzésem van még, mert úgy tetszett fogalmazni és 
valóban úgy van, ezért én is onnan indulok ki, hogy nem az adófizetők pénzét fogják 
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használni. Messziről indulva azonban az valamikor mégiscsak az adófizetők pénze 
volt, mert valahonnan összejött az a pénz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt helyettes 

Államtitkár Úr! Szorosan nem kapcsolódik ugyan a napirendhez, de úgy gondolom, 
hogy ez a bankunió-folyamat mégis szót érdemel. Magyarország a lehetőségei szerint 
ott van, nem mondom, hogy csatlakozik, de ott van és éppen a múlt héten tárgyalta a 
parlament a hazai SRM-rendszer, szanálási rendszer törvényi szabályozását, tehát 
nem akar lemaradni erről a folyamatról. Alapvetően ennek a kiváltó oka a 2008-
2009-es pénzügyi válság. Ha nagyon profán akarnék lenni, azt mondanám, hogy eső 
után köpönyeg, de ha még akkor sem próbálunk valami ernyőt kialakítani, akkor 
hidegzuhany érhet bennünket valami hasonló esetben. Ugyanakkor úgy látom, hogy 
van ennek haszna az eurózóna, az Európai Unió, mint gazdasági térség általános 
bizalmi indexének javulása tekintetében is. Alapvetően erről szeretném a véleményét 
kérdezni. Abban, nem mondanám, pénzügyi háborúnak, de legalábbis pénzügyi 
versenyben, ami megfigyelhető az atlanti, transzatlanti térség tekintetében, lát-e 
lehetőséget arra, hogy ez a folyamat bizonyos idő után átbillen egy olyan kritikus 
ponton, hogy az Európai Unió számára egyfajta gazdasági versenyelőnyként is 
megjelenhet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Következik Bana Tibor alelnök úr! 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Lázár János még miniszterjelöltként arról 
beszélt a bizottsági ülésünkön, hogy 2018-ig szükséges a magyar bankrendszer 
átalakítása. Úgy fogalmazott, hogy ezt a magyar nemzeti érdekek szerint kellene 
átszabni. Véleményem szerint egyáltalán nem könnyíti ezt meg, sőt egyértelműen 
nehezíti, hogy aláírtuk az egységes szanálási mechanizmust. Hiszen bár valóban 
említette az államtitkár úr, hogy a döntés majd később esedékes, de azért egyértelmű 
elkötelezettséget ilyen formán a Jobbik véleménye szerint kinyilvánítottunk a 
bankunióval kapcsolatban. Az Európai Unió pedig nyilvánvalóan érdekelt a status 
quo fenntartásában. Úgyhogy a mozgásterünk e tekintetben egyértelműen csökkent. 
Kíváncsian várom és kérdezem, hogy a helyettes államtitkár úr hogyan látja a 
lehetőségeinket ezzel összefüggésben.  

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e még kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, egy 

rövid kérdést nekem is engedjen meg, államtitkár úr. Nem vagyunk tagjai az 
eurózónának, ugyanakkor mégis ezer szállal kötődünk az eurózónához és egyfajta 
előkészítése történik annak, hogy Magyarország majd csatlakozzon hozzá. Ez időt 
vesz igénybe és ennek a csatlakozási időnek a lehetővé tételét jelenti a megállapodás 
aláírása és majdani parlamenti elfogadása. Vannak más nem euróövezeti tagállamok. 
Államtitkár úr, ezen országok közül mely országok sürgetik a bankunióhoz való 
csatlakozást? Köszönöm szépen. Visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 

Balogh László válaszadása 

BALOGH LÁSZLÓ, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, nem feltétlenül sorrendben válaszolok a 
kérdéseikre, de kérem, ha véletlenül kihagynék egy lényeges kérdést, szíveskedjenek 
jelezni.  
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Azt gondolom, hogy amit Józsa képviselő úr felvetett az európai bizalmi 
indexszel és a válsággal összefüggésben, arra nyilvánvalóan az egész bankuniós 
koncepció egy válasz, egy leckéből a tanulságok levonása és ez egy válasz. 
Nyilvánvaló, hogy majd egy következő, reményeink szerint minél később bekövetkező 
válsághelyzetre való felkészülést jelenti. Ha optimisták vagyunk, akkor azt mondjuk, 
hogy maradjunk mindig a felkészülés szintjén, ha realisták vagyunk, akkor azért 
vélelmezhetjük, hogy válsághelyzetek előbb vagy utóbb, remélhetőleg minél később, 
de azért bekövetkezhetnek a jövőben is.  

Tehát igen, azt gondolom, hogy ez egy tanulság és ez a tanulságokból levont 
következtetések egyfajta megtestesülése európai szinten. Tehát ilyen értelemben ez 
egy pozitív fejlemény, hisz az európai bankrendszer, az európai pénzügyi rendszer 
stabilitása, megítélése nyilvánvalóan visszahat a magyar nemzetgazdaságra és a 
magyar bankrendszer megítélésére, arról a nem elhanyagolható tényről nem beszélve, 
hogy a bankrendszerben jelen lévő, jelentős bankok egy jelentős része az európai nagy 
bankok leányvállalata Magyarországon. Tehát ilyen módon ez a bizalmi erősödés, 
amit mindenki, én személy szerint is várok ettől a bankunió működőképes 
bevezetésétől, az átfogó vizsgálattól, biztos, hogy általánosságban és összességében 
pozitívan hat a magyar gazdaság lehetőségeire is és a magyar bankrendszernek az 
ebben a helyzetben való pozitívabb európai megítélésére is. Ez az első dolog, és azt 
gondolom, hogy ez egy lényeges elem. 

Hosszú távon az európai bankrendszer - most általánosságban beszélek - 
relatív versenyhelyzetét egy ilyen átfogó vizsgálat, majd egy stabil, kiszámítható, 
egységes felügyeleti mechanizmus biztosan javítja az egyesült államokbeli vagy az 
amerikai bankrendszer mellett. Mi azt gondoljuk, vagy az általános szakmai megítélés 
az, hogy most az amerikai bankrendszer versenyelőnyben van, mert ők azt a tisztítási 
folyamatot meg a valamilyen szinten mégiscsak egységesebb banki problémakezelést 
talán erőteljesebben és gyorsabban reagálva tették meg, mint általában az európai 
bankrendszer, de ez nem egy behozhatatlan előny. Az a feltételezés, hogy ez ebben a 
helyzetben behozható, és ezért a bankunió.  

Elhangzott, hogy a stresszteszt az atomenergiából ismeretes. Én azt gondolom, 
a stresszteszt leginkább a kardiológiából ismeretes, amikor valaki egy súlyos 
szívbetegség után fölépül, és akkor fokozatosan terhelik, stresszelik a szervezetet, 
meggyőződvén arról, hogy milyen mértékben állt helyre a szív terhelőképessége. 
Valami ilyesmi történik nyilván - de én kevésbé vagyok ebben járatos - a nukleáris 
erőművek esetében is, nyilván a bankrendszernél is, előidéznek mesterségesen egy 
helyzetet különböző forgatókönyvekkel, természetesen, és papíron, amikor az 
árfolyamok elszabadulnak, amikor a nem teljesített hitelek száma megugrik, amikor a 
gazdasági fejlődés valamilyen külső okokból visszazuhan, hogy azt nézzék meg, hogy 
ez a bankrendszer egészére és egyes egyedi bankokra hogy vetül ki; szimulálnak 
helyzeteket, ami azt mondja, hogy a bank tőkehelyzete hogyan változik, a hitelezői 
helyzete hogyan változik, és kibírja-e. Tehát ez a dolog lényege, hogy mennyire 
csökken le a tőkehelyzete, a likviditási pozíciója milyenné válik, van-e elég tartaléka 
és cselekvési képessége, hogy ezt helyrehozza, vagy elhullik, idézőjelben. Arról szól az 
európai stresszteszt, hogy akinél olyan helyzetet találnak, ami orvoslásra szorul, ott 
hat, illetve kilenc hónapot kaphatnak ezek a bankok, hogy helyreállítsák, a stressz 
által előállított tőkehiányt kvázi bepótolják és fölépítsék, hogy még stressz esetén, egy 
vélelmezett stressz esetén is elég legyen. Remélem, hogy így kielégítő a válasz. Erről 
szól a történet.  

Elég szigorú, azt kell mondjam, hogy elég szigorú a stresszteszt, és ha szabad 
annyit mondani ehhez, hogy a külföldi bankok magyarországi leányvállalatai is 
részesei ennek a stressztesztnek, ezek a stressztesztek csoport szinten történnek, tehát 
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az anyavállalat szintjén, de ehhez szükséges ismerni a leányvállalatok állapotát is. Ez 
ugyan beolvad a nagy egészbe, de miután a Magyar Nemzeti Bank is az Európai 
Központi Bankkal együtt ezekben a stressztesztekben részt vesz, nyilvánvaló, hogy a 
Magyar Nemzeti Banknak is lesz egy általános képe arról, hogy az eszközminőség 
oldalon is meg a stresszteszt oldalon is ezek a jelentős szereplői a magyar rendszernek 
milyen állapotban vannak. 

Ehhez jön még az, hogy a Nemzeti Bank az OTP-nél mint magyar szereplőnél is 
az Európai Központi Bank módszertana szerint elvégzi ugyanezt a stressztesztet és 
ugyanezt az eszközminőség-vizsgálatot is. Az OTP egy teljesen önkéntesen vállalt 
dolog, erre semmilyen kötelezettség nincs. A folyamat végén a magyarországi 
bankrendszerről is lesz egy olyan képünk, hogy ha már tagjai lettünk volna a 
bankuniónak, és elvégzik ezt a stressztesztet, akkor körülbelül ezek a stresszek milyen 
módon hatottak volna a magyarországi főszereplőkre. Azt gondolom, ez egy lényeges 
előny.  

Ezt csak azért akartam elmondani, hogy arra a kérdésre is egy kicsit 
válaszoljak, hogy nagyon átfogó a program, kétségkívül nagyon sok összefüggése és 
kontextusa van, de itt a Magyar Nemzeti Bank, az Igazságügyi Minisztérium, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői, szakértői, korábban a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének a képviselői egy kvázi munkacsoport jelleggel 
rendszeresen konzultálnak, részt vesznek, a brüsszeli Állandó Képviselet szakértői ott 
vannak, tehát van egy olyan szűkebb szakmai vezetői csoport, akik ezt folyamatosan 
kézben tartják, felügyelik, és ha újabb és újabb tárgyalások zajlanak, megfelelő módon 
tudják instruálni az abban résztvevőket, és rendszeresen maga a kormány is kér 
beszámolót és tájékoztatást arról, hogy ezek a tárgyalások hol tartanak, és nyilván, ha 
döntési pontok, akár kisebb döntési pontok is előkerülnek, ezek nem kormányzati 
jóváhagyás nélkül történnek meg. Tehát ennek a kezelése az elmúlt másfél-két évben, 
azt gondolom, hogy megnyugtatóan megoldható volt, és ez a jövőben is így fog 
folytatódni.  

Az adófizetők vagy nem az adófizetők pénze? Azt gondolom, itt a 
megkülönböztetés csak annyi akar lenni - ha szabad erre is reagálni -, hogy akik a 
bankokba befektetnek, hiteleznek a bankoknak, tehát ezek nagy hitelezők, nagy 
befektetők, akik maguk is fizetnek persze adót, ezzel én nem is akarok szemantikailag 
vitatkozni, de mégse a kis-, egyszerű emberekről, a betétesek pénzről, az adófizetők, 
ilyen értelemben a bankrendszerben aktív szerepet nem vállaló és annak nyereségéből 
általában nem részesülő kisemberekről beszélünk, tehát az ő pénzüket próbálja az 
európai szabályozás is meg a majdani magyar szabályozás is kímélni. Erről volna szó. 

Azt a kérdést, hogy a kormányközi megállapodás egyértelmű elkötelezettséget 
jelentene a bankok irányába, határozottan szeretném cáfolni. Semmilyen konkrét 
kötelezettséget ebben a formájában nem jelent. Miről van itt szó? Mikor lép 
érdemben életbe a kormányközi megállapodás az egységes szanálási rendszerről? Ha 
egy olyan döntés születik majd - ha születik egyáltalán, ezt mindig hozzá kell tennem - 
az euró bevezetése előtt, hogy az eurózónához csatlakozni akarunk, akkor 
automatikusan az IGA-ban vállalt kötelezettségek működnek.  

Amíg a bankuniós tagság kapcsán nem születik döntés a szoros 
együttműködésről euró bevezetése nélkül, addig ez egy üres halmaz, tehát ilyen 
értelemben ez semmi mást nem jelent, fönntartja annak lehetőségét, hogy 
csatlakozunk vagy nem csatlakozunk, és ha csatlakozunk, ott a kész mechanizmus, ha 
nem csatlakoztunk, ott egy üres mechanizmus. De ebből önmagában semmilyen plusz 
kötelezettség és semmilyenfajta üzenet nem származik a tekintetben, hogy akarunk 
csatlakozni a bankunóhoz vagy nem. Egy üzenet származik belőle, hogy nem zárjuk 
ki, hogy előfordulhat olyan helyzet, hogy csatlakozunk a bankunióhoz az euró 
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bevezetése előtt. Ezt a ki nem zárást, de semmifajta ennél több elkötelezettséget nem 
jelent.  

Az Egyesült Királyság nem írta alá ezt az IGA-t, mert ő megüzente, hogy ő 
semmilyen körülmények között nem kíván az európai bankunióhoz csatlakozni. 
Magyarország a rendkívül integrált bankrendszere miatt - egyébként az összes többi 
euróövezeti tagállammal együtt - azt a döntést hozta, hogy a lehetőségét végig 
fönntartja, kivárja, tapasztalatokat szerez, és ha úgy látja, hogy tényleg van számos 
előnye, adott esetben versenyelőnye, hogy ehhez csatlakozzunk, akkor ezt a 
lehetőséget nem zárja ki, akkor majd dönt, hogy élni akar-e ezzel vagy nem. Ennyit 
jelent a dolog, tehát direkt elkötelezettséget nem jelent, csak ezt szerettem volna 
jelenteni. Mozgásteret enged és a későbbiekhez ad. 

Az eurózóna és a bankunió - elnök úr kérdése -, hogy ez mennyi időt vesz 
igénybe. Azt gondolom, kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert nyilván nem az 
eurózónás csatlakozás perspektíváiról szól a napirend, de azt gondolom, hogy az 
eurózónás csatlakozás nyilvánvalóan egy gazdasági fejlődés eredménye - 
reálkonvergencia s a többi - és egy adott pillanatban, ha odáig elérünk, egy ezzel 
kapcsolatos politikai döntést meg lehet hozni. Ha az eurózónával kapcsolatos politikai 
döntés megszületik, tapasztalatból tudjuk, hogy nagyjából a gyakorlati felkészülés 
önmagában is három és fél, négy évet vesz igénybe. Ezt látjuk más országok esetében. 
Ha a bankunióhoz akarnánk csatlakozni és a feltételek megérnek, azt gondolom, hogy 
technikai értelemben minimum öt hónap szoros együttműködés kell az Európai 
Központi Bankkal. Minimum 5 hónap kell, mert azt a fajta átvilágítást, amelyet most 
valamennyi tagállamnál elvégeztek, valószínűleg az Európai Központi Bank akkor 
majd újra el akarja végezni. Nem tudok időfaktorról beszámolni, hogy ez n+1 vagy 
n+3 év, de akkor ezt újra el kell végezni. Nyilván ennek vannak jogi és egyéb feltételei. 
Tehát azt gondolom, ha egy erős akarat megnyilvánul ebben a témában, akkor is 
onnantól kezdve uszkve valahol a 8 és 12 hónap közötti minimum technikai 
felkészülés kell.  

A nem eurózónás tagállamok közül, amiről biztosan tudunk, ez evidencia, 
Litvánia az, aki az eurózónához való csatlakozást szeretné. Az Ecofin pénteki 
tanácsülésén meg is szavazták a miniszterek, hogy ilyen értelmű javaslatot fognak az 
Európai Tanács részére tenni. Ezen kívül arról van tudomásunk, ez, azt gondolom, 
nyilvános és politikailag is többször elmondott állásfoglalás, Románia az, aki 
egyébként 2019-es eurócsatlakozási szándékát többször jelezte. Szintén szeretne, 
mondjuk, a lehető leghamarabb szorosan együttműködni az európai egységes 
bankfelügyelettel, tehát kvázi csatlakozni hozzá. Más ilyen határozott álláspontról 
nincs tudomásunk. Valóban azt tudjuk, hogy Svédország, hogy úgy mondjam, távol 
tartja magát, erőtejesen távol tartja magát ettől. Úgy érzi, hogy Svédországban 
lezajlott egy bankválság egész pontosan a ’90-es évek elején, ők felépítettek egy olyan 
rendszert, amellyel egész biztosan kézben tudják tartani maguk is a rendszert.  

Azt hiszem, itt be is fejezem a válaszadást. Remélem, nem hagytam ki 
semmilyen kérdést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a válaszokat. Remélhetőleg még 

találkozunk ezen az őszön.  

Elnöki zárszó 

Tisztelt Bizottság! Jelentem, hogy a következő ülésre a rendkívüli ülésszakon, 
várhatóan hétfőn, június 30-án kerül sor, a napirendi pontok egyeztetés alatt állnak.  

Továbbá tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy holnap, június 24-én 15 
órától a Magyar Tudományos Akadémia ad otthont a „Visegrádi csoport az európai 
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növekedés motorja” című nemzetközi konferenciának. A konferencián a visegrádi 
országok miniszterelnökei mellett jelen lesz José Manuel Barroso, az Európai 
Bizottság elnöke és Johannes Hahn, az Európai Unió regionális politikáért felelős 
biztosa. A konferenciára szóló meghívót a szervezők minden bizottsági tagnak 
megküldték. Aki szeretne részt venni, kérem, most szóljon a munkatársaknak, hiszen 
szigorú beléptetési procedúra lesz. Kívánok mindenkinek jó tanácskozást.  

Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést bezárom, köszönöm szépen a megjelenést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc)  
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és dr. Lestár Éva 

 


