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 Napirendi javaslat  

 
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) A fogyasztó és pénzügyi intézmény között létrejött devizaalapú 
kölcsönszerződésben alkalmazott különnemű árfolyamkikötés 
érvénytelenségével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/310. szám) 
(Dr. Schiffer András, Schmuck Erzsébet és dr. Szél Bernadett (LMP) 
képviselők önálló indítványa) 

b) Az árfolyamrés tisztességtelenségének orvoslásához szükséges egyes 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/312. szám) 
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa) 

c) A devizaalapú, lakásvásárlás céljára felvett hitelek kiváltásáról szóló 
határozati javaslat (H/289. szám) 
(Dr. Fodor Gábor (független) képviselő önálló indítványa) 

d) Az önhibájukon kívüli okból fizetési nehézséggel küzdő, eladósodott 
emberek segítése érdekében szükséges legsürgetőbb intézkedésekről 
szóló határozati javaslat (H/493. szám)  
(Tóbiás József, dr. Tóth Bertalan, dr. Harangozó Tamás Attila, dr. 
Legény Zsolt, Lukács Zoltán, Burány Sándor és Velez Árpád (MSZP) 
képviselők önálló indítványa) 

e) A devizahitelek forintalapú szerződésekre történő átalakítására 
vonatkozó ütemezésről és árfolyamokról szóló határozati javaslat 
(H/1310. szám) 
(Tóbiás József, dr. Botka László, dr. Tóth Bertalan, Burány Sándor és 
Velez Árpád (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

 
2. A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítése 

előkészítésének és megvalósításának országgyűlési felügyeletét ellátó eseti 
bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/283. szám) 
(Dr. Tóth Bertalan, dr. Harangozó Tamás Attila, Tóth Csaba, Heringes 
Anita és Velez Árpád (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés tárgysorozatba-vételről) 
 

3. A szezonális szolgáltatásokkal összefüggő nyugtaadási kötelezettség 
követelményeinek módosításáról szóló határozati javaslat (H/1095. szám) 
(Volner János (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés tárgysorozatba-vételről) 

 
4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: 

a) A Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának rendkívüli  ellenőrzéséről 
szóló határozati javaslat (H/1241. szám)  
(Burány Sándor, dr. Szakács László (MSZP), (Hegedűs Lorántné 
(Jobbik), Schmuck Erzsébet (LMP) és Szelényi Zsuzsanna (független) 
képviselők önálló indítványa) 

b) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.  törvénynek a 
jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1276. szám) 
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(Schmuck Erzsébet és dr. Schiffer András (LMP) képviselők önálló 
indítványa) 

 
5. A szeszes italok kiskereskedelmi forgalmazásának szabályozásáról szóló 

határozati javaslat (H/1249. szám) 
(Varju László (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés tárgysorozatba-vételről) 

 
6. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám) 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján) 

 
7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Dr. Latorcai János (KDNP)  
Velez Árpád (MSZP)  
Volner János (Jobbik)  
Varju László (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dr. Latorcai János (KDNP) távozása után dr. Völner Pálnak (Fidesz) 

 
 
A bizottság titkársága részéről   

 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadó  
Vásárhelyi Pál, a bizottság tanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa  
 

 
Meghívottak 

 
Heringes Anita (MSZP) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
Dr. Szakács László (MSZP) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
Schmuck Erzsébet (LMP) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)  

 Az ülés megnyitása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Megállapítom a 
jelenléti ív alapján, hogy a bizottságunk 10 tagja jelen van, így határozatképes az 
ülésünk, amelyet megkezdünk.  

Képviselőtársaim előzetesen írásban megkapták a mai napra szóló napirendet. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, jelzésük. (Nincs jelentkező.) 
Nincs.  

Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendet ezzel a tartalommal. (Szavazás.) 
Tíz. Ellenvélemény és tartózkodás nincs, így megállapítom, hogy a bizottság 10 igen 
szavazattal, egyhangúlag fogadta el a mai ülés napirendjét.  

Schiffer András képviselő úr azt kérte, mivel ők ugyanebben az időben egy 
másik bizottságban is előterjesztőként szerepelnek, hogy az 1/a. pontban szereplő, a 
fogyasztó és pénzügyi intézmény között létrejött devizaalapú kölcsönszerződésben 
alkalmazott különnemű árfolyamkikötés érvénytelenségével kapcsolatosan egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról ne most, hanem a javaslatok végén 
tárgyaljunk. Azt javaslom, hogy az 5. napirend után, tehát a 6. pont előtt, a 
költségvetési kérdés előtt tárgyaljuk ezt. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kinek 
van észrevétele. (Nincs jelentkező.) Aki ezt a módosítást elfogadja, az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Ellenvélemény és tartózkodás nem volt, így a 
bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirend módosítását. 
Köszönöm szépen.  

Az árfolyamrés tisztességtelenségének orvoslásához szükséges 
egyes törvénymódosításokról szóló T/312. számú törvényjavaslat 
(Döntés tárgysorozatba vételről) 

Az 1/b. ponttal kezdjük a munkát, amelyben az árfolyamrés 
tisztességtelenségének orvoslásához szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről van szó. Ez Szabó Timea képviselő asszony 
önálló indítványa. A képviselő asszony jelezte, hogy nem tud eljönni, és cserét sem 
kért.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatban kinek 
van kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Senkinek.  

Ki támogatja ennek a törvényjavaslatnak a tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 
Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett nem támogatja Szabó Timea képviselő asszony javaslatának tárgysorozatba-
vételét.  

A devizaalapú, lakásvásárlás céljára felvett hitelek kiváltásáról 
szóló H/289. számú határozati javaslat (Döntés tárgysorozatba 
vételről) 

Az 1/c. pontban a devizaalapú, lakásvásárlás céljára felvett hitelek kiváltásáról 
szóló határozati javaslat szerepel, Fodor Gábor képviselő úr indítványa. Képviselő úr 
nincs jelen, és nem jelezte, hogy nem fog eljönni.  

Kérdezem, hogy ki kíván a határozati javaslat tárgysorozatba-vételével 
kapcsolatban hozzászólni, véleményt nyilvánítani. (Nincs jelentkező.) Senki.  

Ki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Három. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen 
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szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételét.  

Az önhibájukon kívüli okból fizetési nehézséggel küzdő, 
eladósodott emberek segítése érdekében szükséges legsürgetőbb 
intézkedésekről szóló H/493. számú határozati javaslat (Döntés 
tárgysorozatba vételről) 

Az 1/d. pontban az önhibájukon kívüli okból fizetési nehézséggel küzdő, 
eladósodott emberek segítése érdekében szükséges legsürgetőbb intézkedésekről 
szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről van szó. Tóbiás József és 
képviselőtársai nyújtották be ezt a javaslatot. Bizottságunk tagja Velez Árpád, 
kérdezem, hogy kíván-e előterjesztőként hozzászólni. (Velez Árpád: Igen.) Öné a szó, 
képviselő úr.  

 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP) előterjesztő: Köszönöm, csak röviden. Az a határozati 

javaslat lényege, hogy haladéktalanul zárolja a kormányzat a luxus- és 
presztízsberuházásokra, a kormányzati kommunikációra, a stadionépítésre félretett 
300 milliárd forintot, ebből hozzon létre egy alapot, amelyből önhibájukon kívül 
fizetési nehézségekkel küzdő embereket lehetne megsegíteni. Ez a határozati javaslat 
lényege.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a kiegészítést, képviselő úr. Van-e egyéb 

hozzászólási igény? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Ki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Három. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, 
hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét.  

A devizahitelek forintalapú szerződésekre történő átalakítására 
vonatkozó ütemezésről és árfolyamokról szóló H/310. számú 
határozati javaslat (Döntés tárgysorozatba vételről) 

Az 1/e. pontban a devizahitelek forintalapú szerződésekre történő átalakítására 
vonatkozó ütemezésről és árfolyamokról szóló határozati javaslat található, Tóbiás 
József és képviselőtársai indítványa. Az előterjesztők részéről Velez Árpád képviselő 
úrnak adom meg a szót.  

 
VELEZ ÁRPÁD (MSZP) előterjesztő: Köszönöm. A kormány gazdaságpolitikája 

jelentősen gyengítette a forint árfolyamát más devizákhoz képest, ezért az a határozati 
javaslat lényege, hogy a 2010-es választások időpontjában meglévő devizahitel-
árfolyamokon váltsa vissza a kormány a devizaalapú hiteleket forintalapúra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy a javaslattal 

kapcsolatban van-e egyéb észrevétel a bizottság tagjai részéről. (Nincs jelentkező.) 
Nincs.  

Ki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Kettő. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Megállapítom, 
hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem 
támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét.  

Az 1. napirendi pont egyes javaslatairól szóló szavazások végére értünk.  
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A Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) 
létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési 
felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló H/283. számú 
határozati javaslat (Döntés tárgysorozatba vételről) 

2. napirendi pontunk a Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi 
blokk(ok) létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési felügyeletét 
ellátó eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat, melyet Tóth Bertalan és 
képviselőtársai nyújtottak be. A határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről kell 
döntenünk. Az előterjesztők részéről Heringes Anita képviselő asszony jött el a 
bizottsági ülésre. Öné a szó, képviselő asszony.  

 
HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Azért kezdeményezzük az eseti 

bizottság létrehozását, mert a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatban teljes körű 
átláthatóságra és tiszta lapokra van szükség, hogy pusztán szakmai döntések 
születhessenek. Ezért kezdeményezzük képviselőtársaimmal, hogy hozzunk létre egy 
eseti bizottságot, amely felügyeli ezt a munkát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony kiegészítését. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólási igényük. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Ki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Négy. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 
8 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatja az eseti bizottság felállítását. 
Köszönöm szépen képviselő asszony segítségét.  

Latorcai János képviselő úr!  
 
DR. LATORCAI JÁNOS (KDNP): Úgy gondolom, hogy egy hozzászólást utólag 

is megér ez a dolog. Aki legtöbbet foglalkozott az elmúlt húsz évben a Paksi 
Atomerőművel a jelenlévők közül, az én vagyok. A Gazdasági bizottság mindig 
kiemelt figyelmet fordított a Paksi Atomerőmű működésére és fejlesztésére. Eseti 
bizottságot magam sem javasolok – így is szavaztam –, mert az eseti bizottságnak 
nem az a feladata, hogy egy működő, az ország energetikai ellátásában meghatározó, 
mondhatnám azt is, hogy nélkülözhetetlen termelőkapacitást esetenként ellenőrizzen, 
hanem a Gazdasági bizottság az eddigi gyakorlatnak megfelelően időről időre 
kihelyezett ülés vagy pedig plenáris ülés keretében folyamatosan áttekinti a paksi 
fejlesztést, illetve Paks működését. Azt javaslom majd elnök úr részére, hogy az 
elkövetkező időszakban térjünk erre vissza és ennek megfelelően vizsgáljuk, főleg úgy, 
hogy a Paks II. fejlesztése a központi kormányzat alá kerül. Ennek megfelelően 
kötelességünk is lesz – parlamenti kötelességünk is fokozottan – meghatározóbban 
vizsgálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez teljesen természetes. Sőt két 

üléssel ezelőtt bizottságunk felállította az Energetikai albizottságot. Azt gondolom, 
hogy aki mélyebben szeretné követni a bővítéssel, illetve az új blokkok beruházásával 
kapcsolatos eseményeket, annak erre Bencsik János képviselő úrral az albizottságban 
is lehetősége nyílik, de természetesen a Gazdasági bizottság is kiemelten foglalkozik 
majd a beruházás követésével.  

Köszönöm szépen képviselő asszony megjelenését.  
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A szezonális szolgáltatásokkal összefüggő nyugtaadási kötelezettség 
követelményeinek módosításáról szóló H/1095. számú határozati 
javaslat (Döntés tárgysorozatba vételről) 

3. napirendi pontunk a szezonális szolgáltatásokkal összefüggő nyugtaadási 
kötelezettség követelményeinek módosításáról szóló határozati javaslat, melynek a 
tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. A javaslat Volner János képviselő úr önálló 
indítványa. Képviselő úr, öné a szó, amennyiben igényli.  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon 

röviden meg szeretném indokolni a javaslatot. A Jobbik több olyan javaslatot 
terjesztett be, hogy a pénztárgépek terheit lehetőség szerint az állam vállalja. Ezt azzal 
indokoltuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium hatástanulmánya szerint 96 
milliárd forint többletbevétele származik az államnak abból, hogy a pénztárgépek 
online bekötése megvalósul. Most pedig arra vonatkozóan terjesztettünk be 
javaslatot, hogy vannak olyan szezonális jelleggel működő, elsősorban a turisztikai 
ágazatban, illetve a vendéglátásban dolgozó vállalkozások, amelyeknél a pénztárgépek 
online bekötésétől véleményünk szerint el lehet tekinteni, hiszen ez jelentős költséget 
ró ezekre az alacsony árbevételű és ebből adódóan kevésbé profitábilis 
vállalkozásokra, adott esetben akár a létüket is veszélyeztetheti, hiszen nagyon kevés 
árbevételt érnek el, és ebből a nyereségből nagyon nehéz ezeket a kiadásokat 
finanszírozni. Kérjük a képviselőtársak támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha megengedi, röviden hozzátenném 

a véleményemet, mivel ezzel a területtel foglalkoztam az elmúlt több mint tíz év 
során. Valóban, az alacsony árbevételű cégek esetében jelentős beruházási költséget 
igényel a pénztárgép beszerzése, viszont azt gondolom, hogy azt a gazdaságfehérítési 
folyamatot, amelyet az online pénztárgépek alkalmazásával eddig sikerült elérnünk, 
nem lenne szerencsés megtörni. Inkább azon érdemes gondolkodni, hogy azoknak a 
vállalkozásoknak, amelyeknek alacsony az árbevételük, és az árbevételükhöz, illetve a 
nyereségükhöz mérten elég nagy beruházást igényel a jogszabályi előírások teljesítése, 
ott ezt valamilyen módon támogatással lehetne segíteni. Így gyakorlatilag két legyet 
ütnénk egy csapásra, hiszen a fehérítési folyamat tovább folyhat, a túlzott terheket 
meg enyhíteni lehetne. Egy egyeztetést a kormánnyal ez mindenképpen megér. 
Köszönöm szépen a kiegészítést.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e 
észrevételük. Volner János képviselő úr!  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik) előterjesztő: Csak egészen röviden szeretnék erre 

reflektálni. A tehertétel csökkentésére vonatkozó javaslatot már korábban megtettük, 
de a kormány azt elutasította, áprilistól pedig kivezette a pályázati rendszerből az 
online gépek költségeinek pályáztatására vonatkozó részeket, tehát a vállalkozókat 
terheli a gépenkénti 150-200 forintos kiadás. Értelemszerűen ez óriási tehertétel 
ezeknek az alacsony árbevételű cégeknek. Azért született ez a javaslat, mert korábban 
az egyéb javaslataink már elvéreztek ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, képviselő úr. Amennyiben nincs további 

hozzászólási igény, szavazni fogunk.  
Ki támogatja Volner János képviselő úr határozati javaslatának 

tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 8 
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nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételét.  

A 4. napirendi pontban képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 
fogunk dönteni.  

A Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának rendkívüli ellenőrzéséről 
szóló H/1241. számú határozati javaslat (Döntés tárgysorozatba 
vételről) 

A 4/a. pontban a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának rendkívüli 
ellenőrzéséről szóló határozati javaslatról döntünk, Burány Sándor és képviselőtársai 
önálló indítványáról. Az előterjesztők részéről Szakács László képviselő úr van jelen, 
megadom neki a szót.  

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! A hírek alapján a Magyar Nemzeti Bank százmilliárdokat költ az 
alapvetően egyébként a feladatai közé nem tartozó célokra, így 200 millió forintot 
adományozott öt alapítvány részére, 90 milliárd forint keretet hagyott jóvá 
ingatlanvásárlásra, ebből már 415 milliót el is költött egy vidéki kastély 
megvásárlására. A közpénzek ekkora összegű felhasználását, illetve azt a tényt is 
figyelembe véve, hogy a Magyar Nemzeti Bankban már több hónapja nem működik a 
tulajdonosi ellenőrzés, hiszen nincsen felügyelőbizottság, ezért határozatban 
javaslatot teszünk arra, hogy az Országgyűlés gazdasági és pénzügyi ellenőrző 
bizottsága, illetve az Országgyűlés kérje fel az Állami Számvevőszéket arra, hogy 
törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok alapján végezzen el egy 
ellenőrzést a Magyar Nemzeti Bankban, kihangsúlyoznám azért, mert nem az 
elsődleges céljaival összeegyeztethető célokra fordít összegeket, valamint kérjük fel a 
Nemzeti Bank igazgatóságát arra, hogy amíg ez az ellenőrzés le nem folyik, függessze 
fel a nem jogszabályi kötelezettségből eredő feladatainak a végrehajtását. Kérem a 
tisztelt bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr kiegészítését. A Gazdasági bizottság 

elfogadta az őszi időszakra vonatkozó munkatervét, ebben szerepel  október második 
felében Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének a meghallgatása a 
bizottság előtt, november második hetében pedig Matolcsy György jegybankelnök 
meghallgatása is napirenden lesz a bizottságban. Azt gondolom, hogy mind az Állami 
Számvevőszék elnökének, mind a Magyar Nemzeti Bank elnökének a bizottsági 
meghallgatása során azoknak a kérdéseknek a feltételére, amelyek az indítvány 
alapján, az előterjesztők szerint vizsgálatot igényelnek, a bizottság ülésén lehetőségük 
lesz.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kiegészítő javaslatuk vagy 
véleményük ezzel kapcsolatban. Volner János képviselő úré a szó.  

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Csak jelezni szeretném a Jobbik álláspontját. 

Elvileg az éves beszámolókról is tárgyalnia kellett volna már az Országgyűlésnek, így a 
Magyar Nemzeti Bank beszámolójáról is. Erre rendkívül kíváncsiak lettünk volna, 
hiszen a prudenciális felügyelet a monetáris politikai hatóságot ellátó szervvel 
egyesült az elmúlt kormányzati ciklusban, és ennek a tanulságairól szerettük volna 
kifaggatni Matolcsy Györgyöt, de erre sajnos nem került sor. Most van a napirendre 
vételéről szóló kezdeményezés a Ház előtt, és majd a Ház dönteni fog erről. Ezt a 
képviselői javaslatot én is indokoltnak tartom, mert szeretném megismerni Matolcsy 
György portfóliókezelési elképzeléseit, hiszen én sem látom pontosan a jegybank 
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tevékenységével összeegyeztethetőnek azt, ami ezekkel az ingatlanvásárlásokkal, 
műkincsvásárlásokkal és egyebekkel folyik. Tehát a Jobbik részéről mi támogatjuk 
ennek az indítványnak a napirendre vételét és megszavazását. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Közben még az előterjesztő Szakács László 

képviselő úr kért szót. Öné a szó.  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Jólesett a tájékoztatás és örülök, hogy Matolcsy elnök úr el fog jönni a parlament 
egyik bizottságának ülésére. Mi a Költségvetési bizottságba már többször meghívtuk, 
hogy ezt meg tudjuk vele vitatni. Úgy gondoljuk, hogy a fölött az összeg fölött, amely 
eredményként felhalmozódott a Magyar Nemzeti Bankban, a költségvetés kellene 
hogy rendelkezzen, azt osztalékként befizethette volna. Itt nyilvánvalóan más 
kérdések is felmerülhetnek. Én biztos vagyok benne, hogy a tulajdonosi ellenőrzés 
hiányát nem tudja pótolni egy-egy bizottsági meghallgatás. Itt természetesen fel lehet 
tenni kérdéseket, csak attól félek, hogy ezek következmények nélkül maradnak, és a 
törvényességi, célszerűségi és eredményességi vizsgálatot semmi esetben sem tudják 
pótolni. Ezért kérem, hogy támogassák az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, képviselő úr. Van-e további 

hozzászólási igény? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Ki támogatja a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának rendkívüli 

ellenőrzéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Négy. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 
8 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételét.  

Köszönöm szépen képviselő úr, hogy megjelent a bizottság előtt.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a 
jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges 
módosításáról szóló T/1276. számú törvényjavaslat (Döntés 
tárgysorozatba vételről) 

A 4. pont b) alpontjaként szerepel a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének 
megtárgyalása. A javaslatot Schmuck Erzsébet és Schiffer András képviselők 
nyújtották be. Schmuck Erzsébet képviselő asszony jelen van a bizottsági ülésen, 
megadom neki a szót mint előterjesztőnek.  

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak 

nagyon röviden szólnék. Gondolom, azt most nem kell részletesen taglalnom, hogy az 
elmúlt hónapokban annak voltunk tanúi, hogy az MNB különféle luxusingatlanokat 
vásárolt és az alapítványainak 200 milliárd forintot juttatott. Többször szóvá tettük, 
hogy ezek a pénzköltések nem vezethetők le a jegybanktörvényből, és azt a választ 
kaptuk – sarkosan fogalmazva –, hogy amit nem tilt a törvény, azt lehet. Azért 
nyújtottuk be a javaslatunkat, hogy pontosítsuk a jegybanktörvényt, amely arról 
szólna, hogy a jegybank csak a bírságok mértékéig költhet a társadalmi 
felelősségvállalás keretein belül különböző vásárlásokra. Ez az egyik eleme a 
módosításnak. A másik eleme pedig az, hogy azt gondoljuk, az alapítványokra nincs 
szükség, ezért az alapítványokat meg kell szüntetni. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, képviselő asszony. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e észrevételük vagy véleményük az előterjesztéssel 
kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Kérdezem, hogy ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Megállapítom, hogy a 
bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatja a 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.  

A fogyasztó és pénzügyi intézmény között létrejött devizaalapú 
kölcsönszerződésben alkalmazott különnemű árfolyamkikötés 
érvénytelenségével kapcsolatosan egyes törvények módosításáról 
szóló T/310. számú törvényjavaslat (Döntés tárgysorozatba 
vételről) 

Képviselő asszony, tájékoztatom arról, hogy Schiffer András kezdeményezésére 
eddig nem tárgyaltuk a fogyasztó és pénzügyi intézmény között létrejött devizaalapú 
kölcsönszerződésben alkalmazott különnemű árfolyamkikötés érvénytelenségével 
kapcsolatosan egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételét. Most ezt megtennénk, és meg is adom a szót önnek mint előterjesztőnek. 
Parancsoljon!  

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Csak egy 

nagyon rövid kiegészítésem lenne. A Kúria kimondta, hogy tisztességtelen az 
árfolyamrés. Ez a törvénymódosítás gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy még ez év 
végéig, december 31-ig az árfolyamrés vonatkozásában a bankok számoljanak el az 
ügyféllel. Ez meggyorsítaná ezt a folyamatot. Ennyi kiegészítésem lenne. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e a 

bizottság tagjainak észrevétele, kérdése. Z. Kárpát Dániel alelnök úré a szó.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót és a 

lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Sokadik, az úgynevezett devizahitelezést érintő 
indítvány van előttünk, amelynek a sorsával kapcsolatban nem nehéz jóslatokba 
bocsátkozni. Végül is azt kell mondjuk, hogy az a kormányzati magatartás, miszerint 
teljes homályban tartják mind a megoldás módját, mind pedig egy esetleges 
forintosítás idejét, nemcsak az ügyfelek számára nagyon káros, hanem bizony a piac 
számára sem küld tiszta és egyértelmű üzenetet. A Jobbik azért támogat minden 
hasonló javaslatot, amely akár csak egy hónappal, egy héttel közelebb hozná a 
megoldást, mert az a teszetoszaság, ami az utóbbi hónapokban sajnálatos módon 
jellemző volt, a piac, a nemzetgazdaság számára is milliárdokban mérhető károkat 
okoz. Ennek kellene, hogy közösen elejét vegyük. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, alelnök úr. Van-e további észrevétel a 

javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Kérdezem, hogy ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 

(Szavazás.) Négy. Ki nem támogatja (Szavazás.) Nyolc. Ki tartózkodott? (Nincs 
jelentkező.) Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül nem támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.  

Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy a hozzászólásával segítette a 
bizottság munkáját.  
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A szeszes italok kiskereskedelmi forgalmazásának szabályozásáról 
szóló H/1249. számú határozati javaslat (Döntés tárgysorozatba 
vételről) 

5. napirendi pontként a szeszes italok kiskereskedelmi forgalmazásának 
szabályozásáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk, 
Varju László független képviselő önálló indítványáról. Úgy gondolom, képviselő úr 
igényli, hogy előterjesztőként hozzászóljon. Öné a szó.  

 
VARJU LÁSZLÓ (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy ami az elmúlt hónapokban 
– de utalhatok az elmúlt évekre is – a dohánykereskedelemre vonatkozóan kialakult 
az országban, olyan anomáliákat vet fel, amiket érdemes megelőzni. Éppen azért, 
hogy ez egyértelmű legyen, ezzel a határozati javaslattal éltem. Az a cél vezetett, hogy 
az enervált ellennyilatkozatok vagy cáfolatok legyenek egyértelműek. Bízom abban, 
hogy a parlament egyértelmű állásfoglalása iránymutatást ad a kormánynak, hogy 
nincs szükség egy nemzeti italbolthálózat kialakítására. Kérem, hogy támogassák ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e a javaslattal 

kapcsolatban további hozzászólási igény, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja képviselő úr határozati javaslatának 

tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Öt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül nem támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét.  

Köszönöm szépen képviselő úr kiegészítését.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján) 

A 6. napirendi pontban a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról kell 
tárgyalnunk, mégpedig arról, hogy a részletes vitában milyen szerkezeti egységek 
mentén történjen a részletes vita tárgyalása. Azt javaslom a bizottságnak, hogy a 
törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egységére kiterjedően folytassuk le a részletes 
vitát, ezután szülessék meg a döntés. A zárszámadás és a költségvetés tárgyalásának 
speciális jellegére való tekintettel egy írásos tájékoztatót fogunk majd kiküldeni ennek 
a menetéről. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai számára ez a menetrend elfogadható-
e, vagy van-e más javaslat is. (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Aki ezt a javaslatot a tárgyalás menetére vonatkozóan elfogadja, az, kérem, 
hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Négy. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 4 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta az elnöki javaslatot.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek az 
egyebek keretében hozzászólási igénye. (Nincs jelentkező.) Nincs.  
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Az ülés berekesztése 

Képviselőtársaimnak megköszönöm a részvételt, mindenkinek jó és 
eredményes napot kívánok. A bizottság ülését bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc)  

 
 
 

  

Bánki Erik 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


