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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, valamint értelemszerűen a 
meghívott vendégeinket.  

Napirendi javaslatként egyetlenegy napirendi pontot terjesztettem elő. Mint 
azt a sajtóból is olvashatták, Balog Ádám úr, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke - 
tekintettel arra, hogy a Magyar Külkereskedelmi Bankban folytatja pályafutását - 
lemondott az alelnöki tisztségéről, és ilyenkor - a jegybanktörvény értelmében - a 
jegybank alelnöki posztjára való jelölés joga Magyarország miniszterelnökét illeti 
meg, miniszterelnök úr pedig nekem és a házelnök úrnak elküldött levelében jelezte, 
hogy Nagy Márton urat jelöli a Nemzeti Bank új alelnökének. Tekintettel arra, hogy az 
alelnöki eskütétel előtt kötelező formai kellék a Gazdasági bizottság ülésén az 
alelnökjelölt meghallgatása, ezért ebből a célból hívtam össze mára a Gazdasági 
bizottság ülését.  

Akkor először a napirenddel kapcsolatban. Tisztelettel kérdezném a bizottság 
tagjait, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése vagy észrevétele. 
(Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a 
napirend elfogadását. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez egyhangú. Köszönöm szépen.  

A Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének meghallgatása (A 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 9. § (6) 
és a 11. § (2) bekezdése alapján) 

Bele is vágunk a napirendbe. Tisztelettel üdvözlöm alelnökjelölt urat. Én azt 
gondolom, hogyha valaki kézbe veszi az ő életrajzát, akkor láthatja azt, hogy keresve 
se lehetett volna jobb jelöltet találni az alelnöki pozícióra, mint ő, hiszen egy évtizedes 
olyan szakmai karrier van mögötte, amely teljes egészében a pénzügyi szférához és 
egyébként pedig annak jelentős részében a jegybankhoz és ráadásul a jegybanki 
politika egyik legfontosabb területéhez is kötődik. Ennek megfelelően, azt gondolom, 
egy alapos és felkészült szakember az, aki most itt ül velünk szemben az alelnökjelölti 
meghallgatáson. 

Alelnökjelölt úrnak előre jelzem, mielőtt átadom neki a szót, hogy 
természetesen nyugodtan, bátran beszéljen szakmai kérdésekről, hiszen - azt 
gondolom - neki alapvetően ez lesz a feladata, de ez sajnos egy parlamenti bizottság, 
ahol egészen biztosan nem szakmai kérdéseket is fog kapni. Ezekre, ha akar, válaszol, 
ha nem akar, ha nem tartozik a feladatkörébe, akkor nem válaszol, ezt az ön 
belátására bízom. Itt nyilvánvalóan az egyetlen szempont, ami alapján a Gazdasági 
bizottságnak döntenie kell, az a szakmai alkalmasság, és ugyan még nem hallottam 
alelnökjelölt úr szavait, de azért azt kell hogy mondjam, az életrajza alapján ehhez sok 
kétség nem férhet. Úgyhogy, parancsoljon, először öné a szó.  

Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének 
bemutatkozása 

NAGY MÁRTON, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! Tisztelt Jelenlévők! Igazából a 
beszédemet aköré szeretném összpontosítani, hogy mivel szeretnék foglalkozni a 
jegybankban és milyen utat szeretnék követni. 

Azt kell hogy mondjam, hogy jegybankárként - és a jegybankért - 
mindenféleképpen a magyar gazdaság egyensúlyi pályáját megtartva a gazdaság 
felzárkóztatását, felzárkózását szeretném segíteni, amit minél hamarabb szeretnénk 
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elérni. Megvalósulásának három előfeltételét látom. Egyrészt a jegybank 
viselkedésében vagy - mondjuk úgy - reakciójában látom az első előfeltételt, ami azt 
jelenti, hogy nagyon sokáig a jegybankok a piacot követték, mindig azt mondták, hogy 
a piacnak igaza van, ez a feltételezés megdőlt, és ma már, azt gondolom, hogy a 
jegybankoknak proaktívnak kell lenniük, és azt kell üzenniük, hogy ők tudják vezetni 
a piacot. Egy ilyen felfogás mellett lehet elérni azt, hogy a gazdaságot támogatva, az 
egyensúlyi pályát megtartva a felzárkózás sikerüljön.  

A másik ilyen előfeltétel a pénzügyi rendszer átalakítása. A pénzügyi 
rendszerünk már most is egy nagyon hosszú átalakítási folyamaton esett át; azt 
gondolom, hogy az irány jó, de nem mondhatjuk, hogy kész van a pénzügyi rendszer, 
nem mondhatjuk, hogy a pénzügyi rendszer hatékonyan és teljes mértékben 
egészségesen működik. Egészségesség alatt azt mondom vagy azt lehet mondani, hogy 
a gazdaságot tudja támogatni a hitelezésével, és önmaga erejéből tudja támogatni, 
tehát nem a jegybankra való ráutaltság mellett.  

A harmadik ilyen feltétel pedig az, hogy a közgazdasági gondolkodás, a 
közgazdasági összefüggések is nagyon megváltoztak a pénzügyi válságot követően. Új 
paradigmák, új elméletek születtek. Ezeket az elméleteket kell rögzíteni, kidolgozni és 
elterjeszteni annak érdekében, hogy a közgazdaság is változzon, ahogy változik a 
környezetünk, változik a gazdaságunk, és változik a pénzügyi rendszer. 

A jegybanktörvény világosan meghatározza az MNB elsődleges célját: ez az 
árstabilitás elérése és fenntartása. Csak ennek elérése esetén nyílik arra lehetőség, 
hogy a másik két alapfeladatát, a pénzügyi stabilitás erősítését és a kormány 
gazdaságpolitikájának támogatását a jegybank végezhesse. Ugyanakkor ez azt is 
jelenti, hogy ha ezt elérjük és a jegybank ezt a másik két feladatot nem teljesíti, azzal 
károkat okoz. Tehát ez nemcsak egy lehetőség, hanem egy szükséges lépés, amiről azt 
kell mondanom, hogy jelen pillanatban elértük az árstabilitást. Az inflációs cél 3 
százalék; célon vagyunk a policy horizonton, ami azt jelenti, hogy a következő 6-8 
negyedévben elérjük. Az infláció jelen pillanatban 1 százalék alatti, 0,6 százalékos a 
legutóbbi szám, úgyhogy ez a lehetőség szükség is, hogy a pénzügyi stabilitást 
erősítsük és a gazdaságpolitikát támogassuk. 

Azt gondolom, hogy a jegybank nagyon jelentős lépéseket tett ennek érdekében 
már idáig is. 2013 óta egyrészt megváltozott a jegybank felfogása és átment egy 
proaktív, piacot vezető szemléletbe, és ennek megfelelően nagyon sok olyan program 
indult el, ami a gazdaságpolitikát és ezt a felzárkózást vagy ezt az új gazdasági modellt 
támogatja.  

Ilyen a jegybanki alapkamat csökkentése. Tegnap, gondolom, mindenki 
hallotta, hogy 1,35 százalékra csökkent a jegybanki alapkamat, és befejeződött a 
második kamatcsökkentési ciklus. Ha historikusan nézzük, ilyen alacsony még soha 
nem volt; 1924 óta, a jegybank fennállása óta nem volt ilyen alacsony a kamatláb, a 
jegybanki alapkamatláb. 

Ez nagyon sokat segít a gazdaságban a monetáris transzmisszión keresztül, és 
mi úgy számoljuk, hogy a gazdasági növekedéshez körülbelül az elmúlt 1 évben 1 
százalékpontot tudott hozzáadni, de ha azt nézzük, hogy a hozamgörbét is mozgatja 
nemcsak a rövid oldalon, hanem a hosszú oldalon is, ezzel az államadósság 
finanszírozási költségeit csökkenti. Itt arról tudok beszámolni, hogy körülbelül 300 
milliárd forinttal javította az állam pozícióját azáltal, hogy alacsonyabbak lettek a 
kamatok. Tehát nemcsak a vállalatok, a háztartások, hanem az állam finanszírozási 
lehetőségeit, finanszírozási költségeit is csökkentette. 

A növekedési hitelprogramról nem nagyon kell beszélni. Azt gondolom, hogy 
az NHP mint betűszó mindenki számára ismert, és tudja, hogy miről szól: kis- és 
középvállalatokat segítő program, ahol 1500 milliárd forintnál tartunk. Több mint 
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20 000 vállalkozáshoz jutott el, nagyon széles körű, regionálisan, ágazati szinten 
nagyon sokat segített; és azt számoltuk, hogy a növekedésben körülbelül 1 
százalékpontos hozzáadott értéket tudtunk elérni. Tehát a kamatcsökkentéssel és a 
növekedési hitelprogrammal az elmúlt év növekedésének a felét tudtuk adni.  

Emellett vannak más, bár nem ilyen látványos programok, de nagyon-nagyon 
fontos programok. Ilyen az önfinanszírozási program, ahol a hozamgörbe hosszú 
oldalára is, tehát a hosszú államkötvény-hozamokra is hatást gyakorolunk, és 
lényegében a bankokat arra kérjük, illetve ösztönözzük, hogy az MNB finanszírozása 
helyett az államot finanszírozzák; de ilyen a programjaink közül a jegybanki 
eredmény javítása is. 

Egy ilyen programot kihagytam, ami látványos is egyben, ez a devizahitelek 
kivezetése, ami talán az egyik legfontosabb jegybanki lépés volt az elmúlt évben. Az 
elszámolás, a fair banking és a devizahitelek kivezetése, ezek közül a jelzáloghitelek 
konverziója, azt gondolom, ma már nem szorul védelemre, hogy miért kellett 
megcsinálni és miért tekinthető ez nagyon-nagyon sikeres programnak, amit a 
jegybank a kormánnyal közreműködve, azt gondolom, a jelzáloghitelek esetén lezárt.  

A jegybanknak a monetáris politika mellett van egy másik területe, ez a 
pénzügyi stabilitás, amit részben úgy is tudunk definiálni, hogy ez a pénzügyi 
rendszer átalakítása. Itt is beszámolhatok arról, hogy 2013 óta rendkívüli lépésekre 
kerül sor.  

Ilyen például a felügyelet integrációja a jegybankba 2013 októberében. Ma már 
látható, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt. Ha körbenézek a világban, mindenki 
integrálja a felügyeletet a jegybankba. Ez a pénzügyi válság egyik legfontosabb 
következménye volt. És nemcsak az, hogy ez a felügyeleti tevékenység bekerült a 
jegybankba, hanem az is, hogy szabályozó jogköröket kapott a jegybank, ami azt 
jelenti, van egy ilyen makroprudenciális szabályozás, ami lényegében a rendszert 
szabályozza: minden bankra azonos szintű szabályozást ír elő. Ezekkel a szabályozó 
eszközökkel él a jegybank.  

Mondok egy példát: ilyen például az adósságfék bevezetése, hogy például a 
háztartások ne tudjanak túlságosan eladósodni. Ez nem azt jelenti, hogy nem jutnak 
hitelhez, hanem ne nyújtózkodjanak tovább, mint ameddig a takarójuk ér. Ilyen 
például a jövedelemarányos törlesztőrészletben egy korlátozás bevezetése. Vagy ma 
már csak az kap hitelt, akinek van bevallott, dokumentált jövedelme, hiszen ez 
nagyon fontos előfeltétele annak, hogy a bankrendszer a közvetítésben részt vegyen.  

Ugyanakkor, mint mondtam, a pénzügyi rendszer tisztulása - hogy is 
mondjam - nagyon nagy mértékben lezajlott. A mérlegek teljesen máshogy néznek ki, 
ha ma ránézünk egy banki mérlegre, mint mondjuk 2009-2010-ben volt. Az 
eszközoldalon a devizahitelek leépültek, a vállalati hitelezésen belül a kis-, 
középvállalati hitelezés előretört. Nagyon sok állampapírt gyűjtöttek a bankok, és a 
nem teljesítő hitelek - amelyeket döglött hiteleknek is hívhatunk - aránya is csökkent 
a bankrendszeren belül. 

Ugyanakkor a bankrendszer azon túlmenően, hogy tisztul a mérleg és ez 
előfeltétele annak, hogy újra szerves részévé váljon a gazdaságnak azáltal, hogy a 
hitelezést támogatja - és itt a hitelezésen belül főként a vállalati hitelezésre gondolok -
, ez még egy kihívás és a jegybanknak, jegybanki oldalról is kihívás lesz, hiszen a 
növekedési hitelprogram nem maradhat bent a rendszerben hosszú ideig. A 
növekedési hitelprogram egy átmeneti torzulást tudott korrigálni, a kkv-hitelezés 
beindult, ugyanakkor a bankoknak önmaguktól kell hitelezni, és a piaci hitelezésnek 
el kell indulnia, és a jegybankra való ráutaltságnak csökkennie kell. Azt gondolom, 
hogy ez a közös munka a bankrendszerrel együtt lesz talán a pénzügyi stabilitás 
tekintetében az egyik fontos kihívás a következő években.  
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A jegybanknak ezen túlmenően van egy nagyon fontos feladata. Ahogy 
mondtam, a gondolkodás, a közgazdasági összefüggések megváltozását is támogatnia 
kell; az oktatásba is át kell vinni azokat az eredményeket, melyek az elmúlt években új 
összefüggésekként megjelentek a közgazdaságtanban.  

És itt a társadalmi felelősségvállalási programjai a jegybanknak nagyon-
nagyon fontosak. Ezek közül kiemelném az oktatást, ami igen-igen fontos, kinek, ha 
nem a jegybanknak kell ennek az élére állnia, éppen azért, mert a jegybank látja és 
tanulta meg a leggyorsabban azt, hogy a gazdaság és a pénzügyi rendszer és a 
közgazdaságtan hogyan változott meg az elmúlt években.  

Összefoglalóan tehát azt tudom mondani, hogy 2013 óta a jegybank 
mindenféleképpen teljesen új úton halad, ebben számos sikert ért el, és azt gondolom, 
hogy alelnöki kinevezésem esetén én ezen az úton való továbbhaladást fogom 
támogatni, az eredmények megőrzésére fogok fókuszálni, és egyértelműen az új 
kihívások nagyon-nagyon gyors - hogy is mondjam -, megoldására. (Z. Kárpát Dániel 
megérkezik az ülésre.) Itt a proaktív megoldás a fontos kérdés, a jegybanknak 
lehetőleg még a probléma felmerülése előtt be kell avatkoznia és meg kell szüntetnie 
ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnökjelölt úr. A bizottság tagjaié a lehetőség, 
hogy kérdezzenek, illetve véleményt mondjanak. Ha lehet, akkor az a kérésem, hogy 
ezt a kettőt egyben oldjuk meg. És utána alelnökjelölt úrnak még egyfajta zárszóra 
természetesen lehetősége lesz, és reflektálhat az itt elhangzó dolgokra. De ahogy 
említettem, mivel itt alapvetően a szakmai alkalmasság mérlegelése lehet a bizottság 
feladata, ezért a nem szakmai típusú kérdésekre, ha akar, válaszol, ha nem, nem. 
Ugye ez egy parlamenti bizottság, ahol nem várható el senkitől, a bizottság egyetlen 
tagjától sem a szakmai hozzáértés, ennek megfelelően kezelje a kérdéseket is, mert ezt 
már nem egy alkalommal tapasztaltam, hogy nem mindenkinél van meg teljes 
egészében.  

(Jelzésre:) Volner képviselő úr, parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnök urat, gondolom, nem kell 

megnyugtatni, hiszen hagyományosan a Jobbik képviselői szakmai felszólalásokat 
tettek ebben a bizottságban.  

Nagyon fontosnak tartom azt, amit alelnökjelölt úr kiemelni tartott fontosnak, 
hogy a növekedési hitelprogramról ön szerint nem kell beszélni. Én úgy gondolom, 
hogy kell beszélni a számok tükrében. Itt alelnökjelölt úr figyelmébe ajánlom, hogy a 
növekedési hitelprogram első két pillérében kiosztottak 701 milliárd forintot a 
magyar gazdaság részére, és ebből a 701 milliárd forintból mindössze 18 milliárd 
forint volt az, ami a 10 főnél kisebb létszámot foglalkoztató magyar vállalkozásokhoz 
került új hitelként. Tehát látható az, hogy elsősorban - az eddig megismert adatok 
alapján - hitelkiváltás történt, olyan cégek számára, amelyek eddig is hitelképesek 
voltak és a kereskedelmi bankok eddig is hitelezték őket nagyon szívesen. A magyar 
gazdaságnak azonban - a Jobbik meglátása szerint - pont az volt az egyik legnagyobb 
baja, hogy tőkehiányos volt, a magyar kereskedelmi bankok a magyar vállalkozások, 
elsősorban a kisvállalkozások hitelezésében nem vettek részt, és amikor a kormány 
bevezette 2,5 százalékos kamatszinttel a növekedési hitelprogram lehetőségét, akkor 
felhívtuk arra a figyelmet, hogy ez a 2,5 százalék aligha lesz elég ahhoz, hogy a 
kereskedelmi bankok kockázati alapon hitelezzék a magyar kisvállalkozásokat. Ezért 
fontos lenne, hogyha a kormány által stratégiainak nevezett ágazatokban részben 
vagy egészben állami kezességvállalás történne a kisvállalkozások részére, hiszen 
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2,5 százalékért a bankok aligha szeretnek üzleti tervek alapján kockáztatni és 
hitelezni. Érdeklődnék, hogy alelnökjelölt úrnak az általam elmondottakról mi a 
véleménye. 

Szintén fontosnak tartom azt a kérdést, amiről rendszeresen vitáztunk itt 
fideszes országgyűlési képviselőkkel. Olvasom a nemzetközi szakirodalmat, nagyjából 
konszenzus van abban, hogy a Fed élénkítési programja a feltörekvő piacokra, így 
Magyarországra is, a magyar alapkamatra is rendkívül kedvező hatást gyakorolt, 
értelemszerűen csökkent az ország finanszírozási költsége. Ebben mindenki 
egyetértett, a fideszes képviselők vitatták, alelnökjelölt úr véleményére leszek 
kíváncsi, hogy vajon igazat ad-e nekem ebben, illetve mi az ön véleménye erről a 
kérdésről. 

Megint csak nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kormány 2010-től fogva jó 
néhány ágazati különadót, így a bankszektort sújtó különadót is bevezetett 
Magyarországon. A Jobbiknak az a véleménye, hogy ezekre az adókra szükség van, 
hiszen a közteherviselésbe a pénzügyi ágazat szereplőit is az eddigieknél nagyobb 
mértékben be kell vonni, azonban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a különadók 
bevezetése is kiszámítható legyen. Erre mind az adómérték vonatkozásában szükség 
lenne, mind pedig a különadók időbeli hatályát illetően fontos lenne azt előre látni, 
hogy mettől meddig tart, és azt a gyakorlatot, ami egyszerűen lebegteti azt, hogy 
valamikor egy év végén megtörténik a különadó lezárása, a kivezetése a rendszerből, 
majd pedig nem történik meg ez mégsem… Utána értelemszerűen nem csodálkozhat 
a kormány, hogyha a kereskedelmi bankoknak egy ilyen, a kormány által rendkívül 
bizonytalanná tett gazdasági környezetben nincs kedvük új hiteleket kihelyezni a 
piacon, hiszen ki szeret egy olyan piacra befektetni, ahol jelentős mértékben, 
százmilliárdos nagyságrendben változnak az adóterhek. Kérdezem jegybank-
alelnökjelölt urat, hogy mi a véleménye erről, kiszámítható kormányzati 
gazdaságpolitika történt-e ezen a területen. 

Nagyon fontos javaslatokat fogalmazott meg a Jobbik akkor, amikor a kéthetes 
papíroknak kötvényből betétté történő átalakítását szorgalmaztuk. Ezen a téren 
egyébként a jegybank az elmúlt időszakban már előrelépni látszik. Ugye azt tartottuk 
nagyon fontosnak, hogy van egy durván 4500 milliárd forintnyi állomány, ami a 
kéthetes papírokban állomásozik, ez után fizet a jegybank alapkamatot. Tudom, hogy 
a közvéleményt ez egy kevésbé érdeklő téma, de a pénz nagysága miatt viszont 
mégiscsak fontos lenne. És azt is láttuk, hogy ez egy olyan instrumentum, ami elvileg 
azért jött létre, hogy a kereskedelmi bankok fölös likviditását ilyen módon le lehessen 
kötni, azonban Magyarországon nem rezidens pénzintézetek is felhasználták ezt az 
instrumentumot arra, hogy az ország számára gyakorlatilag biztonságot nem jelentő 
papírokban kéthetenként állomásoztassák a pénzüket, és úgy húztak a jegybanktól 
kamatbevételt, hogy gyakorlatilag Magyarországon kereskedelmi banki tevékenységet 
egyáltalán nem végeztek. Itt érdeklődni szeretnék, hogy alelnökjelölt úrnak erről a 
kérdésről mi a véleménye. (Cseresnyés Péter távozik az ülésről.)  

Szintén fontosnak tartanám azt, hogy alelnökjelölt úr annak alapján, amit a 
jegybanknál láttunk, hogy egy, mondjuk úgy, alternatív portfóliókezelési gyakorlat 
valósult meg különböző vidékikastély-vásárlásokkal és egyéb, Magyarországon 
legalábbis erősen unortodoxnak számító lépésekkel, hogy látja ezt a gyakorlatot, 
kiszámíthatónak, jónak, célravezetőnek tartja-e a jegybanknak ezeket a lépéseit. 

És legutolsó kérdésként: a 2008-as gazdasági válság beköszöntét követően 
folyamatosan szakmai konferenciákon a deleveraging, a banki tőkeáttétel 
csökkentése, a bankok tőkemenekítése volt az egyik hívó szó és az egyik 
leggyakrabban emlegetett kifejezés, ami sújtja a különböző országokat. Itt az a kérdés, 
hogy ön szerint ahhoz, hogy ez a folyamat nemhogy megálljon, hanem 
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visszarendeződjön, és hasonló hitelbőség állhasson elő egyes szektorokban, mint 
amely korábban megfigyelhető volt, mi lenne szükséges a jegybanki, illetve a 
kormányzati oldalon.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: (A nyitott ablakon keresztül kintről díszlövések hallhatók.) Ezt nem a 

képviselői hozzászólás végéhez időzítettük, ez véletlenül alakult így. (Derültség.) 
Van-e még más kérdés? (Jelzésre:) Varju képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): A felvezetéshez van akkor ez időzítve.  
Elnök úrnak nem szeretnék azért csalódást okozni, de szeretném egyidejűleg 

megnyugtatni: ön úgy fogalmazott, hogy sajnos ez egy parlamenti bizottság, 
szerintem ez nem sajnos, örülök annak, hogy lehetőség van arra, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank alelnökjelöltjének meghallgatására sor kerül. 

A felvezetőben elhangzottakból alelnökjelölt úr három olyan témát jelölt meg, 
ami kiemelten fontos ahhoz, hogy véleménye szerint előrelépés történjen. Én ebből az 
elsővel szeretnék pár percig foglalkozni, ami arra vonatkozik, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank mennyire proaktív módon viselkedik egy reaktív magatartáshoz képest, és ez 
mennyire befolyásolja a lehetőségeit, és valóban hozzájárul-e ahhoz, hogy a gazdasági 
felzárkózás megtörténjen. Erre említett is néhány példát, amilyen cselekvés a Magyar 
Nemzeti Bank gyakorlatában kialakult, ami akár a kamatcsökkentésre vonatkozott, és 
ennek mennyi eredménye volt, hiszen említette, hogy mintegy 300 milliárd forint 
eredménye vagy hozama, előnye keletkezhetett vagy keletkezett ebből a 
költségvetésnek. Hogyha ez így van, akkor ehhez az is hozzátartozik, hogyha ezt ilyen 
módon csináljuk és ilyen módon használjuk, akkor, ha önnek lehetősége lett volna 
megakadályozni azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezt az előnyt elherdálja oly módon, 
hogy olyan kétes döntéseket hoz, amelyben különböző alapítványokba fekteti, 
zongoravásárlástól Tiziano-festmény vásárlásáig, tulajdonképpen ezt az előnyt 
elveszíti Magyarország, akkor ezt ön megakadályozta volna-e. Ön egyetért-e ezzel a 
folyamattal? Már csak azért is kérdezem, mert a minap, a parlament utolsó 
ülésnapján a felügyelőbizottság létéről szavaztunk és döntöttünk, de ennek hiába volt 
ez az eredménye, ez folytatódik, és a felügyelőbizottság e tekintetben hallgat, nem szól 
semmit, és nem felügyeli abban az értelemben, ahogy a jogszabály előírja a Magyar 
Nemzeti Bank tevékenységét megítélésem szerint. Erről persze a parlamentnek kell 
majd beszámolni. De ön egy másik helyzetben lesz, mint a felügyelőbizottság, önnek 
konkrét véleménynyilvánítási lehetősége is lesz e tekintetben.  

Ezt azért is kérdezem, mert ön említette azt, hogy a társadalmi 
felelősségvállalás a Magyar Nemzeti Bankban különösen fontos az ön megítélése 
szerint, de ez ilyen mértékben és ilyen keretek között, azt gondolom, egyáltalán nem 
indokolt, sőt, ahogy említettem, ezek nagyon elhíresült elemekkel tarkítottak, és 
éppen ezért erre semmi szükség nem lett volna.  

Eközben pedig látjuk azt, hogy az ön által is megfogalmazott kritika szerint, így 
van, a kis- és középvállalkozások finanszírozása nem indult meg. Erre a jövőben 
milyen konkrét lépésekre lehet számítani? Mit fognak tenni? Az ön tervei szerint 
milyen lehetőség van időtávban is akár, hogy ebben történhessen valami, mert 
pillanatnyilag ez nagyon kevés eredményt hozott a több száz milliárd forint elköltése 
ellenére.  

Így összességében véve szeretném kérdezni akkor, hogy milyen lépéseket 
terveznek a jövőre vonatkozóan. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Van-e még más kérdés? (Jelzésre:) Tóth Csaba alelnök úr, 
parancsoljon! 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Alelnökjelölt úr hosszasan beszélt a jegybanknak az alapvető tevékenységével 
kapcsolatos munkáiról, céljairól, melyekkel még egyet is lehet érteni. Egy mondatban 
említette meg, amit képviselőtársaim is jeleztek már, a társadalmi felelősségvállalás 
programja keretében azokat a célokat, melyek az oktatást szolgálják. Elmondta azt is, 
hogy ezekkel a célokkal egyetért. 

Engem az érdekelne - ráerősítve az elhangzottakra -, hogy az eszközökkel is 
egyetért-e, mert talán egy kicsit túlzott mértékű az az eszköz, amit ennek a célnak a 
megvalósítására fordít a Nemzeti Bank, hiszen ez a több száz milliárd és ingatlanokra 
elköltött több tíz milliárd meghaladja az egész magyar felsőoktatásra költött pénz 
összegét. Ezért kérdezném, hogy ezzel is egyetért-e. Tehát a célokon túl az 
eszközökkel is egyetért-e? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Roland, 

parancsolj! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Sokat lehet hallani, alelnökjelölt úr is említette a jegybank önfinanszírozási 
programját, amelynek célja hazánk külső pénzügyi sérülékenységének csökkentése. 

Nos, az állami, ahogy tudjuk, devizalejáratok forintból történő refinanszírozása 
révén a devizaadósságunk a bruttó államadóssághoz mérten az elmúlt egy évben 40 
százalék fölötti szintről már 34 százalék alá csökkent, ami jelentős eredményt jelent 
vagy annak minősül. Így javította Magyarország külső pénzügyi kitettségét, annak 
helyzetét. Ráadásul ez egy több lépcsős program, és folytatódik ősszel e kéthetes 
betétállomány fokozatos csökkentésével. 

Azt szeretném kérdezni, hogy mit tudna nekünk mondani az összetettebb 
várható hatásokról. Tehát valójában hosszú távon, középtávon mit várhatunk ezektől 
az intézkedésektől? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha 

nincs, mielőtt alelnökjelölt úrnak átadnám a szót, engedjék meg, hogy én is szóljak 
egy-két szót így a végén. 

Először is azt szeretném leszögezni, hogy Nagy Márton személyében a 
miniszterelnök úr olyan embert jelölt a Magyar Nemzeti Bank alelnökének, aki azt 
gondolom, szakmailag kiválóan felkészült és abszolút alkalmas erre a pozícióra.  

Ezt az a tény is jól mutatja, hogy 13 éve dolgozik a jegybankban, és azt 
gondolom, hogy lépésről lépésre minden olyan grádicsát végigjárta a jegybankon 
belül a szakmai munkának, ami azt bizonyítja, hogy alaposan ismeri a Magyar 
Nemzeti Bank működését, és felkészült arra a feladatra, amit az alelnöki funkció 
jelent, ezért a Fidesz képviselőcsoportja itt, a bizottságban természetesen támogatni 
fogja az alelnökké történő jelölését. 

Ami a meghallgatás többi részét illeti, itt hadd mondjam el, hogy nekem az 
különösen pozitív dolognak számít, hogy alelnökjelölt úr személyében egy, a 
jegybankban már 13 éve dolgozó szakember is világosan össze tudta foglalni, hogy 
annak a kamatcsökkentési politikának, ami elkezdődött nagyjából 2012-től, milyen 
komoly eredményei vannak.  

És ezt szerintem együttesen is szögezzük le, mert ha ezt nem csináljuk meg, ha 
nem történik meg a kamatcsökkentés, amibe végül is a jegybank belevágott, akkor azt 
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gondolom, egyik oldalról nem lehetett volna csökkenteni az államháztartás terheit; 
ugye, a 300 milliárd forinttal alacsonyabb kamatkiadás nagyon sok mindent jelent. 
Nemcsak az számít, hogy mekkora az államadósság, hanem az is, hogy mennyi 
kamatot kell fizetni utána. És ez egy óriási, nagyon jelentős változás. És itt Varju 
képviselő úr figyelmét felhívnám arra, hogy ettől nem a jegybank lett nyereségesebb, 
hanem ez összességében az állam számára jelentett kisebb terhet. 

A másik: ha nincs jegybanki alapkamat-csökkentés, akkor azt gondolom, hogy 
a devizahiteleket nem lehet kiváltani olcsó forinthitelekre. Nem lehetett volna 
megcsinálni. Erre külön fölhívta a figyelmet az alelnökjelölt úr is. 

És azt gondolom, hogyha nincs jegybanki alapkamat-csökkentés, akkor 
egyébként nem tud elkezdődni a vállalati hitelezés. Most ezen éppen a jegybank 
növekedési hitelprogramja segít. Én azzal egyetértek, hogy ezt hosszú távon nem kell 
fönntartani, mert az a normális, ha a bankrendszer magától hitelez. Azt azonban, 
hogy proaktív szemléletmódot képvisel az alelnökjelölt úr és azt mondja, hogy a 
jegybanknak ennek érdekében tenni kell, ez számomra különösen pozitív dolog, ezért 
is tudom támogatni a jelölését.  

Ne felejtsük el, mi sokszor hallgattuk Simor Andrást is itt, a bizottságban, és 
nekem akkor pont az volt a problémám, hogy miközben már az Európai Központi 
Bank és mások is proaktív szemléletet képviseltek, ő egy meghaladott, múltbéli 
szemléletet képviselt, amelynek az volt a lényege, hogy a jegybank ne csináljon 
semmit, hanem lehetőleg mindig még jobban, még jobban, még jobban próbálja meg 
behúzni a fékeket. Ennek meg is lettek az eredményei.  

Azt gondolom, hogy ehhez képest a proaktív szemléletmód nemcsak a Magyar 
Nemzeti Bankban, a világ más részein is teret nyert. Úgyhogy összességében az itt 
elhangzottak miatt is, meg a szakmai előélet miatt is abszolút támogathatónak tartom 
alelnökjelölt úr személyét.  

Azt meg hozzátenném még egyszer a bizottság elnökeként, hogy természetesen 
a más természetű kérdésekre, ha akar, válaszol, ha akar, nem. Azt mindenkinek 
szeretném azért leszögezni egyik oldalról, hogy értéktárprogrammal a világ legtöbb 
jegybankja rendelkezik. Pontosan azért rendelkezik egyébként vele, mert a világon 
mindenhol ugyanaz a szabály van: ha a jegybank jól gazdálkodik és nyeresége van, azt 
nem lehet befizetni a költségvetésbe. Mert abból nem lehet a költségvetési deficitet 
csökkenteni. A deficitnél nem lehet a dolgot figyelembe venni. Ez Európában 
általános szabály. Lehetne ezt másként megfogalmazni, de amikor az Európai 
Központi Bankot megalkották, ez lett az alapszabály. Nem véletlenül van Londonban 
is értéktárprogramja a jegybanknak, Bécsben is van értéktárprogramja, még az 
eurózónán belül is, egyébként funkcionális feladatokat nem nagyon ellátó 
jegybanknak. Azt gondolom, hogy ezzel önmagában nincs semmi baj. Felelősen kell 
azt kezelni, de valóban azért van a felügyelőbizottság, hogy ennek az összes döntését 
vizsgálja. 

A másik fontos dolog, amit én szeretnék leszögezni: azt is fontos dolognak 
tartom, hogy a jegybank befektet az oktatásba. És én itt a befektetésre helyezném a 
hangsúlyt. Mert azokról az összegekről, amelyek sokszor elhangzanak, mindig 
elfelejtik, hogy azokat nem elköltötték tegnap meg tegnapelőtt, hanem betették őket 
egy alapítványba, amelyben egyébként az alapítvány befekteti ezt a pénzt - ráadásul 
túlnyomórészt államkötvénybe -, és az abból származó hozamot fordítja egyébként 
oktatási célokra. Egyébként oktatási célokra mindig fordított a jegybank.  

Amikor én a Közgáz pénzügyi tanszékén dolgoztam, akkor is, azt kell hogy 
mondjam önöknek, nagyon jelentős összegeket fordított a jegybank kifejezetten 
oktatási célokra; akkor azokat éppen a működő pénzeiből finanszírozta, és nem egy 
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befektetést csinált, tehát nem hosszú távon hozott létre egy alapot, hanem éppen ad 
hoc módon csinálta ezt a finanszírozást.  

A másik, amit szeretnék hozzátenni. Azt pozitívumként hadd emeljem már ki, 
hogy az elmúlt 2 évben végül is összességében nyereséges a jegybank. Korábban 
mindig azzal kellett küszködnünk itt, a bizottságban is, amikor költségvetést 
terveztünk, hogy mindig az hangzott el 2010-ben, meg ’11-ben, hogy a költségvetés 
azért nem kiszámítható, mert nem kalkulál azzal, hogy a jegybank veszteséges lesz és 
majd 150 milliárdot, meg 100 milliárdot, meg 80 milliárdot be kell tolni a jegybanki 
veszteség finanszírozásába. Ma ilyen nincsen. Ma a jegybank nyereséges. Ezért tud 
egyébként a jövőbe befektetni. 

Ezt mint pozitívumot mindenképpen emeljük ki, mert azt gondolom, hogy ez 
az előző jegybanki vezetés politikájára nem volt jellemző. Ezt ráadásul úgy tudta 
elérni a jegybank, hogy közben a monetáris politikai céljait következetesen képviselte, 
az infláció letörését együttműködve a kormánnyal elérte, és mindemellett még a 
növekedést is tudta támogatni. Tehát összességében én ezeket pozitív dolgoknak 
tartom, és örülök neki, hogy erről alelnökjelölt úr is így gondolkodik. Ehhez a pozitív 
szemléletű, előremutató, cselekvő jegybanki politikához sok sikert kívánok meg azt, 
hogy maradjon is meg hozzá a szükséges erő a jegybanki vezetésen belül.  

És akkor, ha megengedi, alelnökjelölt úr, átadnám önnek a szót. Parancsoljon! 

Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének válaszai 

NAGY MÁRTON, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm szépen. 
Témánként reagálnék a felvetésekre. Hadd kezdjem az önfinanszírozási program, 
kéthetes betét kérdéskörével. Ugye az önfinanszírozási program azért nagyon-nagyon 
fontos program, mert egyrészt kitűzi célként azt, hogy az államadósságon belül a 
devizarészarány csökkenjen; ezt úgy valósítja meg, hogy a bankokat arra ösztönzi, 
hogy forint állampapírokat, államkötvényeket vásároljanak. Ha ők forint 
államkötvényeket vásárolnak, akkor az állam, a kormány képes refinanszírozni a 
devizakötvényeket, a deviza-államadósságot forintból, és ezáltal a kéthetesből való 
átterelése a pénzeknek az államkötvénypiacra valójában azt is jelenti, hogy az 
államadósság külsőből belső lesz, devizából forint lesz, és még egy pluszdolog: 
rövidből hosszú lesz, hiszen hosszú távú államkötvények felé tereljük a bankokat. 
Mindezen lépések következtében a háztartási szektorban már 90 százalékát - egy pici 
autóhitel marad - a devizaadósságnak, devizakitettségnek megszüntettük, a jegybank 
a kormánnyal együttműködve megszüntette. Ami a következő cél, hogy az 
államadósságon belüli devizarészarányt is olyan mértékűre csökkentse, ami a 
sérülékenységünket jelentősen - hogy is mondjam - csökkenti.  

Ha ezek a lépések nem lettek volna meg, a háztartási szektorban a 
devizahitelek konverziója, az államadósságon belül a fokozatos csökkentése a 
devizarészaránynak, akkor nézzük meg azt, hogy egy svájcifrank-sapka eltörlése vagy 
akár a görög válság milyen károkat okozhatott volna, és nézzük meg, hogy valójában 
Magyarország elég immunisan reagált ezekre a hírekre. Ez egy nagyon-nagyon fontos 
lépés, és az önfinanszírozási program következtében ez folytatódhat, ez a devizaarány 
lecsökkenhet, és még kevésbé fogunk reagálni ezekre a dolgokra. 

A kéthetes kötvény betétesítésének pont az volt az egyik célja, hogy a külföldiek 
ne férhessenek hozzá, hiszen a kéthetes kötvényt tudja a külföldi befektető vásárolni, 
kéthetes betétet viszont már nem tud elhelyezni a jegybankban, azt csak a hazai 
bankok tudnak elhelyezni, ezáltal kiszorultak ebből a lépésből. Mi úgy szoktuk hívni, 
hogy ez az önfinanszírozási program 1.0, amikor a kéthetes kötvényt betétesítettük, a 
következő lépés az, hogy innen is kiszorítsuk a pénzeket és az állampapírpiac felé 
tereljük. Ez a 2.0, amit bevezettünk, és szeptemberben elkezdődik az átállás.  
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Növekedési hitelprogram. A növekedési hitelprogramnak mi volt a célja az első 
szakaszban? Az volt a célja, hogy egyáltalán felhívja a figyelmét a bankoknak, hogy 
létezik kis-, középvállalati hitelezés. Ezt a szektort soha nem hitelezték idáig a 
bankok. Nézzük meg a bankrendszer fejlődését! Kialakult a kétszintű bankrendszer, 
melyik ágazat volt, amit először elkezdtek hitelezni a bankok? A nagyvállalatok, mert 
nagyok méretben, nincs kockázat, tehát hitelezzük. Utána jött a háztartási szektor, és 
sose volt kis-, középvállalati hitelezés, eddig. A mi feladatunk az volt, hogy rátereljük 
a fókuszt a kis-, középvállalati hitelezésre, és az első pillér azt szolgálta, ahol volt 
hitelkiváltás is, hogy a verseny élesedjen, mindenki fedezze föl, hogy itt van ilyen, és 
építsék ki az infrastruktúrákat, építsék ki azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy a kis-, 
középvállalati szektornak hitelezzenek. Ez a tudás ki lett építve. És a második 
szakaszban már, ahol a hitelkiváltás csak 10 százalék volt és 90 százalék az új 
hitelezés, nem is történt hitelkiváltás, már növekedés történt, hiszen a megszilárdult 
alapokon ez elindult. 

Felhívnám arra is a figyelmet, hogy a növekedési hitelprogram összességében a 
hitelállomány évi 300-400 milliárdos visszaesését megállította. Ma már nem csökken 
tovább a hitelállomány, kismértékben növekszik.  

Ahhoz, hogy fenntartható hitelezési fordulat legyen és ezzel együtt egy 
növekedési fordulat, a jegybank szerint évi 6-7 százalékos hitelállomány-növekedésre 
lenne szükség a vállalati szektorban. Tehát nagyjából mínusz 5-ről elhoztuk nullára, 
még föl kellene tolni 6-7-re, de már nem a jegybanknak van szerepe ebben, hanem a 
bankrendszernek, hogy a bankrendszer önmagától is beindítsa ezt a hitelezést. 

Ami a mikroszektort illeti. Azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy a növekedési 
hitelprogram a kezdetek kezdetekor átlagosan 70 millió forintos hiteleket adott. Ma 
ez 30 millió alatti, és minden második hitel 10 millió alatti. Tehát igenis elért oda 
fejlettségi fokban vagy érettségi fokban a növekedési hitelprogram, hogy a mikrókhoz 
elkerült és a mikrók nagymértékben veszik fel. 

Igen, probléma az, hogy ez a kockázatvállalási hajlandóság, ami probléma a 
bankok oldaláról, továbbra is visszafogott, ebből adódóan a mikrók felé önmaguktól a 
bankok nem mennek. Igen fontos a garanciaszervezetek megerősítése, erre van is 
példa az elmúlt években. De nézzük meg a növekedési hitelprogram pluszt, ami pont 
erről szól! A növekedési hitelprogram plusz, amit bejelentettünk év elején, azt jelenti, 
hogy a jegybank egy 50 százalékos hitelkockázatot vagy hitelezési veszteséget vesz át a 
bankoktól ingyen, annak érdekében, hogy menjenek a kockázatosabb, egyben kisebb 
mikrovállalatok felé. Tehát tudtuk ezt is, és megint a proaktív lépés az volt, hogy 
néztük a növekedési hitelprogramot, hová jut el, és azt mondtuk, hogy most egy 
NHP plusz is kell, mert azoknak is hozzáférést kell juttatni, akik az NHP-ból 
kiszorultak.  

A Fed politikája. A Fed politikája eléggé befolyásolja az egész világgazdaságot 
és annak a piacait, azonban különbséget kell tenni, hogy mik a rövid hozamok és mik 
a hosszú hozamok. A hosszú hozamokat Magyarországon is inkább az inflációs 
kilátások, a gazdasági kilátások és az ország kockázati prémiuma, adott esetben 
egészségessége befolyásolja. Ha ránézünk a magyar hozamgörbére, a hosszú hozam-
görbére, akkor azt kell látnunk - és itt érdemes összehasonlítani a német hozamgörbe 
feletti részt, amit kockázati felárnak hívunk -, hogy a kockázati felár fokozatosan 
csökken, és az ezt mérő CDS ma 147 bázispont, ami az egyik legalacsonyabb… - nem 
az egyik, a legalacsonyabb érték a válság óta. Ami azt jelenti, hogy a német hozamok 
fölött egyre olcsóbban finanszírozzuk magunkat, de ez az ország gazdaságának a 
megerősödése, az egyensúly és a növekedés párosa miatt történik. Éppen tegnap 
mondtam a kollégáknak, hogy a hosszú hozamokban a lengyel hozamgörbe alatt 
vagyunk már hároméves tenoron, tehát azon a futamidőn, és a román hozamgörbe 
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alatt vagyunk. Miközben a hitelminősítők - ezt nem elismerve - rosszabb kategóriába 
sorolnak. A piac ma sokkal olcsóbban finanszírozza Magyarországot, mint a hasonló 
vagy akár jobb besorolású országokat. 

Bankadó. Bankadó esetén azt tudom elmondani, hogy a bankaadó a 
kialakulásakor egy költségvetést stabilizáló adónem volt. A költségvetést stabilizálni 
kellett, nagyon-nagyon fontos dolog volt, és ez is odavezetett, hogy kellett egy fiskális 
fordulat, egy költségvetési fordulat, erre épült egy monetáris fordulat, és ezek 
egymásra épülő dolgok. Monetáris fordulat alatt a kamatcsökkentéseket értem, tehát 
költségvetési fordulat nélkül nem tudtuk volna a kamatot csökkenteni. Tehát 
költségvetési fordulat, monetáris fordulat, és most jön a gazdasági növekedés. 
Hogyha már az egyensúly megvan és emellett is el tudunk érni egy 3 százalék fölötti 
növekedést, ezt tartósítani tudjuk, tehát meg tudjuk őrizni ezeket az eredményeket, és 
az egyensúly mellett ilyen növekedés, 3 százalék fölötti növekedés legyen. 

A bankadó ilyen tekintetben segített stabilizálni a költségvetést. Ugyanakkor 
látható, hogy már a költségvetés egészséges, a bankadót ki lehet engedni és emellett 
hagyni lehet, hogy a bankrendszer visszatérjen a normál működésébe. De azért azt el 
tudom mondani, hogy itt lehetett látni, hogy a jegybank is a bankadó kivezetésével 
kapcsolatban milyen kommunikációt folytatott. Egy nagyon fontos dolog: akár 
formálisan, akár nem formálisan, de a bankrendszernek vállalnia kell, hogy hiteleznie 
kell, és hitelkínálati oldalról igenis el kell indulnia valaminek. 

És ha már hitelezési fordulatról beszélünk: persze, van hitelkereslet is, amit a 
gazdaságpolitika befolyásol, de a jegybanknak célzottan, hiszen a bankrendszer az ő 
partnere - ugye régen a jegybankot a bankok bankjának is nevezték, ez most már 
egyre kevésbé divat, de igenis, ő a bankokkal áll kapcsolatban, tehát a hitelkínálati 
korlátokat kell lebontania. 

Arra, hogy lehet a hitelezést tényleg tartós pályára állítani, és hogy lehet 
hitelbőséget okozni: azt gondolom, hogy tényleg kellett egy egyensúly, költségvetési 
fordulat kellett, monetáris politikai fordulat, és most indul el az a fajta építkezés, hogy 
ezeken a stabil alapokon lehet építkezni. És nagyon-nagyon fontos az, hogy például az 
ország versenyképessége egyre jobb legyen, és most értünk el oda, hogy a 
versenyképesség növelését és erre utaló lépéseket meg kell tenni, ami részben a 
jegybank és részben a kormány politikája, de a kormány dedikálta is, hogy a 
versenyképesség növelése egy fontos lépés.  

Ami a társadalmi felelősségvállalást illeti. Egyrészt nagyon fontosnak tartom, 
hogy mi nem elherdáljuk a pénzt, az a pénz ott van, ez egy közpénz, ebből egy 
közvagyon, és az ott van. A másik dolog, hogy az oktatásra nem azt a pénzt költjük, 
hanem annak a hozamait. Tehát nagyon-nagyon sokáig volt egy félreértés, hogy ami 
az alapítványokban van pénz, azt mi az oktatásra költjük. Nem költjük az oktatásra, 
annak a hozamait költjük az oktatásra, és ez egy nagyságrendi különbség, egy nagyon 
nagy nagyságrendi különbség. Az a vagyon állampapírokban van, biztos 
befektetésekben van, hiszen azt a közvagyont meg meg kell őrizni.  

És hogy miért pont az oktatásra? Egyszerűen azért, amit elmondtam, mert a 
jegybank igenis élen kell hogy járjon abban, hogy a válság után… - nem akarok olyan 
nagy szavakat használni, hogy teljesen más lett a közgazdaságtan, de igenis alapjaiban 
változott meg. Alapjaiban változott meg a gondolkodás. Én személy szerint rengeteget 
tanultam a pénzügyi válság alatt. 13 éve vagyok jegybankár, de az alatt a pénzügyi 
válság alatt, ami 2008-2009 óta máig tart, sokkal többet tanultam, naponta sokkal 
többet tanultam, mint akár korábban az egyetemen vagy korábban a jegybankban, 
mert olyan mértékben pörögtek föl az események, és olyan mértékben tudtunk rálátni 
dolgokra, és olyan mértékben dőltek meg paradigmák, amiket a jegybank gondolt, 
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hogy ezeket el kell mondani. Ezeket el kell mondani az egyetemistáknak is, hogy ők 
felkészültebben tudjanak akár a bankokban, akár a jegybankban dolgozni ezután.  

Ugyanazzal a tudással, amit tanítottak a válság előtt, ugyanazokkal a 
tankönyvekkel ők nem lesznek felkészülve egy hasonló válságra vagy egy hasonló 
turbulens időszakra. Egyszerűen ennyi. Ez az oka ennek a dolognak. Köszönöm 
szépen. Remélem, hogy mindenre válaszoltam. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnökjelölt úr. A bizottságnak a szakmai 
alkalmasságról kell véleményt nyilvánítania. Ennek megfelelően arra kérném a 
bizottság tagjait, hogy aki itt az elhangzottak alapján is - ami azt gondolom, meggyőző 
előadás volt mind előtte, mind utána, mind a kérdések előtt, mind a kérdések után és 
egyébként az életrajz alapján is - szakmailag alkalmasnak találja Nagy Márton urat a 
jegybank alelnökének, kérem, hogy ezt kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy 
látom, 9 igen szavazat. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. 

Tehát a bizottság 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatta Nagy 
Márton úrnak a jegybank alelnöki pozíciójába történő jelölését. Gratulálok hozzá, és 
egyébként a munkához pedig sok erőt és kitartást kívánok.  

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését pedig ezennel lezárom. Mindenkinek jó pihenést kívánok a 
nyári szünetre, legközelebb, azt gondolom, szeptemberben találkozunk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc) 

  

Rogán Antal 
  a bizottság elnöke 
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