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Dr. Czomba Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke 
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Dr. Matolcsy György elnök (Magyar Nemzeti Bank)  
Koszorús László helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
  
 

Megjelent 
 

Dr. Mozolai Mónika főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Tisztelt 
képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkáját megkezdheti. 

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimtól, hogy van-e valakinek az írásban előre 
megküldött napirenddel kapcsolatban észrevétele, esetleg módosító javaslata. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, úgy kérdezem, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés 
napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 
láthatóan tíz igen. Ellenvélemény? Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt, így a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai ülésre szóló napirendet. 

 

A Magyar Nemzeti Bank 2012., 2013, valamint 2014. évekről szóló 
B/89., 102., 4898. számú üzleti jelentése és beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
A Magyar Nemzeti Bank 2012., 2013., valamint 2014. évről szóló 
jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ. 84 §(2) 
bekezdése alapján) 

Az első napirendi pontok között a Magyar Nemzeti Bank beszámolóit, illetve 
üzleti jelentéseit fogjuk tárgyalni. Az az ügyrendi javaslatom, hogy a három 
beszámolót és a három jelentést egy vitakörben tárgyaljuk. Természetesen a vitát 
lezárandó, a vita lezárása után mindegyik esetben önállóan döntünk. Magáról a 
jelentésről, illetve a beszámolóról nekünk nem kell döntenünk, az a parlament 
feladata és lehetősége, bizottságunknak viszont egy határozati javaslatot kell 
elfogadnia, tehát ilyen értelemben a három határozati javaslat benyújtásáról külön 
fogunk dönteni.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. A vita menetét 
tekintve pedig azt kérem képviselőtársaimtól, hogy egykörös kérdés-, illetve 
véleménynyilvánításra lesz lehetőség. Kérdések, illetve vélemények elhangzását 
követően pedig elnök úrnak lehetősége lesz, hogy azokra válaszoljon, nyilvánvalóan a 
felvezetést pedig elnök úr szóbeli kiegészítése fogja jelenteni. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, véleménye. 
(Szavazás.) Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja az ügyrendi javaslatomat, hogy a 
beszámolókat egy vita keretében tárgyaljuk, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével elfogadta az ügyrendi javaslatot. 

Elnök úr, így megadom önnek a lehetőséget arra, hogy akkor az 1-es, 2-es és 3-
as pontban a 2012. évről, 2013-as évről és a 2014-es évről szóló üzleti jelentésről és 
beszámolóról a szóbeli kiegészítését megtegye. Öné a szó. 

Dr. Matolcsy György elnök szóbeli kiegészítése 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen. 
Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Igen tisztelt Bizottság! Hölgyeim és 
Uraim! 

Először is köszönöm szépen a lehetőséget. Azt gondolom, hogy célszerű és 
logikus hároméves jegybanki gazdálkodást egyben tárgyalni, tehát a 2012-es, 2013-as, 
2014-es éveket egyben tárgyalni. Ennek az az oka megítélésem szerint, hogy a három 
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év két szakaszra oszlik, majdnem egyenlő két szakaszra: a 2012 elejétől 2013 
márciusáig, tavaszáig terjedő szakasz és a 2013 tavaszától 2014 végéig terjedő 
szakasz. A két szakasz két korszak. A régi MNB és az új, megújult Magyar Nemzeti 
Bank. 

Az első szakaszban, ahogy egyébként a 2012-es év előtti, már válság utáni évek 
egészében is, tehát a 2012-13 tavasza közötti első szakaszban, a régi korszakban a 
Magyar Nemzeti Bank a jegybanktörvény egyetlen mandátumát sem teljesítette és 
veszteséges volt. 

A második szakaszban, az új korszakban, a megújult monetáris politikai 
fordulatot végrehajtott Magyar Nemzeti Bank mindhárom, jegybanktörvényben 
rögzített mandátumának eleget tett és nyereséges, pozitív eredménnyel zárta az 
éveket.  

A jegybanktörvény első mandátuma az árstabilitás, ez ’12-ben még nem 
sikerült, 5,7 százalékos inflációs ráta volt. A pénzügyi stabilitást sem teljesítette a 
jegybanktörvény, hiszen a világ tíz legkockázatosabb országa között volt 
Magyarország. A gazdaságpolitikát a régi jegybank sajnálatos módon nem támogatta, 
ezt akkor mi itt néhányan a Nemzetgazdasági Minisztériumban szomorúan 
tapasztaltuk. Nem támogatta, tehát a gazdaságpolitika támogatásának harmadik, 
jegybanktörvényben rögzített mandátumának nem tett eleget. Ráadásul veszteséges 
volt, 2012-ben a jegybank mintegy 40 milliárd forintos veszteséget halmozott fel.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Ennél is sötétebb azonban a kép a 2012-es 
évet illetően, és ez a sötét árny a 2013-as évre is rávetült még, a jegybank új 
korszakának indítása előtt, hiszen 2012-ben nem csupán közel 40 milliárdos 
veszteséggel zárt a Magyar Nemzeti Bank az eredménykimutatást illetően, hanem a 
következő évre 203 milliárd forintos veszteséget jelzett előre. Hogy a bizottság tagjai 
érezzék ennek a számnak a súlyát, amelyik önmagában is egy párját ritkító szám, 
szeretném megemlíteni, hogy 1998 és 2014 között, 16 év alatt, az évek számát tekintve 
felében nyereséges volt a jegybank, felében pedig veszteséges. De ha összeadjuk a 
veszteséget a 8 évben, tehát a ’98 és ’14 közötti szakasz veszteséges éveiben, akkor az 
összes addigi veszteségnél is nagyobb volt a 2013-ra jelzett 203 milliárd forintos 
veszteség. 

Ezt a jegybank akkori vezetése először 2012 novemberében szóban közölte az 
Európai Bizottsággal, majd decemberben rögzítették egy MNB dokumentumban. 
(Volner János megérkezik az ülésre.) Üdvözlöm a képviselő urat. 

Abban az esetben, ha nem történik fordulat a monetáris politikában 2013 
tavaszától, illetve nem történik fordulat a jegybank mérlegében, akkor ez a 203 
milliárd forintos veszteség minden bizonnyal realizálódott volna, ez a GDP 
0,7 százalékát teszi ki, és minő véletlen, Magyarországot 2013 közepén lehetetlen lett 
volna kivenni a túlzottdeficit-eljárásból. A tét tehát 2013 tavaszán az volt, hogy 
Magyarországot a jegybank megakadályozza abban, hogy a túlzottdeficit-eljárásból 
kikerüljön, ami a magyar sikeres költségvetési konszolidációnak valóban mérföldköve 
volt. 

A jegybank új vezetése 2013 márciusában átvizsgálta a korábbi prognózisokat, 
megállapítottuk, hogy ez nem tartható, és jeleztük az Európai Bizottságnak még 2013 
márciusának közepén, hogy a jegybank nem lesz veszteséges 2013-ban, és ezzel az 
Európai Bizottság, hogy úgy mondjam, zöld utat adott a túlzottdeficit-eljárásból való 
kivételhez. Tettük ezt azért, mert 2013 tavaszától egy teljesen új, megújult monetáris 
politikát beindítottunk. 

Igen tisztelt Bizottság! 1924 óta, tehát a Magyar Nemzeti Bank alakulásától 
számítva a legalacsonyabb jegybanki alapkamat érvényes ma Magyarországon. 
Különösen beszédes, hogy ha a 7 százalékos induló alapkamatszintet és a mostani 
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1,35 százalékos jegybanki alapkamatszintet vetjük össze. Nem csupán historikusan, 
történetileg a legalacsonyabb, hanem példátlan az európai jegybankok történetében 
az a hosszú és tartós és sikeres alapkamatcsökkentés, ami 7 százalékról 
1,35 százalékra vitte le a jegybanki alapkamatot. Mindannyian láttuk, nem ismétlem 
meg, két alapkamat-csökkentési ciklusban. Az első ciklusban 24 hónapon keresztül, a 
második ciklusban pedig végül beállítva az 1,35 százalékot. Ez önmagában azt 
eredményezte, hogy a jegybank veszteséges helyett nyereséges lett. A nyereség is 
számottevő, nem 203 milliárd forint mínusz volt 2013 végén, hanem több 
tízmilliárdos jelentős pozitív eredményt ért el. 

Egy másik, azt gondolom, az elmúlt két és fél évet, tehát már az új korszakot 
pontosan jelző fordulat a kormányzati gazdaságpolitika támogatása. A növekedési 
hitelprogram, mint ezt mindannyian látjuk, valóban átütő siker, 27-28 ezer 
vállalkozás kap olcsó és akár tízéves futamidővel hitelt. Mi úgy számítjuk, hogy a 2013 
közepén indult, tehát a tárgyalt időszak közepén elindult program végén nagyjából 
2300-2400 milliárd forintot ad a mikro-, kis- és középvállalati szektornak. 

Nagyon fontosnak tartom az önfinanszírozási programot, ami szintén elindult 
a tárgyalt három év harmadik szakaszában, 2014-ben és folytatódik 2015-16-ban is. 
Az önfinanszírozási program lényege, ahogy az egész monetáris fordulatnak is, hogy 
támogassuk a kormányzat gazdaságpolitikáját, például az államadósság-finanszírozás 
terheit mérsékeljük. Ez sikerült. El kell önöknek mondanom, hogy az 
alapkamatcsökkentés hosszú ciklusának végén, illetőleg az önfinanszírozási 
programok hatásaképpen 2013-14-ben összesen 300 milliárd forintot takarított meg 
az állami költségvetés a kamatkiadásokon, tehát az államadósság után fizetett 
kamatok mennyiségét tekintve. 2015-ben - már egyetlen évben - 300 milliárd 
forintot, tehát ’13-14-ben 300 milliárd, ’15-ben már 300 milliárd forintot, és a 
következő években 300 és 600 milliárd forint között takarít meg Magyarország állami 
költségvetése az államadósság után fizetett kamatkiadás soron azért, mert a Magyar 
Nemzeti Bankban megtörtént 2013 márciusában az irányítási és monetáris fordulat. 
Ez szintén az európai jegybankok történetében egy izgalmas és különleges helyzet. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a jegybank programjai a 2013-as és ’14-es év 
kimagasló magyar növekedési adatát nagyjából felével tudták támogatni. Tehát a 
jegybank összes programja, ha ezeket mind egy tálba összetesszük, nagyjából a 2013-
as korrigált 1,9 százalékos, és a 2014-es korrigált 3,7 százalékos GDP-növekedés felét 
adta. Ez azt jelenti, hogy az elmondottakon túl a többletnövekedés költségvetési 
bevételi többlete is a jegybanki programokból származik, ez egy logikus 
következmény. 

Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy pontos és tökéletesen időzített 
döntést hozott 2014-ben a magyar kormány és az Országgyűlés a devizahitelek, 
családi, lakossági devizahitelek forintosításáról. Ennek elmaradása esetén, ha ez nem 
történik meg már 2014-ben, hanem esetleg később, akkor nagyjából 500 milliárd 
forinttal lett volna magasabb a családok terhe, és akár 70 százalékkal is magasabb lett 
volna a havi törlesztés, igen nagymértékű terhet róva az adott családokra. A jegybank 
ezzel a lépéssel is természetesen a harmadik mandátumát teljesítette, a kormányzati 
gazdaságpolitika támogatását. 

Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Igen tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! 
Meg kell említenem, hogy a pénzügyi stabilitást az elmúlt, vizsgált években jelentősen 
támogatta a Felügyelet integrációja a Magyar Nemzeti Bankba. 14-15 hónap alatt tárt 
fel a Magyar Nemzeti Bankba integrált Felügyelet 14-15 éves, hát, csalárd ügyleteket 
és számolta ezeket fel. Ez is egy nagyon jelentős eredmény, aminek az eredménye 
nem a mérlegeredményben jelentkezik, hanem a pénzügyi stabilitás 
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megerősödésében. Nem véletlen, hogy Magyarország most már messze elkerült attól 
a kockázatos sávtól, amelyben 2012 körül volt. 

2015-ben, ez nem a vizsgálat tárgya még, csak megemlítem, hogy folytatódnak 
mindezek a fordulatok, nagyjából ebben az évben a GDP-növekedés egyharmadát 
tudja támogatni a Magyar Nemzeti Bank. A növekedési hitelprogramot lépésenként 
óvatosan kivezetjük, de a Magyar Nemzeti Bank 2016-17-ben minden bizonnyal új 
programokkal támogatni fogja a kormányzat növekedési és foglalkoztatási célját.  

Tisztelt Elnök Úr! Szeretném még azt is megemlíteni, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank tehát mindhárom mandátumát elvétette 2012 és ’13 tavasza között, mindhárom 
mandátumának eleget tesz 2013 tavaszától. A régi korszakban veszteséget halmozott 
fel, nem is akármilyet. A 40 milliárdos veszteség 2012-ben nagyon magasnak 
mondható történeti összehasonlításban és más jegybankokkal történő 
összehasonlításban. Még súlyosabb ez a 2013-as, szerencsére elkerült, 203 milliárdos 
veszteség, és azt tudom önöknek alapos előrejelzések alapján mondani, hogy a 
Magyar Nemzeti Bankban elfogadott alapokmányunk, belső alkotmányunk szerint 
törekszünk arra, hogy a következő években és ennek érdekében minden szükséges 
döntést meghozzunk, a Magyar Nemzeti Bank egyetlen évben se lehessen veszteséges, 
hanem minden évben pozitív eredménnyel zárja a működését. 

Talán még egy elemre szeretnék kitérni. A 2012-13-14-es gazdálkodás második 
felére, tehát a 2013 tavaszától megújult jegybanki működésre az is jellemző, hogy a 
pozitív eredményének egy részét társadalmi felelősségvállalási program keretei között 
visszaadja a közösségnek. Ezekért a programokért ugyan sokan bírálják a jegybankot, 
ami egy furcsa helyzet, mert kettős mércét jelez, hiszen az Európai Unióban kivétel 
nélkül minden jegybanknak van hasonló társadalmi felelősségvállalási programja. 
Igen sok programot végignéztünk, pontosan ugyanolyan értéktár programjuk van, 
csak nem így hívják. Ugyanúgy részt vesznek az oktatási, felsőoktatási intézmények 
megújításában. Ugyanúgy jóléti célokra tartanak ingatlanokat, tehát azt kell 
mondanom önöknek, hogy egy megújult jegybank, amelyik már pozitív eredménnyel 
zár, miközben a mandátumait teljesíti, mind a hármat, teljesen természetesen 
felzárkózott az európai uniós jegybankok gyakorlatához a jóléti, az értéktár és az 
oktatási programok területén. Ezeket pedig az Állami Számvevőszék kérésének 
megfelelően rögzítettük részben az alapokmányban, részben a társadalmi 
felelősségvállalási programban, ezért ezek a programok átláthatóak, és minden 
esetben az jellemzi őket, hogy költségvetési pénz felhasználása nélkül, tehát adófizetői 
pénz felhasználása nélkül, de közpénzből, mert a Magyar Nemzeti Bank által használt 
pénz közpénz, csak jegybanki pénz, közpénzből közösségi vagyont építünk, ami a 
közjót szolgálja. Közpénzből közösségi vagyont építünk, ami a közjót szolgálja minden 
egyes esetben. 

Tisztelt Elnök Úr! Ennyit szerettem volna elmondani és tisztelettel állok a 
kérdések elé. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Időközben a bizottság néhány tagja 

megérkezett. Jelezném képviselő uraknak, hogy a napirend elfogadásakor a bizottság 
elfogadta azt az ügyrendi javaslatomat, hogy a vitát összevontan folytatjuk, tehát a 
három év beszámolóját egy vita keretében tárgyaljuk, és a vita keretén belül pedig 
minden képviselőnek egy alkalommal van hozzászólási lehetősége, amelyben 
véleményét és kérdéseit is megfogalmazhatja. (Volner János jelez.) Elsőként Volner 
János képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr. 
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Hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Jegybankelnök Úr! Amikor 2010-ben először hatalomra jutott az Orbán-kormány, 
akkor először elfogadtunk a Magyar Nemzeti Bankról majd a Pénzügyi Felügyeletről 
is külön törvényeket, aztán nem kis részben az ön nyomására a kormány meggondolta 
magát. Úgy rendelkezett a parlamenti kétharmad, hogy legyen egybevonva a 
monetáris politikai hatóság és a prudenciális felügyelet szerepét betöltő PSZÁF. Ilyen 
módon a Magyar Nemzeti Bank integrálta magába mind a két korábbi hatóság 
feladat- és hatáskörét. Kérdés az, hogy ön ezt vajon hogy ítéli meg. Én ugyanis azt 
látom, hogy egy 15 éve tartó pénzügyi korrupciós sorozat teljesen egyértelműen 
kudarcot jelent az ön által vezetett jegybanki gazdálkodásra, és azok a hamis 
kormányzati jelentések, amik arról beszélnek, hogy feltárták a Quaestor-botrányt, 
azok nélkülözik a tényszerűséget, ugyanis Tarsoly Csaba, a Quaestor vezérigazgatója 
maga volt az, aki jelezte Orbán Viktornak egy neki írt levélben, hogy óriási probléma 
lesz a Quaestornál, és kéri a miniszterelnök segítségét. 

Én tehát úgy látom, hogy az az egybevonás, ami történt, és sokkal nagyobb 
jogosítványokhoz juttatta a Magyar Nemzeti Bankot, nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, hiszen közel 400 milliárd forintos károkozással járt a brókerbotrány 
Magyarország számára. Jelenleg pedig a Quaestor-károsultak tízezrei kopogtatnak az 
Országgyűlés irodaházának ajtaján, mert a kormány nem hajlandó a részükre járó 
kártérítés kifizetéséről intézkedni. 

Fontosnak tartom azt elmondani, amikor jegybankelnök úr megfogalmazza, 
egyértelműen a jegybank eredményének tudja be az alapkamat-csökkentést, akkor én 
valóban látok különbséget egy Simor András vezette jegybank és az ön által vezetett 
jegybank működése között, hiszen önök valóban törekedtek arra, hogy az alapkamat 
lejjebb szálljon. Azonban legalább ennyire fontos, sőt még fontosabb volt az, hogy a 
FED, az amerikai jegybank egy jelentős élénkítési programot hajtott végre, és a 
feltörekvő piacokon, mint például Magyarországon nem kis részben ennek a jelentős 
élénkítési programnak a következményeként szálltak mélybe a kamatok és értek el 
soha nem látott történelmi mélységet. Ez is egy nagyon fontos dolog, elnök úr, hogy 
ezekre az összefüggésekre is rávilágítsunk, mert fideszes politikustársaim vagy 
tájékozatlanok voltak a parlamenti viták során, vagy pedig politikai okokból úgy 
tettek, mintha erről a jegybank-élénkítési programról, amit az Egyesült Államokban 
hajtottak végre, nem hallottak volna. 

Fontosnak tartom azt elmondani, elnök úr, amikor ön arról beszél, hogy a 
növekedési hitelprogram mekkora sikerre vezetett, akkor azért ennek igencsak vegyes 
a megítélése. Elsősorban azok értettek ezzel a sikerrel egyet, akik most a 
kormányoldalon ülnek, másik oldalon pedig azok a vállalkozók, akik reprezentálják a 
kormányzati sikerpropagandát, mint például a Csaba Metál nevű cég. A köztévében 
levő híradások arról szólnak az egyik nap, hogy milyen remek a Csaba Metál 
teljesítménye, ezzel illusztrálják a magyar gazdaság szárnyalását, másnap a Napi 
Gazdaság pedig megírja azt, hogy a cégvezető elmondja, hogy nemhogy nem jut 
hitelhez, hanem nem tud olyan magyar vállalkozást elképzelni, aki hozzájutna az ön 
által emlegetett kedvező hitelforráshoz, hiszen ezek a növekedési hitelprogramból 
elérhető hitelek kikerülték a magyar kisvállalkozókat. Erre teljesen egyértelmű 
bizonyíték, elnök úr, az ön által elmondottakkal ellentétben, hogy a növekedési 
hitelprogram első két pilléréből 701 milliárd forintot osztott ki a jegybank a 
vállalkozók részére, és a 10 fő alatti vállalkozásokhoz új hitelként mindössze 18 
milliárd jutott ebből az összegből.  
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Elnök úr, elsősorban arra ment el ez a pénz, hogy az egyébként is hitelképes 
nyugat-európai középvállalatokat Magyarországon támogassák meg olyan módon, 
hogy kiváltsák a hiteleiket. Jelentős részben ez hitelkiváltás volt, nem pedig új hitel a 
magyar piacon. Ezt tehát el kell mondani és rögzíteni kell, és természetesen, elnök úr, 
ezeket a számokat az önök által közzétett gyorsjelentésekből vettem. 

Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy amikor elnök úr arról beszél, hogy a 
jegybank mihez kezd az általa képzett nyereséggel, akkor azért bizony én úgy 
gondolom, hogy az Országgyűlésnek, ha az állam mint jó gazda szemléletét 
érvényesíteni szeretné, gondoskodnia kell arról, hogy az állami tulajdonos a 
közpénzeket olyan módon szabályozza a jegybanknál is, hogy az a közjó érdekét 
szolgálja és ne pedig a vállalkozás szabadsága jegyében a jegybank úgy 
rendelkezhessen ezekről a pénzekről, ahogy szeretne. 

Én például nem értek egyet azzal, elnök úr, hogy miközben a parlament az akár 
egy-kétmillárd forintról is költségvetési törvényt alkot, és a költségvetési törvényben 
rendezi ezeknek a pénzeknek a sorsát, önök úgy költenek el több mint 160 milliárd 
forintot, hogy az államnak mint tulajdonosnak és az Országgyűlés Gazdasági 
bizottságának mint a jegybankot beszámoltató bizottságnak, semmilyen beleszólása 
nincs abba, hogy önök ezt a pénzt mire költik. Ez nem zsebpénz, elnök úr, más 
országokban ennél sokkal szigorúbban veszik a jegybanki eredményelszámolás 
gyakorlatát, nem pedig úgy, ahogy Magyarországon történik. Ez egy olyan bizarr 
gyakorlat, amiről le kellene térni, elnök úr, mert amikor a kormány például arra 
hivatkozik, hogy a férfiak 40 évi munkaviszony után történő nyugdíjaztatására nincs 
150 milliárd forint, akkor ön ezzel párhuzamosan 164 milliárd forintot tol bele a 
Pallas Athénéről elnevezett alapítványokba. Elnök úr, ez egy hazug és igazságtalan 
politika, ami történik, és ebben az esetben bizony azt látjuk, hogy pénz az lenne, csak 
ön költi el, nem pedig a 40 évet ledolgozott férfiakra fordítja a kormány. Ez egy fontos 
dolog, amit rögzíteni kell. 

Nagyon fontosnak tartom azt is, elnök úr, hogy önök teljes szerepzavarban 
vannak a megítélésem szerint. Mindenki egyetért abban, és ezt nemrég elmondtuk 
egy másik bizottsági ülésen, hogy anticiklikus gazdaságpolitikát kellene 
Magyarországnak folytatnia, és olyan pénzügyi eszközökbe lenne érdemes fektetni a 
tartalékként képződő pénzt, amiből adott esetben, amikor konjunktúra van, akkor 
felhalmozás történik ebből a vagyonból, amikor jön a recesszió, akkor pedig élénkítést 
hajt végre az állam és maga a jegybank is, magyarul: piacra dobja azokat a pénzügyi 
eszközöket, amelyeket korábban még a piaci bőség idején felhalmozott. Elnök úr, az 
ingatlanok erre teljesen alkalmatlan eszközök, ezt ön is tudja, én is tudom, mindenki 
tudja, aki kicsit foglalkozott gazdasággal, mert mi is történik, amikor beköszönt a 
konjunktúra, mélybe szállnak az ingatlanárak egy országban. Nem érdemes eladni az 
ingatlant, mert nincs rá vevő, nincs rá hitel és gyakorlatilag nem lehet ezektől a 
vagyontárgyaktól megszabadulni. Az anticiklikus gazdaságpolitikát tehát az ön által 
végrehajtott nagyértékű kastély- és műkincsvásárlások teljesen egyértelműen nem 
támogatják. 

Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy amikor elnök úr arról beszél, hogy 
más jegybankok gyakorlatában ezek az elemek megtalálhatóak: igen, elnök úr, külön-
külön, önök meg összemazsolázták egész Európából saját ízlésüknek megfelelően 
ezeket az elemeket, és aztán létrejött belőle egy olyan szörnyű egyveleg, mint amit 
most láthatunk. 

Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy amikor gondoskodik a jegybank a 
saját, úgynevezett külső ellenőrzéséről, akkor bizony megvalósul az is, ami akár 
nemzetbiztonsági aggályokat is felvethet, hiszen 37 millió forint volt tavaly az az 
összeg, amit a külső könyvvizsgálók egyikének, a Big Four-t alkotó amerikai 
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nagyvállalatok egyikének fizettek ki. Vajon fontos-e, hogy a Magyar Nemzeti Bankot 
egy amerikai könyvvizsgáló számoltassa el, és a könyvvizsgálatát ő végezze el, vagy 
pedig meg lehetne ezt oldani nemzetállami keretek között, ha már egyszer 
Magyarországnak egy magát nemzetinek mondó kormánya van.  

Azt is egy nagyon fontos dolognak tartom, elnök úr, hogy személy szerint sem 
ön, sem a kormánykoalíció nem tett meg mindent azért, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
valódi ellenőrzés nélkül ne működhessen. 14 hónapon keresztül a Magyar Nemzeti 
Banknak nem volt ellenőrző bizottsága, nem ellenőrizték ténylegesen a jegybankot 
ebben az időben. Egy mulasztásos törvénysértés volt ez az állapot, ami előállt, és 
természetesen a kormánypárt összevissza hazudozott arról, hogy az ellenzéken belül 
nincs egyeztetés. Ez történik, az történik, majd pedig a saját magára jellemző pitiáner 
húzások egyikével megoldotta azt, hogy a korábbi ellenzéki tagok számát egyre 
csökkentette mindössze.  

Tehát, elnök úr, én azt kérem, hogy ne csak a látszatra adjanak, hanem valódi 
ellenőrzés legyen a jegybank fölött, valódi kontroll legyen. És ön pedig, elnök úr, 
amikor a közpénzt kell elkölteni, 160 milliárd forint közpénzt, akkor tanúsítson 
önmérsékletet, mert ez nem az ön pénze, hanem normális esetben el kellene számolni 
ezt a pénzt a költségvetéssel, és a költségvetést a Magyar Országgyűlés kellene, hogy 
megalkossa, és a Magyar Országgyűlésnek kellene rendelkeznie arról, hogy ezt a 
jelentős összeget mire és hogyan költi el. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igények? (Varju László 

jelez.) Varju László képviselő úr, öné a szó. 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Élni fogok azzal a lehetőséggel, amire elnök úr 

utalt, köszönöm szépen, hogy csak egy alkalommal kelljen megszólalni, viszonylag ez 
is rövid lesz. 

A Demokratikus Koalíció képviselőjeként mi tudatában vagyunk annak, hogy 
az elmúlt években milyen módon gazdálkodott a Magyar Nemzeti Bank. Éppen ezért 
tiltakozunk mindaz ellen, ami a Magyar Nemzeti Bankban történt. Tiltakozunk az 
ötmilliós fizetések ellen, tiltakozunk az ellen a felelőtlenség ellen, aminek 
eredményeként számos visszaélés történhetett. Mindez a Magyar Nemzeti Bankhoz 
és, elnök úr, az ön tevékenységéhez köthető. Éppen ezért ebben a vitában nem 
kívánok részt venni, ebben a színjátékban nem veszünk részt. Köszönjük szépen, 
további jó munkát kívánok. (Varju László távozik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További vélemények, hozzászólási igények? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor, elnök úr, engedje meg, hogy néhány 
gondolatot én magam is megfogalmazzak. 

Először is a magyar választók nevében szeretnék köszönetet mondani azért a 
sikertörténetért, amit 2012 márciusa és - a beszámoló időtartamát vizsgálva - 2014 
decembere között a jegybank elnökeként végrehajtott, és nyilvánvalóan a kollegáinak 
is, akik ebben a folyamatban részt vettek. Hiszen ahogy azt elnök úr a felvezetőjében 
elmondta, az csak egyik lényegi eleme az új működésnek, az új filozófiának, amit a 
jegybank vezetése és vezetőjeként, elnökeként ön meghatározott, hogy a 
203 milliárdos kezelhetetlen veszteséget 26 milliárdos nyereséggé fordította. 

Emellett, ahogy a beszámolóban hallhattuk, a 2012-es és 2014-es időszak 
között, nyilván a gazdasági növekedés hatásaiból, a megnövekedett GDP felét azok a 
jegybanki programok adták, amelyeket az ön vezetésével indított meg a jegybank. 
Illetve azok az extra bevételek, amelyek a megtakarítási oldalon - azzal az 
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önfinanszírozási programmal, amit a jegybank indított meg - a költségvetésben 
jelentkeztek. Így összességében ez alatt az időszak alatt 6-700 milliárd forintnyi extra 
bevétele származott a költségvetésnek a jegybank működésének köszönhetően, illetve 
nem volt kiadása a másik oldalon, de szummaként 6-700 milliárdnyi bevételről 
beszélhetünk, amit a költségvetés a parlament döntéseinek köszönhetően jórészt 
közjóra, az életminőség javítására fordíthatott. Olyan fejlesztésekre és olyan 
beruházásokra, amelyek munkahelyeket teremtettek Magyarországon. Arra az 
adócsökkentési programra, amely egyedülálló volt az Európai Unió tagországai között 
ebben az időszakban, és az infláció megszüntetésének köszönhetően a szegények 
adójának lenullázásával további lépésként hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon 
a magyar emberek életszínvonala növekedhessen. 

Mindemellett, ahogy elnök úr is elmondta, annak is nagyon örülök, hogy végre 
egy olyan jegybankja van Magyarországnak, egy olyan jegybanki vezetése, amely 
fontosnak tartja azt, hogy megfeleljen a vonatkozó törvények rendelkezéseinek. És 
ahogy elnök úr is elmondta, mindhárom fontos, a törvényben rögzített feladatát szem 
előtt tartva mindhárom téren eredményeket tudott elérni. Nemcsak az árfolyam-
stabilitás megteremtésével, nemcsak a pénzügyi stabilitás elérésével, ami talán a 
leglátványosabb volt, hiszen a világ tíz legrosszabban pozicionált országa közül 
Európa élvonalába és ilyen módon a világ élvonalába tudtunk kerülni ebben az 
időszakban. És hát mindemellett nagyon fontos az, hogy végre volt egy kiszámítható 
együttműködés; vagyis a kormányzat és a kormány által javasolt gazdaságpolitikának 
nyilván a parlamenti támogatottsága mögött ott volt minden esetben a jegybank is. 
Mindezt a tevékenységét úgy végezte, természetesen szintén törvényi kötelezettségeit 
betartva, hogy megőrizte a függetlenségét.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a vizsgált időszak egy sikertörténet a 
Magyar Nemzeti Bank történetében nemcsak azzal, hogy az alapítás óta a 
legalacsonyabb szintre sikerült leszorítani az alapkamatot és ezzel gyakorlatilag elérni 
azt, hogy megtakarítások helyett a pénz a gazdaságban forogjon. Egy olyan 
hitelprogram elindításával, amely a válság utáni időszak talán legnagyobb 
problémáját volt hivatott kezelni, a piaci finanszírozásnak a megteremtését, és hát 
bízom abban, ez már ugyan nem tartozik a vizsgált beszámolók időszakához, hogy 
azok a tervek, amelyeket elnök úr felvázolt a 2016-os és az azt követő időszakra 
vonatkozóan, végre a bankrendszertől is egy valódi hitelfinanszírozási programot 
fognak tudni megindítani. Valóban, a bankok is komolyan veszik azt, hogy az ő 
együttműködésük nélkül a gazdasági fejlődésnek ez az üteme nem tartható fönn. 
Ezzel olyan költségvetési bevételektől esik el az ország, amelyet a magyar 
választópolgárok életkörülményeinek, életszínvonalának javítására tudnánk fordítani. 

Összefoglalva, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy mint ahogy a magyar 
gazdaságpolitika is Európa élvonalába tartozik, a Magyar Nemzeti Bank működése is 
azt igazolta, hogy ha felelős vezetői vannak egy független intézménynek, akkor az 
képes arra, hogy az európai piacon is vagy az Európában működő jegybankok szintjén 
is a legnagyobbak közé tudjon tartozni. 

Mindennel együtt tehát a működésének eredményessége mellett a belső 
struktúra átalakításával, erről nem nagyon beszélt elnök úr, de a különböző 
anyagokban azért hozzáférhető, hogy jelentősen megváltozott a bérelosztás a 
rendszeren belül. Azok az igazságtalanságok, amelyek korábban jellemezték a 
jegybank működését, miszerint a vezetők és a dolgozók közötti igen széles eltérést 
mutató prémiumrendszer megszűnt, sokkal kiegyenlítettebbek lettek a bérek, és 
jellemző módon egyébként a legtöbb támadás ellenére, amíg az átlagdolgozók bérei 
szép lassan felzárkóztak az európai szinthez, addig a vezetők, az elnök és alelnökök 
fizetése pedig európai viszonylatban a legalacsonyabbak közé tartozik. Azt gondolom, 
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ez is a felelős vezetői magatartást mutatja, hogy elsősorban nem az a cél, hogy saját 
maguknak teremtsenek kedvezőbb feltételeket, hanem olyan dolgozókat tudjanak 
megtartani és megnyerni a jegybank részére, akik a piacon a legjobb tudással, a 
legjobb képesítéssel és megfelelő szakmai gyakorlattal is rendelkeznek. 

Úgyhogy én a magam részéről a bizottság elnökeként is köszönöm az elmúlt 
évek munkáit, és nagyon bízom abban, hogy ez az eredményesség a későbbiekben is 
fennmarad. Most pedig, a vita lezárásaként megadom elnök úrnak a szót, hogy a 
vitában felvetettekre, illetve az elhangzott kérdésekre válaszoljon. Öné a szó. 

Dr. Matolcsy György elnök válaszadása 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Nagyon szépen 
köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak a kérdéseket, 
hozzászólásokat is. 

Volner képviselő úr, az első hozzászólóként és számos kérdésfeltevőként 
engedje meg, hogy rögtön az elején jelezzem, hogy kicsit szomorú vagyok, hogy nem 
észlelte, hogy ez egy másik jegybank. Most képzelje el azt a helyzetet, hogy 
Magyarországot nem veszik ki a túlzottdeficit-eljárás alól, és benne ragadunk az 
álságosan és természetellenesen kialakított, legrosszabb, görögök után is található 
ország helyzetében.  

Képzeljék el azt, hogy ha a forintosítás nem történik meg; ahol volt egy vita, 
volt egy időzítési vita, amelyet Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor döntött 
el, és döntött el úgy, hogy nem lehetséges 2015 tavaszára, február-márciusára hagyni 
a forintosítást, hanem a jegybank, a Bankszövetség és az Igazságügyi Minisztérium 
javaslatára előre kell hozni. Képzeljük el, hogy ha a kormány és a jegybank nem 
működik ebben együtt, egyébként még egyszer, a Bankszövetséggel.  

Vagy képzelje el, képviselő úr, azt a helyzetet, hogy Magyarország benne ragad 
a hitel teljes kiszállítását előidéző helyzetbe, amikor 2009-től egészen a növekedési 
hitelprogram megjelenéséig évente 5 százalékkal csökkent a vállalati hitelállomány. 
És a növekedési hitelprogram hatására a mikro-, kis- és középvállalati meghatározó 
vállalati csoportban évente másfél százalékkal volt képes nőni a hitelállomány, hiszen 
a növekedési hitelprogramot a mikro-, kis- és középvállalatok vették fel. 

De hogyha megengedi, nagyon gyorsan végigmennék a felvetésein és a 
kritikáin. Nem emlékszem, hogy bármilyen módon képes lenne egy nemzetgazdasági 
miniszter, abban az esetben én, nyomást gyakorolni a kormányra vagy az 
Országgyűlésre bármilyen törvény meghozatala ügyében. Ez egy nagyon-nagyon 
komoly és alapos, a frakciószövetség, amelynek tagja voltam, és a kormány közös 
javaslata volt az Országgyűlésnek. Nagyon jó javaslat volt. Ha nem történik meg a 
Felügyelet integrációja a jegybankkal, folytatódhatott volna a másfél évtizede 
kialakult helyzet, amikor tehát egy észrevétlenül működő Felügyelet nem vette észre 
azokat a csalásokat, lopásokat, rablásokat, amelyek a magyar pénzügyi rendszer egy 
részét jellemezték. És 14-15 hónap alatt a Windisch László alelnök úr által vezetett 
Felügyelet, amely tehát teljesen integrálódott a Magyar Nemzeti Bankba, ezt 
megtette. Ez azt gondolom, érdeme, hogy feltárta, és nem bírálatot érdemel. Nagyon 
fontos volt, hiszen ahogy Magyarországon megtörtént a pénzügyi konszolidáció, 
gazdasági stabilizáció, megtörtént a növekedési fordulat, visszahúzhatna bennünket a 
következő években a pénzügyi rendszer egy részében még benne levő salakanyag. 

És én pontosan emlékszem, képviselő úr, hogy hogy történt, nem is 
emlékezhetnék máshogy, mint pontosan. A Buda-Cash-sel indult, és aki megtalálta a 
Buda-Cash-t, az megtalálja a Quaestort. A Quaestor tulajdonosa már csak akkor írt 
levelet Magyarország miniszterelnökének, amikor már Windisch alelnök úr a nyakán 
volt. Még egyszer, a Buda-Cash-sel indult a Quaestor-ügy. És nagyon jó, hogy nagyon 
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gyorsan és nagyon alaposan kitisztítottuk, még nem vagyunk a végén, de én úgy 
látom, hogy ki fogjuk tisztítani az egész, úgynevezett brókerbotrány-sorozatban 
érintett, még egyszer, 10-15 évig folyamatosan hogy úgy mondjam, csalárd módon 
működő szektort. 

Alapkamat. Egy kicsit fals a logika, képviselő úr. A FED már 2009-től beállt 
egy monetáris fordulatra, az Európai Központi Bank valóban egy kicsit elkésett, 
sajnálatos módon kicsit késve észlelték a válságra adott válasz szükségességét. Tehát 
ha a FED-re hivatkozik képviselő úr, a FED már 2009-ben elindult, mégpedig 
összesen öttrillió dollár értékben hajtott végre azóta is folyó élénkítést. Sokkal előbb 
lehetett volna a Magyar Nemzeti Bank részéről az alapkamatban lépni, 2012 
augusztusában kezdte a külső tagok nyomására a Monetáris Tanács csökkenteni az 
alapkamatot lefele. Szigorúan tilos lett volna felemelni 7 százalékra, persze ha 
valakinek valami más szándéka volt, hogy a kormány gazdaságpolitikáját ne segítse, 
hanem hátráltassa, annak a célnak a 7 százalékos alapkamat megfelelt. De 
Magyarország érdekeinek nem. Tehát nem kellett volna felemelni 7 százalékra, sokkal 
előbb el kellett volna indítani az alapkamat-csökkentési ciklust, és azért emlékezzünk 
meg azokról a magyar nemzeti banki vezetőkről, akik még amikor elindította a 
Monetáris Tanács a külső tagok szavazatával az alapkamat-csökkentést, még mindig 
emelni szerettek volna. 7 százalékról fölfele szerették volna módosítani az 
alapkamatszintet. 

Azért ez egy szép gazdaságtörténeti gesztus azok részéről, akik akkor a Magyar 
Nemzeti Bankot vezették, tehát sokkal előbb, azt gondolom, már 2011-ben a Magyar 
Nemzeti Bank akkori vezetésének fel kellett volna használni a FED, ahogy ön mondta, 
képviselő úr, a FED által adott mintát, és akkor már az Európai Központi Bankra is 
lehetett volna támaszkodni. 

Én azt gondolom, hogy ha a vegyest úgy érti képviselő úr a növekedési 
hitelprogram esetében, hogy jó és még jobb hatása van, akkor egyetértek. Még 
egyszer, egy mínusz 5 százalékos, tehát egy évente 5 százalékkal zsugorodó vállalati 
hitelállományt fordítottunk vissza. Még a nagyvállalatit nem tudtuk, de a mikro-, kis- 
és középvállalatot igen, mert az volt és ma is az a növekedési hitelprogram igazi célja. 
Tehát azt gondolom, hogy jó és jobb eredményekről tudunk beszámolni. Ráadásul 
képviselő úr a 701 milliárdos első szakaszt hozta fel példának, de miért ne hoznánk fel 
a második szakaszt meg a harmadikat, amikor már a mikrovállalkozások egyre 
nagyobb szerepet kapnak. De nem is lehetne máshogy, hát 4700 középvállalat van. 
Hogyha 27 ezer növekedési hitelprogramban részt vevő vállalat van már ma, mikro-, 
kis- és középvállalat, ugye akkor ott nemcsak középvállalatok vannak, amiket 
képviselő úr jelzett, hanem vannak kisvállalatok szép számmal. 25 ezer kisvállalatnak 
közel 20 százaléka vesz részt a programban, és nagyon sok, egyre több 
mikrovállalkozás. Ez óriási siker. Soha a magyar gazdaságtörténet piacgazdasági 
szakaszában, tehát 1990 után, sajnos a magyar mikro- és középvállalati szektor nem 
tudott élni ilyen jellegű hitelprogrammal. És az Európai Unió jegybankjai körében 
van egy olyan csendes, reméljük, előbb-utóbb nyíltan is elmondják, csendes 
vélekedés, hogy a magyar növekedést támogató program a legjobb. Sok-sok 
országban van hasonló jellegű program, de ez a célzott jellegénél fogva, tehát hogy 
alapvetően nem az állampapírpiacot támogatja, a kormány államadósság-
finanszírozását, hanem a vállalatok terén. Ez egy követendő példa, tehát azt 
gondolom, hogy akár majd a következő években Lengyelországban, akár más európai 
uniós tagállamokban, a növekedési hitelprogramnak lesznek rokonai, lányai, fiai és 
unokái. 

Itt egy vita van, képviselő úr, hogy a Magyar Nemzeti Bank a pozitív 
eredményét, illetve a bankbírságokat, ezt ön nem mondta, saját döntése alapján, 
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márpedig a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága döntése alapján használhatja-e fel 
vagy nem. A jegybanki törvény erre felhatalmazza a Magyar Nemzeti Bank vezetését, 
és azt gondolom, hogy helyesen teszi. A Magyar Nemzeti Bank, megfogadva az Állami 
Számvevőszék javaslatát, alapokmányt készített és társadalmi felelősségvállalási 
programot kezdett. Tehát átláthatóan, még egyszer, a közjó érdekében, közösségi 
vagyonépítésre használja a közpénzt. Nagyon sok más célra is lehetne használni, de 
ezek nem ütköznek bele a tiltott állami finanszírozásba. Más célokra való költés 
beleütközhetne.  

Tehát azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank, én elfogult vagyok 
természetesen, inkább talán elismerést érdemel azért - és köszönöm szépen elnök úr 
szavait -, hogy egy nyílt, számon kérhető társadalmi felelősségvállalási program 
keretében támogat oktatási, tudományos, kutatási célokat, jóléti célokat és minden 
egyebet, és ezt teszi ellenőrizhető módon. Engedje meg, hogy ehhez a kérdéshez akkor 
hozzáfűzzem a véleményemet. A Magyar Nemzeti Bank ma valóban a 
legellenőrzöttebb állami intézmény Magyarországon. Ellenőrzi a Gazdasági bizottság, 
nem lennénk itt, ha nem ellenőrizné. Ellenőrzi az Állami Számvevőszék folyamatosan, 
ellenőrzi a felügyelőbizottság. Én nem voltam olyan helyzetben, hogy kinevezzem, 
nagyon helyesen, a felügyelőbizottság tagjait, én kezdeményeztem a 
felügyelőbizottság megalakulását két alkalommal is, és örülök annak, hogy 
megalakult, újból megalakult, illetőleg újraalakult. 

Nagyon fontosnak tartom, és ezért engedje meg, képviselő úr, hogy még 
visszatérjek erre a 6 Pallas Athéné alapítvány működésére. Itt a 250 milliárd forintos 
vagyonrendelésnek csak a hozamát használhatják fel az alapítványok, miközben a 
kuratóriumi tagok, a Magyar Nemzeti Bank munkavállalói egy fillért nem vesznek fel 
tiszteletdíjként. De amit a legfontosabbnak tartok, hogy ez is a Magyar Nemzeti Bank, 
a jegybanktörvény harmadik mandátumának a keretei között történt, a 
gazdaságpolitika segítése. Mi konzultáltunk, beszélgettünk a kormány tagjaival, 
miniszterekkel, államtitkárokkal, és megkérdeztük, hogy mi a legfontosabb. Mondták, 
hogy a növekedés, a foglalkoztatás és az oktatás, a tudás. És ezért, amikor azt kérte a 
kormány, hogy vegyünk részt a Kecskeméti Főiskola egyetemi fejlesztésében, vagy 
vegyünk részt a Corvinus Egyetem megújításában, és még 5-6 ilyen célt 
azonosítottunk együtt, mi azt mondtuk, hogy ha van pozitív eredményünk, hát erre 
kell használni. De ahhoz, hogy megőrizzük a közpénzt, csak a hozamát lehet 
felhasználni. De miközben levertük az állampapírok hozamát, ez a hozam sajnos fogy. 
Ezért persze állandóan kell keresni azokat a forrásokat, amelyekkel ezeket az oktatási 
rendszerbe becsatornázott pénzeket emelni lehetne.  

Az anticiklikus gazdaságpolitikával mint pénzhívő, nagymértékben egyetértek, 
de nem akarjuk, a Magyar Nemzeti Bank nem akarja értékesíteni például az 
egymilliárd forinton vásárolt Magányos cédrus című Csontváry-képet, amit egyébként 
nem mi vettünk még meg, hanem Járai elnök úr. Nem akarjuk értékesíteni, nem 
kívánunk egyetlenegy képet sem azért eladni, hogy az eredményünket emeljük. Ezt 
egyébként egyetlen jegybank sem teszi, sőt a jegybank korábbi élettörténetében van 
például egy olyan szakasz, amikor egy bennünket bíráló ellenzéki képviselő alelnök 
volt a Magyar Nemzeti Bankban és 363 képet vettek abban az évben. És ő azért bírált 
bennünket, mert mi vettünk egy képet. Ezek olyan furcsa dolgok. (Volner Jánoshoz:) 
Nem a képviselő úr volt. 

De azt a 363 képet sem kívánjuk azért eladni, hogy esetleg a pozitív 
eredményünk több legyen. Ugyanez van egyébként az ingatlanoknál is. Az ingatlanok 
jelentős részét nyilvánvaló, oktatási célra vásároljuk, ez van minden esetben az 
alapítványi körben, és majd a hozamemelés szándékával is vásárolhatnak az 
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alapítványok ingatlanokat, de ehhez a Magyar Nemzeti Banknak már lényegében 
semmi köze. 

Ez lehet egy vita, hogy a pénzpiaci és könyvvizsgálói piac vezető cégei közül 
válasszunk-e könyvvizsgálót vagy nem. Mi a nemzetközi gyakorlatot követjük, tehát a 
Magyar Nemzeti Bank víziója, jövőképe az, hogy a világ tíz legjobb jegybankja közé 
emelkedjen. Hát ez nem megy az ország mérete vagy a jegybank mérete, vagy a 
jegybank devizatartaléka alapján, megpróbáljuk a működésünk alapján megteremteni 
azt a képet a világban a Magyar Nemzeti Bankról, hogy egy konzervatív, felelős, de 
kreatív jegybank. 

Most ehhez a képhez nagyon erőteljesen hozzátartozik a megbízhatóság, és 
egyébként a pénzügyi stabilitáshoz is hozzátartozik a megbízhatóság, ezért is élünk a 
nemzetközi könyvvizsgálói piac vezető szereplőinek a megbízásával, nem azért, mert 
amerikai.  

Varju képviselő úrnak nem tudom, elnök úr, hogy mit mondjak. (Elnök felé.) 
Akkor nem is mondok semmit, az illendőség szabályait követem, hogyha távollétében 
nem mondom el, hogy milyen mértékben tévedett a felvetéseiben. 

Elnök úrnak nagyon szépen köszönöm a Magyar Nemzeti Bank mintegy 1300 
munkavállalója nevében azokat a szavakat és értékelést, amit adott. Így van, eddig is 
már 600-700 milliárd forintot takarított meg az államadósság-finanszírozási soron a 
Magyar Nemzeti Bank új monetáris politikája az államnak. Ez jólesik, ha elismerést 
kap, de ez a normális. Ha valaki ettől eltérően gondolkodik, az valami más szándékot, 
más célt követ. Egy jegybanknak kötelessége támogatni az adott ország kormányát, 
ráadásul a mi jegybanktörvényünkbe bele is írtuk helyesen, rögzítettük a 
mandátumot, tehát a gazdaságpolitika támogatását. 

Az inflációról: mélyen egyetértek, amit elnök úr elmondott. A legfontosabb a 
jövőre nézve, most 2012-13-14-ről beszélünk, de a jövőre nézve, hiszen mindig 
nyitunk egy ablakot az ilyen megbeszéléseink alkalmával és a képviselő urakat talán a 
jövő is érdekli. Valóban ez a jövőképünk, amit elnök úr elmondott. Tehát a Magyar 
Nemzeti Bank egy mesterségesen kiszáradt hitelrendszerbe belépett 2000-2300, 
2400 milliárd forint értékű növekedési hitelprogrammal. Ez elért 27-28 ezer 
vállalkozást, ez óriási. Ez több egyébként, mint a 2007-2013 plusz két év alatt uniós 
forrásokból finanszírozott vállalatok száma, persze ott vissza nem térítendő tőke is 
volt, tehát nehezen összehasonlítható.  

De a következő lépés a bankrendszeré. Teljesen igaza van elnök úrnak, mi azt 
képviseljük, itt is van most egy vita, hogy a bankadó csökkentését kössük-e a bankok 
vállalásához. A Magyar Nemzeti Bank kezdettől fogva azt mondta, hogy igen, kössük. 
Megkértük a bankokat, hogy adjanak önkéntes vállalásokat, hogy 2016-17-18-ban 
hogyan bővítik a hitelezésüket. Mi ezeket megolvastuk, összeadtuk, nem jött ki. A 
vállalati hitelállomány 6-7 százalékának bővüléséből jön ki Magyarországon a 
3 százalék feletti gazdasági növekedés. Ez nem jött ki. Mi tehát továbbra is azt 
képviseljük, hogy azoknak a bankoknak csökkentse a kormány, az Országgyűlés a 
törvényen keresztül a bankadót, de azoknál igen, amely bankok vállalják, hogy 
növelik a hitelállományukat. A Magyar Nemzeti Bank kidolgozott olyan programokat, 
amelyek, ha a Monetáris Tanács egyetértését elnyerik, akkor egy ilyen kormányzati, 
országgyűlési szabályozás esetén a bankokat már olyan pályára tereli, hogy ha ők 
növelik a hitelállományukat, cserébe bankadócsökkentést élveznek, akkor elérik az 5 
és 10 százalék közötti hitelállomány-bővülést 2016-ban. Mi ezeket a programokat 
kidolgoztuk, azonban nem értenénk azzal egyet, talán most negatívan fogalmaznék, 
nem értenénk azzal egyet, ha olyan bankok is részesülnének ebből a bankadó-
csökkentésből, amelyek például csökkentik a hitelállományukat vagy szinten tartják. 
Ez nem lenne fair, és mivel a fair bankrendszer felé haladunk, nem lenne igazságos, 
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és nem lenne a magyar gazdaság érdeke, hiszen a mi érdekünk, hogy egy normálisan 
működő hitelrendszerre álljunk át, és ezt elnök úr nagyon tisztán és tökéletesen 
elmondta. 

A magyar gazdaságpolitika, ahogy még egyszer, elfogult lévén, de a magyar 
monetáris politika az Európai Unió élvonalában van, és ez azért is lehetséges, mert a 
kettő együtt halad. Nincs sikeres monetáris politika sikeres kormányzati 
gazdaságpolitika nélkül és fordítva. Egy csoda volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
támogatása nélkül eljutottunk 2013-ig. Egy csoda volt! És ez az együttműködés, 
stratégiai szövetség ma fennáll, és azt gondolom, hogy ez egyben garancia a következő 
évek sikerére is.  

Még egyetlenegyet, elnök úr, engedje meg, hogy szóba hozzak, hiszen elnök úr 
is szóba hozta. Mi abban hiszünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank akkor tud jó 
teljesítményt nyújtani, akkor tudja szolgálni az országot, a gazdaságot és akkor tud jó 
szövetségese lenni a kormánynak, ha azok dolgoznak a jegybankban, akik húznak, 
akik motiváltak, és akik a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működnek. Ehhez 
a piaci bérek közelében kell lenni a bankrendszerben. Nem az elnöknél meg az 
alelnököknél, mert hát ezek olyan megszállott emberek, de a Magyar Nemzeti Bank 
munkavállalói döntő többségének ott kell lenni a bérszintjének, ahol a hitelintézeti 
szektor, általában a bankszektor, pénzügyi szektor bérei vannak. És mi középre 
álltunk be, nem a legmagasabb bérekre, középre. És a középre beálló jegybank egy 
kreatív, izgalmas munkahellyel már elég vonzó ahhoz, hogy megakadályoztuk, 
megelőztük, hogy sokan eláramoljanak olyan helyekre, például Frankfurtba, például 
Prágába, a cseh jegybankba, akik korábban elmentek. Tehát új bérstruktúra van, a 18 
vezetési szintet megfeleztük, kilenc vezetési szint van. A bónuszokat kivezettük, mert 
igazságtalannak tartottuk. A fizetési szempontból alsó egyharmad munkavállalói 
fizetési csoportot nagyon jelentősen, 40-50 százalékos béremeléssel felzárkóztattuk a 
középszinthez, és mikor valaki elment Frankfurtba, egy nagyon ígéretes, tehetséges 
főosztályvezetőnk, megkérdeztük, hogy miért megy el. És mondta, hogy keveset fizet a 
magyar jegybank. Megkérdeztük, hogy mennyit kellene fizetni, és ez nem volt sokkal 
több, 20 százalékkal volt több a frankfurti fizetés, persze nettóban. Ez most egy kis 
történet, elnézést kérek érte, hiszen ott az élet drágább, hogy úgy mondjam. És 
amikor ezt a bizonyos 20 százalékos emelést a vezetői szinten megadtuk, az elnöknek, 
az alelnököknek nem, mert ők a piaci bankrendszer, piaci bérszint 20-25 százalékán 
állnak, de amikor ezt a 20 százalékot megadtuk, akkor nagyon sok fiatal 
osztályvezetőnk és főosztályvezetőnk mondta azt, hogy maradok, jó itt és most már 
meg is tudok élni.  

Úgyhogy elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy még ezt a bérstruktúrára 
vonatkozó megjegyzést is megtette. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a 
bizottságnak a meghívást és köszönöm szépen az alkalmat, hogy beszélgethettünk a 
Magyar Nemzeti Bank elmúlt, két korszakra osztható működéséről. Nagyon szépen 
köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a szóbeli válaszokat. Képviselőtársaimat 
arra kérem, hogy most akkor a határozathozatalokra készüljenek fel. 

Elsőként a Magyar Nemzeti Bank 2012-es évről szóló üzleti jelentéséről és 
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki 
ezt elfogadja és támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 
kilenc igen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Négy ellenvélemény mellett a bizottság 
támogatta. 
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Következőben a Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslatról döntünk. Ki az, aki támogatja 
az elfogadását? (Szavazás.) Köszönöm szépen, kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem, a Gazdasági bizottság ezt a beszámolót is támogatta. 

És végül a Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentéséről és beszámolója 
elfogadásáról szóló határozati javaslatról döntünk. Ki az, aki támogatja a határozati 
javaslat elfogadását? (Szavazás.) Köszönöm szépen, kilenc igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Négy nem, a bizottság tehát ennek a beszámolónak az 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot is támogatta. 

Elnök úr, köszönöm szépen, hogy személyesen érezte annyira fontosnak ezeket 
a napirendeket, hogy megjelenjen, és egyben teljesítette azt az éves kötelezettségét, 
hogy a bizottság előtt tájékoztatást adjon a jegybank működéséről. További sikeres 
működést kívánok. (Dr. Matolcsy György: Elnök úr, köszönöm szépen.) Egy percre 
szünetet rendelek el, amíg elnök urat kikísérem, köszönöm szépen. (Rövid szünet.) 

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a 
fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló T/5486. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Köszönöm szépen képviselőtársaim türelmét. Folytatjuk munkánkat. 
Következő napirendként az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a 
fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le kijelölt bizottságként. Köszöntöm 
Koszorús László helyettes államtitkár urat, illetve dr. Mozolai Mónika főosztályvezető 
asszonyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. A vitát javaslom, hogy két 
szakaszban folytassuk le, kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek felvetése. 
(Szavazás.) Amennyiben nincs, akkor azt javaslom, hogy a részletes vita első 
szakaszában a házszabály 44. § (1) bekezdésének való megfelelésről döntsünk. 
Kérdezem ezzel kapcsolatban, hogy ki az, aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodás. Kilenc igen, négy tartózkodással a 
bizottság elfogadta. 

Jó, tehát akkor a vita második szakaszába érkezünk, ahol a képviselői módosító 
javaslatokról kell döntenünk. Egy képviselői módosító indítvány érkezett, Z. Kárpát 
Dániel alelnök úr részéről. Egyrészt az előterjesztők részéről Hollik István képviselő 
úr van jelen. Előterjesztőként kérdezem képviselő urat, hogy támogatja-e a módosító 
indítvány elfogadását. (Hollik István: Melyiket?) Z. Kárpát Dánielét. (Hollik István: 
Nem támogatjuk.) Köszönöm szépen, előterjesztő nem támogatja. Helyettes 
államtitkár urat kérdezem, hogy kormány-, illetve minisztériumi álláspont van-e a 
benyújtott módosítóval kapcsolatban. 

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr egy rövid indoklást tenne hozzá, öné 

a szó, alelnök úr. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Egy rövid indoklást szeretnék kérni adott esetben, hogy miért nem tudja 
támogatásáról biztosítani ezt az indítványt akár az előterjesztő, akár a tárca. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, az előterjesztőnek van-e válasza. 
 
HOLLIK ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Mi úgy gondoljuk, hogy az eredeti 

törvényjavaslat azt a célt, amelyet kitűztünk magunk elé, azt el tudja érni, nem 
szükséges Z. Kárpát Dániel képviselőnek a törvénymódosító javaslata ahhoz, hogy ezt 
a célt elérjük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Államtitkár úr. 
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Annak ellenére, hogy szellemiségében egyetértünk a 
képviselő úr módosító javaslatával, úgy gondoljuk, hogy a fogyasztói döntési 
szabadságot nem tudjuk ilyen mértékben korlátozni, európai uniós alapelvekbe és 
jogokba ütközik. Tehát megtiltani azt, hogy ne köthessen senki árubemutatón, illetve 
termékbemutatókon hitelszerződést, áruhitel-szerződést, idáig nem tud elmenni, 
uniós alapelvekbe ütközne, hogyha ezt a módosító javaslatot támogatnánk. De azt 
gondoljuk, hogy az a 3 darab módosító javaslat, ami az alapcsomagban jelen van, az 
eléri azt a célt, hogy korlátozzuk a termékbemutatókon, illetve az árubemutatókon 
résztvevők számára az áruhitelnek a nyújtását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr kiegészítését. Van egy 

bizottsági módosító indítványunk, ezzel kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt 
elsőként, hogy támogatja-e. (Hollik István: Előterjesztő támogatja.) Köszönöm 
szépen. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjainak a véleményt, ki az, 

aki támogatja az indítvány benyújtását. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez tizenhárom 
igen. Köszönöm szépen, egyhangú döntéssel a bizottság támogatta a módosító 
indítvány benyújtását. Ezután már csak a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. 

Ki az, aki támogatja, hogy lezárjuk a részletes vitát, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangú döntés, köszönöm szépen.  

És végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavazni, kérem a 
szavazatokat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen, szintén egyhangú 
döntés, tizenhárom szavazat. 

Ezzel a napirendi pontot lezárjuk, helyettes államtitkár úrnak és 
kolléganőjének köszönöm a megjelenést és köszönöm, hogy segítették a vitát. 

 
KOSZORÚS LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm, további jó munkát kívánok! 

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
T/6629. számú  törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

ELNÖK: További jó munkát kívánok önöknek is. Áttérünk a következő 
napirendi pontunkra, az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le ennek a keretében. Köszöntöm 
Fónagy János államtitkár urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti 
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államtitkárát. Itt is javaslom, hogy két szakaszban folytassuk le a vitát. Van-e kifogás 
ezzel kapcsolatban? Úgy látom, nincs.  

Akkor elsőként, az első szakaszában kérem megállapítani, hogy a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel a javaslat, kérem, aki ezt elfogadja, 
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, tíz igen. Ellenvélemény? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság tagjai ezt az indítványt 
elfogadták. 

-A részletes vita második szakaszában a képviselői módosító indítványokról 
kell első körben szavaznunk. Itt majd kérném államtitkár úr segítségét a különböző 
indítványok támogatását, illetve nem támogatását illetően.  

Az ajánlás első sorszámában Törő Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem államtitkár urat. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja, köszönöm szépen. Képviselőtársaimat 

kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja az indítványt. 

2-es ajánlási számon szintén Törő Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm, a bizottság tagjainak kérdezem az álláspontját, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) Köszönöm, kilenc igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás 
mellett a bizottság támogatja. 

A 3-as ajánlási számon Demeter Márta képviselő asszony módosító indítványa 
szerepel, mely összefügg a 15-ös ajánlási pontban szereplő indítvánnyal. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Egy támogatással a bizottság nem támogatja az indítványt. 
A 4-es ajánlási számon szintén Demeter Márta képviselő asszony indítványa 

szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim álláspontját kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) Egy igennel a bizottság nem támogatja az 
indítványt. 

Az 5-ös ajánlási számon Törő Gábor képviselő úr indítványa szerepel.  
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

Törő Gábor indítványát. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, egy nem, egy tartózkodással a 
bizottság támogatja az indítványt.  

A 6-os ajánlási számon szintén Törő Gábor indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett támogatja a bizottság a 
javaslatot. 

A 7-es ajánlási számon szintén Törő Gábor indítványa szerepel.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodással a bizottság támogatja az 
indítványt. 

A 8-as ajánlási számon szintén Törő Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, egy nem, egy tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja. 

A 9-es ajánlási számon szintén Törő Gábor indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság támogatja 
az indítványt. 

A 10-es ajánlási számon szintén Törő Gábor indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
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tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság támogatja 
az indítványt. 

A 11-es ajánlási számon Törő Gábor indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy nem. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. Kilenc igen, egy nem, egy tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja az indítványt. 

A 12-es ajánlási számon Törő Gábor indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Köszönöm, kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság támogatja 
az indítványt. 

A 13-as ajánlási számon szintén Törő Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Kilenc igen, két tartózkodással a bizottság támogatja. 

A 14-es ajánlási számon Demeter Márta képviselő asszony indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Egy támogatással a bizottság nem támogatja. 
A 15-ös ajánlási számon szereplő indítványról nem kell határoznunk, hiszen az 

már összefüggőként szerepelt szavazáson. 
A 16-os ajánlási számon Törő Gábor indítványa szerepel. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság támogatja 
az indítványt. 

Ezzel az egyéni képviselői módosító indítványokról való szavazással végeztünk. 
Miután bizottsági módosító indítvány nincs, ezzel a részletes vita lezárására teszek 
javaslatot. Ki az, aki támogatja, hogy lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) Kilenc 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két 
tartózkodás mellett lezárjuk a vitát.  
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És ki az, aki a vitáról való jelentés elfogadását támogatja? (Szavazás.) Kilenc 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kilenc igen, két nem mellett a bizottság a részletes 
vitáról szóló jelentést elfogadja. Ezzel a napirendi pontot lezárjuk, államtitkár úrnak 
és kolléganőinek köszönjük az aktív együttműködést, további szép és eredményes 
napot kívánok. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló T/6630. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 6-os napirendi pontunkra, a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját kell lefolytatnunk. 

Köszöntöm dr. Bartal Tamás helyettes államtitkár urat a Miniszterelnökségtől. 
Itt is javaslom, hogy két szakaszban folytassuk le a vitát. Van-e kifogás ez ellen? 
(Szavazás.) Nincs. Első szakaszban kérem a bizottság tagjait, állapítsuk meg, hogy az 
indítvány a házszabály 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelel. Ki 
az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodással a bizottság tagjai elfogadták 
az elnöki javaslatot. 

Ezzel áttérünk a részletes vita második szakaszába. Képviselői módosító 
indítvány nem érkezett be az indítványhoz, és bizottsági módosítónk sincs, ilyen 
módon javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki ezt az indítványt 
elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm szépen, kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen és két tartózkodással lezártuk a vitát.  

És ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kilenc igennel, két tartózkodással a jelentést is elfogadtuk. 

Helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottság 
ülésére, a 6-os napirendi pontot ezzel lezártuk. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 7-es napirendi pontra. Egy kis technikai szünetet kérek. (Rövid 
szünet.) Elnézést kérek, köszönöm szépen. 

Köszöntöm Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat és kollegáit a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Javaslom, hogy itt is két szakaszban 
folytassuk le a részletes vitát, van-e ezzel szemben kifogás. (Szavazás.) Amennyiben 
nincs, úgy kérdezem, ki az, aki a részletes vita első szakaszában támogatja azon 
megállapítást, miszerint a Házszabály 44. § (1) bekezdésében írt követelményeknek 
megfelel az előterjesztés, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Kilenc igen. 
Köszönöm. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Kilenc igen és két 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A második szakaszban képviselői módosító indítványokról kell szavaznunk 
elsőként. Képviselőtársaim előtt ott vannak az egyéni indítványok. Kérem majd 
államtitkár urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot szíveskedjék mondani és ezzel 
segítse a munkánkat. 

1-es ajánlási számon Szilágyi György képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem államtitkár úr álláspontját. 
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PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Kormányálláspontot még nem tudok képviselni, a tárca álláspontja az, hogy nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Szavazás.) Egy igen szavazat mellett a bizottság nem 
támogatja az indítványt. 

2-es ajánlási számon Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványa szerepel, mely 
összefügg a 3-as és 25-ös ajánlási számon benyújtott indítványokkal. Kérdezem a 
tárca álláspontját államtitkár úrtól. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

Szatmáry úr indítványát. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság tagjai 
támogatják képviselő úr indítványát. 

A 4-es ajánlási számon szintén Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványa 
szerepel, mely összefügg a 6., 7., 8., 9., illetve a 26-os ajánlási számon szereplő 
indítványokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, egy nem, egy tartózkodás mellett a bizottság 
tagjai támogatják. 

Az 5-ös ajánlási számon Szatmáry Kristóf indítványa szerepel. Kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Képviselőtársaimat kérdezem, ki 

az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság 
tagjai támogatják az indítványt. 

A 6-os, 7-es, 8-as, 9-es ajánlási számon szereplő indítványokról nem kell 
szavaznunk, hiszen összefüggésben már szavaztunk róluk. 

A 10-es ajánlási számon Hegedűs Lórántné és Magyar Zoltán képviselők 
indítványáról van szó. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja képviselő urak indítványát. 

(Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatja. 
A 11-es ajánlási számon Magyar Zoltán képviselő úr indítványa szerepel.  
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PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Egy támogató szavazat mellett a bizottság nem támogatja. 
A 12-es ajánlási számon szintén Magyar Zoltán képviselő úr indítványa 

szerepel.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem. (Szavazás.) Egy igen mellett 

a bizottság nem támogatja. 
A 13-as ajánlási számon szintén Magyar Zoltán képviselő úr indítványa 

szerepel. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatja.  
A 14-es ajánlási számon szintén Magyar Zoltán képviselő úr indítványa 

szerepel. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) Egy támogató szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 
A 15-ös ajánlási számon szintén Magyar Zoltán képviselő úr indítványa 

szerepel. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Egy igen szavazat mellett a bizottság tagjai nem támogatják. 
A 16-os ajánlási számon Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványa szerepel, 

mely összefügg a 17-es ajánlási számon benyújtott indítványával. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság tagjai 
támogatják Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványát. 

A 18-as ajánlási számon szerepel szintén Szatmáry Kristóf képviselő úr 
indítványa, amely összefügg a 19-es, 20-as, 21-es, 24-es ajánlási számon szereplő 
indítványokkal. 
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PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság tagjai 
támogatják az indítványt. 

A 19-es, 20-as, valamint a 21-es indítványokról nem kell szavazni, mert 
összefüggésében már szavaztunk róluk. 

A 22-es ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
  
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, 

aki támogatja. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság támogatja a 
képviselő úr indítványát. 

A 23-as ajánlási számon szintén Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványa 
szerepel. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
  
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen és két tartózkodás mellett a bizottság tagjai 
támogatták az indítványt. 

A 24-es, 25-ös, illetve a 26-os ajánlási számon szereplő indítványokról már 
korábban összefüggéseiben szavaztunk, így az egyéni képviselői indítványokról szóló 
szavazások végére értünk.  

Van még egy terjedelmes bizottsági módosító indítvány, amelyet csomagban 
kívánunk benyújtani, illetve van plusz egy, az iskolaszövetkezetekről szóló, külön 
módosító indítvány, amiről szavazást kérnék. 

Elsőként a csomagról kérdezem államtitkár urat, hogy mi a tárca álláspontja. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja ezt a módosítót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja 

ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Egy 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, egy nem, egy tartózkodás 
mellett a bizottság támogatja a módosító indítvány benyújtását. 

És végül az iskolaszövetkezetekről szóló módosító indítványról kérdezem 
államtitkár urat. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcánk jogtechnikai okokból nem tudja ezt támogatni. Azt gondoljuk, hogy ez így 
nem fog tudni működni, de más formában adott esetben támogathatónak látjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom képviselőtársaimnak ennek ellenére, 
hogy támogassák ennek az indítványnak a benyújtását, amennyiben korrekcióra van 
szükség, azt a TAB ülésén még megtehetik a képviselők. Ki az, aki támogatja az 
indítvány benyújtását? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Egy. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Kilenc igen, egy nem, egy 
tartózkodás mellett a bizottság az indítvány benyújtásáról döntött. 

Így a szavazások végére értünk, köszönöm szépen az együttműködését a 
képviselőtársaimnak, a részletes vita lezárásáról kell még döntenünk. Ki az, aki 
támogatja, hogy lezárjuk a vitát? (Szavazás.) Köszönöm, kilenc igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a 
részletes vitát lezártuk.  

Ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadtuk, így a napirend végére értünk. Államtitkár úrnak és kollégáinak köszönöm 
a megjelenést és köszönöm, hogy segítették munkánkat ebben a kérdésben. 

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási 
célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, 
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/6638. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 8-as napirendi pontra, ahol helyettes államtitkár úr marad 
előterjesztőként a vitában, illetve kollégái is értelemszerűen. A nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának 
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. 

A részletes vitát javaslom, hogy ismét két szakaszban folytassuk le, van-e 
kifogása ezzel szemben valakinek. (Szavazás.) Nincs. 

Az első szakaszban kérem, a házszabály 44. § (1) bekezdésének való 
megfelelésről szavazzunk. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Kilenc 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 
kilenc igen, egy tartózkodás mellett javaslatomat elfogadta. 

Most a módosító indítványokról kell szavaznunk. Mivel egyéni képviselői 
módosító javaslat nem érkezett, így erről nem kell döntenünk, viszont van egy 
bizottsági módosító indítvány, amelynek benyújtását javaslom a tisztelt bizottságnak. 
Kérdezem erről helyettes államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspont. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Van tárcaálláspont, és támogatjuk ezt a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja a benyújtást. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett úgy döntöttünk, hogy a 
bizottság ezt a módosító indítványt benyújtja a törvényjavaslathoz. 

Javaslom, hogy a részletes vitát zárjuk le. Ki az, aki ezzel az indítványommal 
egyetért? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a vitát lezártuk. 

És ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kilenc igen, két tartózkodás mellett a bizottság a javaslatomat elfogadta. 
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Így a törvényjavaslatról szóló részletes vitát lezártuk, köszönöm szépen 
államtitkár úrnak és kollégáinak, hogy a bizottság munkáját segítették. 

Az ingó vagyontárgy online értékesítése során történő adózásról 
szóló H/6523. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

8-as napirendi pontunkat így befejezzük, áttérünk a 9-es napirendi pontra, 
amely ingó vagyontárgy online értékesítése során történő adózásról szóló határozati 
javaslat, melyet Apáti István jobbikos képviselő nyújtott be. Képviselő úr nincs jelen a 
bizottsági ülésen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az önálló indítvány 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Egy igen mellett a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba vételt. Ezzel a 9-es napirendi pontot lezárjuk.  

Egyebek 

A 10-es az egyebek napirendi pont. Itt szeretném a bizottság tagjait 
tájékoztatni arról, hogy új tisztségviselőket választott a parlament. Jómagam 
személyében egy elnöki jogkörrel felruházott mandátumot kaptam a parlamenttől, dr. 
Czomba Sándor képviselőtársam és Manninger Jenő képviselő úr a bizottság 
alelnökei lettek, Hollik István képviselő úr pedig a bizottság új tagjaként folytatja 
munkáját. Mindannyiunknak sikeres és eredményes munkát kívánok!  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebek között bármilyen 
bejelentenivalójuk van-e. (Nincs jelzés.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, megköszönöm az együttműködésüket, a bizottsági munkát 
bezárom, mindannyiuknak szép és eredményes napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 26 perc.) 

 

 
 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 
 


