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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
a képviselőtársaimat. Jó reggelt kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves 
Érdeklődők! Bizottságunk megkezdi mai munkáját. A képviselőtársaim írásban előre 
megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdésük, észrevételük. (Jelzésre.) Tóth Csaba alelnök úr. Öné a szó! 

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

Észrevételezni szeretném, hogy valóban megkaptuk a meghívót pénteken, de ma 
reggel még nem volt napirendje. Majd negyed 10-kor, háromnegyed órával az ülés 
előtt került fel a napirend, de akkor annak még nem volt tartalma és egy fél órával 
ezelőtt került fel végül is a meghívó tartalma a honlapra, illetve a netre.  

Ennek ismeretében, mivel az előttünk lévő törvényjavaslat egy nagy 
jelentőségű, súlyos módosítás, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosítása, 
ezért azt szeretném javasolni, hogy ezt ma ne tárgyaljuk, vegyük le a napirendről, 
hogy legyen kellő ideje mindenkinek felkészülni a törvénymódosításból. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Az alelnök úrnak van egy módosító javaslata a 

napirendhez képest. Kérdezem, ki az, aki támogatja Tóth Csaba alelnök úr javaslatát. 
(Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem 
szavazat. Van-e, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Tehát 2 igen, 10 nem 
szavazat mellett a javaslatot a bizottság nem fogadta el. 

Így a napirendről kérnék szavazást! Ki az, aki támogatja ezzel a tartalommal a 
mai napirendünk elfogadását? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazat. Tehát 10 igen és 2 nem szavazat 
mellett a bizottság elfogadta a napirendjét és megkezdi munkáját.  

Mengyi Roland alelnök urat megkérem, hogy vegye át a bizottsági ülés 
vezetését. Vagy Czomba képviselő urat? (Dr. Czomba Sándor: Mindegy!) Sándor, 
akkor megkérlek, hogy vedd át az ülés levezetését, mert érintett vagyok 
előterjesztőként a napirendben. 

 
(Az ülés vezetését dr. Czomba Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/9380. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot és 
megadom a szót elnök úrnak. 

Bánki Erik szóbeli kiegészítése 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Valóban egy fontos törvényjavaslatról fogunk ma tárgyalni, annak 
tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak és arra kérem a bizottság tagjait, 
hogy támogassák.  
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A parlament várhatóan különleges eljárásban fogja tárgyalni ezt a napirendet, 
aminek az indoka alapvetően az, hogy a Nemzeti Bankról szóló törvény szabályozza 
azokat az eljárási rendeket, amelyeket a különböző engedélyezési és egyéb kérelmek 
kapcsán folytat a jegybank, illetve folytat a jegybank részeként működő korábbi 
pénzügyi felügyelet. (Volner János megérkezik.) Január 1-jével életbe lépett a 
közigazgatási eljárásról szóló új törvény, amely általában nyolcnapos határidőket 
fogalmaz meg. Ez nyilvánvalóan a jegybank engedélyezési eljárása esetén nem 
alkalmazható, hiszen gondoljunk bele abba, hogy például egy bank alapításáról és 
annak engedélyezéséről szóló eljárás 6-8-10 hónapot is igénybe vehet. Továbbá a Ket. 
nem ad lehetőséget arra, hogy felfüggesztésre kerüljenek azok az eljárások, 
amelyekben hiánypótlásokat és különböző engedélyek becsatolását kell megtenni 
annak érdekében, hogy az eljárás sikerre vezessen. A mostani eljárási rend szerint 
várhatóan nagyon sok kérelem elutasításra kerülne alapból, hiszen a nyolcnapos 
eljárási határidő nem teszi lehetővé, hogy érdemben tárgyaljon ezekről az 
engedélyezési eljárásokról a bank. Ezért mindenképpen szükséges kivenni a 
közigazgatási eljárásról szóló törvény hatálya alól és a Nemzeti Bankról szóló 
törvényben rögzíteni, hogy mely eljárásrendeket kell kivételes esetekben alkalmazni. 

Emellett változást jelent a módosításban az is, hogy a jegybank által létrehozott 
alapítványok adatvédelmi szempontból a legszigorúbb szabályozás alá kerülnének az 
új javaslattal, hiszen bár nem közhasznú alapítványként működnek, a törvény hatálya 
mégis a közhasznú alapítványok közé sorolja ezeket az alapítványokat. E besorolás 
alapján éves közhasznúsági jelentést kell tenniük ezeknek az alapítványoknak. Ezek a 
közhasznúsági jelentések tartalmazzák a működésükre vonatkozó legfontosabb 
szabályozást is.  

Foglalkozik a törvényjavaslat a jegybank elnökének és tisztségviselőinek 
bérrendezésével is. A javaslat szerinti bérszínvonal közép-európai szinten továbbra is 
a legalacsonyabb. Sőt a teljes európai szinten is a legalacsonyabb bér lesz. Oly 
annyira, hogy az utánunk következő ír jegybank elnöke is 31 százalékkal többet 
keresne, mint a magyar jegybank elnöke. Arról nem beszélve, hogy mondjuk az olasz 
bankelnök a két és félszeresét, vagy éppen a dán jegybank elnöke is körülbelül két és 
félszeresét keresi a magyar jegybanki fizetésnek. A magyarországi kereskedelmi 
bankok bérezési átlagához viszonyítva is jóval alacsonyabb és szerényebb mértékben 
kerül meghatározásra, hiszen a legalacsonyabb kereskedelmi banki vezetői fizetés is 
174 százaléka lesz a mostani jegybanki vezetői bérnek. Ha Simor András 
jegybankelnök fizetését nézzük, ő a saját idejében 177 százalékát kereste a mostani 
javaslatnak, azaz 77 százalékkal többet keresett akkor egy veszteséges jegybank élén, 
mint Matolcsy György elnök úr most egy nyereséges jegybanki időszakban. 

Összességében ennyit szeretnék a törvényjavaslattal kapcsolatban 
kiegészítésként elmondani. Talán még egy fontos dolgot meg kell említeni. Ez pedig 
szintén az adatvédelmi szabályok módosítása. Ne felejtsük el, hogy a brókerbotrány 
óta teljesen más megvilágításba került a pénzpiaci műveletek ellenőrzése, azoknak a 
fertőzött papíroknak a kiszűrése, amely odáig vezethetett, hogy fiktív papírokkal 
kereskedtek egyes pénzpiaci szereplők. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
jegybank aktív pénzpiaci eszközökkel tudjon részt venni ezekben a műveletekben. 
Gyakorlatilag ezen tevékenysége során, hasonlóan a postai működéshez, lesz egy 
olyan működési területe, amelynél kifejezetten fontos az, hogy ne kelljen adatközlési 
kötelezettségnek eleget tennie, hiszen ezzel jelentős hátrányba kerül a pénzpiacon, és 
azt az eredményességet, amit az aktív pénzpiaci eszközökkel való közreműködéstől 
elvárnánk, veszélyezteti az adatközlés csak és kizárólag ezen a fronton. Tehát azt 
gondoljuk, hogy e területen kifejezetten védeni kell az adatokat. Ennek megfelelően 
tartalmaz a törvényjavaslat ezekre vonatkozó módosítást.  
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Nagyjából ezzel tudnám összegezni a javaslatot. Elnök úr, köszönöm szépen a 
szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem először a bizottság tagjait, hogy van-e a 

törvényjavaslattal kapcsolatban észrevétel. (Jelzésre.) Tóth Csaba alelnök úr. 
Parancsolj! 

Hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Az 
elnök úr elmondta, hogy szerinte is rendkívül fontos ez a törvénymódosító javaslat. 
Annyira fontos, hogy javaslatára rendkívüli, sürgős eljárásban fogja a parlament ezt 
tárgyalni. 

Az említett három részből az első rész, amely az engedélyezési eljárásokról, 
határidőkről szóló módosítás, még talán indokolná is, hiszen az elmondottak alapján 
az talán lehet megalapozott. De a másik két rész, ami az adatvédelmi szabályok 
szigorításával foglalkozik, illetve a fizetések esete, semmi esetre sem, szerintem 
abszolút nem indokolt, hogy ilyen eljárásban, ilyen rendkívüli gyorsasággal legyen 
átszuszakolva ez a törvénymódosítás. Kellő felháborodást váltott ki az elmúlt 
hetekben, amikor napvilágot látott az állami vezetők megemelt fizetése az ötmilliós 
plafonnal. Most azt látjuk, hogy már egy felügyelőbizottsági elnök is közel 4 millió 
forintot fog keresni. Ez mindenképpen felháborító, úgyhogy ezt semmiképpen nem 
fogjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volner János képviselő úr! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először el szeretném 

mondani, hogy ma negyed 10-kor kaptam a kocsiban egy sms-t arról, hogy be lett 
nyújtva ez a törvényjavaslat. Értelemszerűen ez az idő nekem nem elég még arrasem, 
hogy végigolvassam, nemhogy szakmailag felkészüljek vagy álláspontot alakítsak ki 
erről a törvényjavaslatról. Meg szeretném kérni nagyon nyomatékosan a 
kormánykoalíciót, hogy az ilyen jellegű jogszabályalkotási eszközökkel ne éljen. Tehát 
legalább a látszatát próbálja megadni annak, hogy az ellenzéknek lehet szerepe, lehet 
tisztességes szakmai munkát végezni ebben a bizottságban, mert nyilvánvaló, hogy 
háromnegyed órával a bizottsági ülés megkezdése előtt, miközben éppen úton vannak 
a képviselők, kiküldeni nekik egy sms-t, hogy ja, egyébként be lett nyújtva a 
törvényjavaslat, lehet belőle készülni, ez nem elegendő felkészülési idő. 

Magáról a javaslatról túl sokat egyelőre nem tudok elmondani, hiszen 
végigolvasni sem volt idő. Amit azonban el lehet, az az, hogy nagyon rossznak tartjuk 
azt a gyakorlatot, amely megvalósult a Magyar Nemzeti Banknál. Az állam a 
tulajdonosa a Magyar Nemzeti Banknak. Az állam, mint részvényes nem gyakorolja a 
tulajdonosi jogait a Nemzeti Bank felett. Tessék megnézni Európa összes nemzeti 
banki törvényét: nincs ilyen, hogy az eredményelszámolás teljesen függetlenül 
működik a tulajdonos szándékaitól. Önök olyan szabályozást alakítottak ki, hogy a 
tulajdonosi jogokat gyakorló állam nem szólhat bele abba, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank a nyereségével mit tesz, vagy mit nem tesz. Az pedig egy külön kérdés, hogy 
hogyan áll elő az a nyereség, vajon a tisztességes gazdálkodásnak vagy másnak az 
eredménye az az összeg, ami most nyereségként képződik.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy ha meg szeretnénk teremteni valóban a 
transzparens, átlátható gazdálkodás lehetőségeit a jegybanknál, akkor lépnünk kell 
abba az irányba, hogy valóban legyen átlátható és transzparens a jegybank működése. 
Ez nem az, hiszen a felügyelőbizottság jelenleg a jegybank gazdálkodásának ezt a 
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részét nem ellenőrizheti, abba nem szólhat bele. Tehát az, amit most a 
kormánykoalíció csinál, az semmi egyéb, mint hogy Matolcsy György számára több 
mint 200 milliárd forintos zsebpénzt biztosít, 262 milliárd forint az, ami a Pallas 
Athénéről elnevezett alapítványokban lecsapódik, ezzel a jegybankelnök úr azt csinál, 
amit akar. Még egyszer mondom: nincs ilyen jegybanki törvény sehol Európában. 
Arra kérem a képviselőtársakat, a fideszes képviselőtársakat elsősorban, nézzék meg a 
brit szabályozást, hogyan működik ott a jegybank. Hasonló szigort várnánk el az 
eredményelszámolással és az átláthatósági szabályokkal kapcsolatban egyaránt. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

szólni. (Jelzésre.) Mengyi képviselő úr, alelnök úr! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Előrebocsátom, hogy 

teljes mértékben szeretném támogatni a benyújtott törvényjavaslatot. Különös 
tekintettel arra, hogy az elmúlt évek tapasztalataiból levezethető, hogy ma 
Magyarországon a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásával, valamint a központi 
pénzügyi és devizapolitikai érdekeink veszélyeztetettségével szemben való fellépés 
elsődleges érdek. Tehát minden olyan eszközt meg kell ragadnunk, amely kellően 
szabályozott, ezeket az érdekeket biztosítja és természetesen, ahogy eddig is, a 
maximális transzparenciával jár. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még 

hozzászólás. (Dr. Tóth Bertalan jelentkezik.) Nincs. Látom, hogy Tóth Bertalan 
képviselő úr szeretne hozzászólni. Előtte azonban megkérdezem a bizottság tagjait, 
hogy megadjuk-e a lehetőséget a képviselő úrnak a hozzászólásra. (Szavazás.) Úgy 
látom, egyértelmű igen. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azzal, amit 

Mengyi képviselőtársam mondott a transzparencia teljes körű biztosításáról, erősen 
vitatkoznék. Számomra nem meglepő, hogy ilyen különleges eljárásmódban, akár 
kivételes eljárásban tárgyalja a bizottság és a parlament is majd ezt a 
törvényjavaslatot. Mert ugyanabban a cipőben jártunk, mint a postatörvény 
módosításával kapcsolatban. Jelenleg öt perem van folyamatban a Magyar Nemzeti 
Bank alapítványaival szemben, közérdekűadat-igénylési perem. De jelezném, hogy 
ebből az egyik jogerősen lezárult. Az ítélőtábla megállapította, hogy az alapítványnak 
ki kell adnia számomra a jelenlegi szabályozások szerint a különböző szerződéseket és 
adatokat, amelyeket igényeltem. Érdekes párhuzam van az Alaptörvény tekintetében 
a postatörvény és e között a törvényjavaslat között, mert mindkettő alaptörvény-
ellenes, és ezt most már jogerős bírósági ítélettel is tudom indokolni. Az indoklásban 
ugyanis az szerepel, hogy az alapítvány számára biztosított vagyon - úgymond -
elveszíti a köztulajdon jellegét. Miközben a Fővárosi Ítélőtábla egyértelműen az 
Alaptörvény rendelkezéséből levezetve mondta ki, hogy közpénzről, közvagyonról van 
szó az alapítványoknál. Tehát maga a törvény szembe megy egy bírósági jogerős 
ítélettel, amely az Alaptörvényből vezette le a saját indoklását. Tehát ebből a 
szempontból ez a javaslat is alaptörvény-ellenes. 

Teljesen elfogadhatatlan, hogy egyedi jogalkotás történik most is és el akarják 
lehetetleníteni a pereimet, azt, hogy a közvélemény megismerhesse, mi zajlik 250 
milliárd forintnyi közpénzzel. Ez közpénz akárki akármit mond. A Magyar Nemzeti 
Bank nyereségéből átadott vagyon is ugyanúgy közvagyon, nem veszíti el a közvagyon 
jellegét. Ezt nem is értem, nem is tudom értelmezni. Ráadásul itt gazdasági 
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társaságoknál vezeti le a versenytárs fogalmi rendszerét a törvényjavaslat és annak 
indoklása, majd utána egy fordulattal azt mondja, hogy ez az alapítványokra is 
érvényes. Nem tudom, hogy az alapítványoknak milyen versenytársa lehet a piaci 
viszonyok között, hacsak nem az, hogy ebből a 270 vagy 60 milliárd forintból 
majdnem közel 200 milliárd forintot állampapírba fektettek ezek az alapítványok. 
Innentől jön a Magyar Nemzeti Bank problémája, amit én értek, mert ha közpénzből, 
közvagyonból állampapírt vásárolnak, akkor az az Európai Unióban akár tiltott 
monetáris tevékenységnek is minősülhet. Tehát a Magyar Nemzeti Bank az 
alapítványain keresztül akár tiltott módon is finanszírozhatja a költségvetést, ami az 
Európai Unióban tilos. Tehát ezeket a szerződéseket szerettem volna megismerni, de 
ezt most önök újra megpróbálják ellehetetleníteni. Nyilván az Alkotmánybíróság fogja 
kimondani a végső szót, bár az önök által delegált tagok miatt vannak kétségeim, 
hogy hogy fog dönteni. 

Tehát az alapvető indok kapcsán, amit az elnök úr említett a 
törvényjavaslatnál, hogy itt a pénzügyi felügyeletet kell megerősíteni, én azt látom, 
hogy inkább a transzparenciát, a nyilvánosságot akarják ellehetetleníteni. Akár 
mondhatnám, hogy megtisztelő, hogy miattam most már a második jogszabályt 
tárgyalja a Gazdasági bizottság és a parlament, de a viccet félretéve, tragikusnak 
tartom, hogy ilyen eszközökhöz folyamodnak és önök asszisztálnak ahhoz, hogy a 
magyar parlament egyedi ügyekben ilyen jogszabályokat alkosson. Szerintem önök is 
kíváncsiak lennének arra, hogy mik lehetnek ezekben a szerződésekben, hogy ezt a 
260 milliárd forintnyi közpénzt mire használtak fel. Ezzel majd önöknek is el kell 
számolni. 

Ami a tisztségviselők bérezésének emelését illeti, eddig az állami cégvezetők 
illetménye, fizetése emelésének az volt az indoka, hogy a versenyszféra elszívó hatása 
miatt kell emelni az állami cégek menedzsmentjeinek a fizetését, hiszen a 
versenytársaknál jobb jövedelmet kaphatnak. Kíváncsi lennék, hogy Matolcsy György 
milyen ajánlatot kapott akár kereskedelmi bankoktól vagy más versenytárstól. Bár azt 
gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs, nem nagyon van versenytársa. 
Tehát itt csak arról lehet szó, hogy Matolcsy György kapott egy jobb fizetésű 
állásajánlatot, és ezért kell szinte megduplázni a fizetését. Arról nem is beszélve, hogy 
a törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy a felügyelőbizottság elnökének és a 
tagjainak a jövedelme is jelentősen nő, hiszen ha jól emlékszem, talán 1-1,2 millió 
forint volt eddig a felügyelőbizottság elnökének a fizetése, most pedig több mint 3 
millió forint. Úgy látszik, hogy Papcsák úr ügyvédi irodája nem megy most már olyan 
jól, mint korábban. De azért ez is hozzátartozik, hogy miközben az alacsony bérek 
jellemzik a verseny- és a közszférát, addig itt többmilliós fizetésekről beszélünk, és 
többmilliós fizetésemelésekre kerül sor, ami ugyancsak elfogadhatatlan. 

Végezetül pedig megfontolásra javaslom tényleg, hogy ilyen korlátozást 
tegyenek. Önök azt mondták, hogy ha az állami vállalatok a piacon szerepelnek, ott 
van versenytárs, ott megvan az érdek. A Magyar Nemzeti Bank alapítványánál 
mondja meg valaki, akár az elnök úr, mint előterjesztő, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
alapítványainál milyen versenytársak vannak, akik miatt titkosítani kell az ottani 
tevékenységet, 260 milliárd forint elköltését. Azért most kíváncsi lennék Péterfalvi 
Attila véleményére, aki egy korábbi jogszabály kapcsán kifejtette már azt, hogy egy 
kerettörvény kellene, Lázár János ígéretet is tett arra, hogy lesz egy kerettörvény, de 
önök nem ezt folytatják, hanem megint egy képviselői indítványra egy alapítványi 
működési rendszert akarnak titkosítani.  

Szeretném felhívni az elnök úr figyelmét, hogy jelenleg a Magyar Nemzeti Bank 
alapítványai nem közhasznú szervezetek, nem úgy kerültek nyilvántartásba, tehát itt 
beleírni, hogy a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályoknak megfelelő 
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nyilvánossági eljárás vonatkozik rájuk, nem lehet. Nem vonatkozik rájuk, mert nem 
közhasznú szervezetek. Tehát magunkat ne csapjuk be ezzel a rendelkezéssel. 
Valóban tesznek beszámolót, de igenis közvagyonnal gazdálkodnak, ahogy a Fővárosi 
Ítélőtábla ezt kimondta, és ha közvagyonnal gazdálkodnak, akkor az azzal kapcsolatos 
szerződések az Alaptörvény és az információszabadságról szóló törvény értelmében 
közérdekű adatok és nyilvánosak. Ezt a csatát fogjuk az Alkotmánybíróság előtt 
megvívni, de kérem önöket, hogy fontolják meg a döntéshozatal előtt a 
véleményemet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szólni. (Bánki 

Erik: Igen.) Parancsoljon! 

Bánki Erik válaszadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Volner János képviselő úrnak válaszolnék arra a felvetésére, hogy a 
Pallas Athéné Alapítványokkal kapcsolatban Matolcsy György szabad kezet kap arra, 
hogy az alapítványok által kezelt 260 milliárd forintnyi közvagyont szabadon 
használja. Arra felhívnám a képviselő úr figyelmét, bár nyilván ön is tudja, hogy egy 
alapítvány működésével kapcsolatos operatív ügyintézésben az alapítónak semmiféle 
beleszólási lehetősége nincs. Hiszen az alapító azzal, hogy az alapítványt 
megalapította, az alapítói vagyont rendelkezésre bocsátotta és a kuratóriumi tagokat 
kijelölte, onnan kezdve a kuratóriumi tagoknak szabad döntési kompetenciájuk van, 
vissza nem hívhatók. A működésükről nyilvánvalóan be kell számolniuk, de ha a 
törvényi feltételeknek megfelelnek, akkor az alapító velük szemben semmiféle 
retorziót nem alkalmazhat. Tehát az, hogy szabad mozgástere lenne e tekintetben a 
jegybankelnöknek, az véleményem szerint nem állja meg a helyét. 

Tóth Bertalan képviselő úr maga is elmondta, hogy ugyanaz a helyzet az 
információigényléssel kapcsolatos szabályozásoknál, mint a postatörvénynél. 
Valóban, ez volt a cél, hogy a jegybank által alapított gazdasági társaságokra, amelyek 
nyíltpiaci műveletekkel vesznek részt egyébként például a forintstabilitás 
megőrzésében, csak és kizárólag ezen tevékenységeik kapcsán ne vonatkozzon az a 
szigorú jogszabály, amely az adatszolgáltatási kötelezettséget előírja. Azt gondoljuk, 
ugyanúgy, mint a Posta esetén, ahol nem az alaptevékenységével, hanem a piaci 
tevékenységével kapcsolatos feladatkörök esetén járul hozzá az új törvény ahhoz, 
hogy ne kelljen olyan esetben adatot szolgáltatnia, amikor az egyébként a piaci 
versenyt sérti, csak és kizárólag erre vonatkozik a mostani jogszabály lazítása. 

Az alapítványok esetében természetesen szó sincs erről. Sőt kifejezetten, ahogy 
mondtam, az alapítványok esetében szigorítást tartalmaz a jogszabály, mert, ahogy a 
képviselő úr is elmondta, ezek az alapítványok nem közhasznú alapítványként 
kerültek megalapításra, viszont a törvény erejénél fogva most rájuk a közhasznú 
alapítványokra vonatkozó adatközlési kötelezettséget írjuk elő. Magyarul minden 
évben közhasznúsági jelentést kell tenniük, ami azt jelenti, ezt nyilván a képviselő úr 
is tudja, hogy a működésükkel kapcsolatos minden információt tartalmazó jelentést 
és annak mellékleteit kell nyilvánosságra hozniuk minden évben egy alkalommal. 
Tehát nem azt gondolom, hogy csorbulnának a szigorú elszámoltatás feltételei, az 
információadásra vonatkozó kötelezettségek, hanem még szigorodnak is a törvény 
hatályánál fogva. 

A béremelésnek mi az indoka. A béremelésnek az az indoka, hogy megnézve az 
európai jegybankok vezetőinek fizetését, illetve megnézve a magyar kereskedelmi 
bankok vezetőinek fizetését, azt látjuk, hogy érdemtelenül alacsony a fizetése most a 
jegybank elnökének és a vezető tisztségviselőknek. Ahogy azt a bevezetőmben is 
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említettem, egy veszteséges jegybankot vettek át Matolcsy György és munkatársai és 
ezt már gyakorlatilag az indulás évében sikerült nyereségessé tenni. Ne felejtsük el, 
hogy Simor András utolsó jegybankelnöki költségvetésében több mint 200 milliárd 
forintos hiány volt tervezve. Ennek az évnek a végére úgy, hogy márciusban vette át a 
jegybank vezetését Matolcsy György, nemhogy nem lett veszteséges a jegybank, 
hanem 26 milliárd forintnyi nyereséget tudott realizálni. Tehát azt gondolom, hogy 
bőven megtermelték azt a pénzt, amely béremelés formájában most kifizetésre kerül. 
Hangsúlyozom még egyszer: így is európai, közép-európai szinten is a legalacsonyabb 
lesz a bérezése a jegybank vezetőinek. Tehát azt gondolom, hogy kifejezetten indokolt 
a bérrendezés ebben a körben. Köszönöm a szót, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, 
aki a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételét támogatja? (Szavazás.) Tíz 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem szavazat. 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Tehát 10 igen, 3 nem szavazattal a 
bizottság a tárgysorozatba vételt támogatja. Köszönöm szépen és visszaadom a szót az 
elnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Miután más napirendi pontunk nincs a 
mai ülésre, ezért megköszönöm mindannyiuk munkáját. A mai ülést bezárom. Szép és 
eredményes napot kívánok mindannyiuknak. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 26 perc)  

Dr. Czomba Sándor 
a bizottság alelnöke 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  dr. Lestár Éva 


