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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 37 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén.  

Képviselőtársaim a szokásoknak megfelelően írásban előre megkapták a mai 
ülésre szóló napirend-tervezetet. Egy módosítási javaslatom van hozzá, ugyanis Sallai 
R. Benedek képviselő úr kérésére a 4. napirendet levesszük a mai tervezett 
programról. Kérdezem, hogy ezen felül van-e még valakinek módosító indítványa. 
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs.  

Akkor ezzel a módosítással, miszerint a 4. napirendi pont törlésre kerül, tehát 
értelemszerűen az 5. napirendként jegyzett napirend kerül a 4. pont helyére és a 6. 
pont pedig az 5. helyére, aki ezzel a módosítással egyetért, azt kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangú 
döntéssel fogadta el a napirendjét. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy 
bizottságunk határozatképes, így elkezdheti a munkáját. 

Medgyessy Péter volt miniszterelnök meghallgatása az Európai 
Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 4-es metró beruházásáról készült 
elmarasztaló jelentése kapcsán 

Első napirendi pontként Medgyessy Péter korábbi miniszterelnök urat 
hallgatjuk meg, aki az Európai Csalási Elleni Hivatalnak a 4-es metró építésével 
kapcsolatos jelentésével kapcsolatban készséggel állt a bizottság rendelkezésére. A 
miniszterelnök úrnak külön köszönöm, hogy egyedül a korábbi miniszterelnökök 
közül vállalta azt, hogy megjelenik a bizottság ülésén és információival segíti a 
bizottság munkáját. 

A meghallgatás menetét a következőképpen javaslom. A miniszterelnök úr 
lehetőséget kap egy felvezetőre, utána képviselőtársaim a szokásoknak megfelelően 
lehetőséget kapnak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a miniszterelnök úrhoz, illetve 
véleményt mondjanak. A végén pedig a miniszterelnök úr kap lehetőséget arra, hogy a 
zárszó keretében választ adjon a felmerült kérdésekre, illetve az ott elhangzott 
véleményekre. Meg is adom a szót Medgyessy Péter korábbi miniszterelnök úrnak. 

Medgyessy Péter felvezetése 

MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Három megjegyzést szeretnék tenni elöljáróban. Az első, amint azt önök is 
tudják, nekem kötelezettségem nincs arra, hogy erre a bizottsági ülésre eljöjjek, de 
tisztelem a demokrácia intézményeit, tisztelem a parlamentet, tisztelem a parlamenti 
bizottságokat, ebből következően úgy gondolom, hogy itt kell legyek, és el kell 
vállaljam ezt a beszélgetést. Ehhez kapcsolódóan annyit, hogy ehhez ráadásul 
hozzájárult az is, hogy nem volt okom arra, hogy miért ne jöjjek el. És ahogy azt az 
elnök úr is említette, szeretném segíteni a tisztánlátást, és remélem, hogy ez a 
beszélgetés, ez a bizottsági ülés ehhez segítséget nyújt.  

A második dolog, amit szeretnék mondani, a tényekkel kapcsolatos. A 
metrópályázat és döntés 2005. április és 2006. május között zajlott le. Ez időben nem 
voltam miniszterelnök, nem voltam döntéshozó, hiszen a miniszterelnökségről 2004. 
szeptember 26-án mondtam le, akkor adtam át a miniszterelnökséget.  
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A másik oldala ennek a dolognak, hogy ugyanebben az időszakban nem voltam 
a szóban forgó tanácsadó cégnek sem tulajdonosa, sem tisztségviselője, és a 
tanácsadói munkában ebből következően természetesen nem vettem részt. 

Végül a harmadik megjegyzés. A magyar állam, kormány, főváros érdeke, hogy 
az Európai Bizottságban, az Európai Unióban ebben a kérdésben erősen, erőteljesen 
meg tudja védeni a magyar érdekeket, és minimális pénzt kelljen visszafizetni a 
metróügy kapcsán, vagy lehetőség szerint semmit.  

Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a napi politikai érdekek miatt nem 
jó túldimenzionálni ezt az ügyet, mert az nehezíti az európai uniós tárgyalásokat. Ha 
egyébként a jelentés többi része is olyan megalapozatlan, mint ahogy az engem érintő 
részek, akkor a kormánynak, azt hiszem, nem lesz nagyon nehéz dolga megvédeni a 
magyar érdekeket Brüsszelben ebben a kérdésben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm a bevezetőt, miniszterelnök úr. A bizottság tagjainak van 

lehetősége arra, hogy kérdéseket tegyenek fel Medgyessy Péterhez, illetve véleményt 
mondjanak. (Jelzésre.) Elsőként Galambos Dénes képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, vélemények 

DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az volna a kérdésem önhöz, illetve azért egy 
rövid felvezetést szeretnék mondani, és a kérdésem arra irányulna, hogy amíg 
elmondom a hozzászólásomat, addig a kérdésre tudjon koncentrálni, nyilvánvalóan a 
tanácsadó cég szerepére fogok rákérdezni. A „nyilvánvaló” szót azért mondom, hogy 
az ön által elmondott azon állításnak, hogy a tanácsadó cégben nem vett részt, ennek 
a részleteire azért kíváncsiak lennénk, illetve arra, hogy milyen tudomása volt arról, 
hogy annak a tanácsadó cégnek, amelyet ön hozott létre és amelyet működtetett, 
mélyebben szeretném tudni a szerepét ebben az Alstom-ügyben. (Hollik István 
megérkezik a bizottság ülésére.) 

Tehát felvezetésként és összegzésként szeretném azt leszögezni, hogy az 
Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF, köztudomású, már több bizottsági 
ülésen elhangzottak ezek a számok, de azért jobb, ha még egyszer megismételjük, 400 
milliárd forintnyi megkötött szerződésből 272 milliárd forint értékűt ítélt 
problémásnak; 166 milliárd forint esetében valószínűsít bűncselekményt. Ez 
utóbbiban 77 milliárdos magyar állami forrás is szerepel. Az EU így visszakövetelhet 
59 milliárd forintnyi támogatást.  

A magyar emberekkel együtt szeretnénk választ kapni arra a kérdésre, és ezért 
kérdezem a miniszterelnök úrtól, hogy kikhez kerültek a metrópénzek, ha öntől 
kérdezem. Ma már bizonyos, hogy ezen visszafizetési kötelezettség nagyságrendje 
kérdés ugyan, de az, hogy ebben a körben komoly kötelezettség terheli, terhelheti a 
magyar államot, az nem kétséges. És azt gondolom, az a megállapítás is helyes, hogy 
minden idők legnagyobb korrupciós botránya áll előttünk.  

Az uniós korrupcióellenes szervezet elsősorban a Fővárosi Önkormányzat, az 
Alstom és az ön által kötött szerződések kapcsán a metróberuházással kapcsolatos 
szabálytalanságokat vizsgálta. A kérdésem tulajdonképpen roppant egyszerű és 
triviális lenne, amelyet szeretnék feltenni: hogyan látja ebben az ügyben azt a 
személyes felelősséget, amelyet a mai bizottsági ülés elején úgy fogalmazott meg, 
hogy ön szerint önt személyes felelősség nem terheli? Azért szeretném, ha erre a 
kérdésre határozott választ adna, és arra is, hogy a tanácsadó cégének az Alstommal 
milyen szerződései voltak. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igények vannak-e? 
(Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben a bizottság tagjaitól… (Hollik István jelentkezik.) 
Igen, bocsánatot kérek! Hollik István képviselő úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr. 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Az 

lenne a kérdésem, hogy ha visszaemlékszünk, 2004 végén, amikor ön már nem volt 
miniszterelnök, akkor az akkori koalíciós partnerére elég sarkos és határozott 
mondatok hangzottak el az ön szájából. Azt mondta, hogy az SZDSZ teli van 
korrupciós ügyekkel. 

Az lenne a kérdésem, hogy ez a mondat utalhatott-e arra, hogy Demszky 
Gábor, tehát az SZDSZ által vezetett városvezetés korrupciós ügyekbe keveredett a 
négyesmetró-ügy kapcsán. Tehát ez a mondat, amit akkor ott elmondott, a 
négyesmetró-ügyre, illetve a metrópénzek ellopására utalt-e? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Volner János képviselő úr kért szót. Öné a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, azt 

szeretném megkérdezni, hogy akkor, amikor a 4-es metró ötlete először felvetődött, 
racionálisnak, gazdaságosnak, észszerűnek tűnt-e ez az ötlet. Tekintettel arra 
kérdezem ezt, hogy én utánakérdeztem a BKV-nál azoknak az utasforgalmi 
adatoknak, amik a 4-es metróra és a vele azonos vonalon közlekedő autóbusz 
menetidejére vonatkoztak, és amikor az autóbuszok ugyanezen a nyomvonalon 
közlekedtek a 4-es metró egyik végállomásától a másikig, akkor utasürítéssel együtt 
rövidebb idő alatt tették meg az utat, mint ahogy a 4-es metró megteszi. Ilyen módon 
tehát nagyon nehéz arról beszélni, hogy a négyesmetró-beruházás felgyorsította a 
forgalmat.  

Kicsit úgy tűnik, mint amikor a Fidesz-kormány tervez különböző, racionalitást 
nélkülöző beruházásokat, mintha arra szolgálna ez az egész, hogy ellopják a pénzt, és 
lehetőséget teremtsenek különböző kormányközeli vállalkozásoknak arra, hogy részt 
vegyenek ebben a buliban. Kérdezem miniszterelnök urat, hogy emlékezett-e ön 
ilyesmire. A tanácsadó cégnek volt-e szerepe a hasonló gazdasági számítások 
elvégzésében, a megtérüléssel kapcsolatos számítások elvégzésében, illetve abban, 
hogy egy általános véleményt mondjon arról, hogy a 4-es metrónak van-e 
létjogosultsága vagy sincs? 

Én most azt látom, hogy a BKV és a BKK közösen annak érdekében, hogy ne 
kelljen visszafizetnie az EU-nak rengeteg pénzt, megpróbál ráhordó forgalmat Buda 
egyes részeiről a 4-es metróra produkálni, hogy meglegyen a kellő utasszám, ugyanis 
ez a metróvonal gyakorlatilag kong az ürességtől, hiszen a felszíni közlekedéshez 
képest gyakorlatilag előnyöket sajnos a közlekedők számára nem tartogat, bár a 
környezetvédelem szempontjából hosszú távon természetesen egy metróvonal még 
mindig jobb, mint egy felszíni buszközlekedés. Ezek lennének így első körben a fő 
kérdéseim. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmuck Erzsébet képviselő asszony kért szót, aki 

ugyan nem tagja a bizottságnak, de tanácskozási joggal részt vehet. Öné a szó, 
képviselő asszony! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): (Schmuck Erzsébet mikrofonja nincs 

bekapcsolva.) Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszterelnök 
Úr! 
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ELNÖK: Képviselő asszony, bocsánat, a mikrofont, legyen szíves.  
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Bocsánat, pont kikapcsoltam. Tulajdonképpen 

két kérdésem és egy megjegyzésem van. De előtte azt szeretném leszögezni, hogy 
mindenképpen örvendetes, hogy ön eljött a Gazdasági bizottság ülésére, és ahogy ön 
hangsúlyozta, tiszteletben tartja a demokratikus intézményeket és az Országgyűlés 
szerepét is. Ez azért örvendetes, mert sajnos a korábbi ülésre a Fővárosi 
Önkormányzat volt szocialista politikusai és vezetése nem jött el. Tényleg nagyon jó, 
hogy ön segíti ezt a munkát, hogy világosabban lehessen látni ebben az ügyben. 

Ön azt mondta a felvezetőjében, hogy tulajdonképpen 2005-2006-ban zajlott 
le a 4-es metróval kapcsolatos döntés, tehát akkor született meg ez a döntés. De 
nyilván ennek az előkészítése már előbb elkezdődött. Szeretném megkérdezni, hogy 
ön mit tudott a 4-es metró előkészítéséről, és tulajdonképpen akkor hogyan ítélte meg 
ezt a projektet. Szeretném megkérdezni kicsit a tanácsadó céghez kapcsolódóan - jó 
lenne, ha ön feketén fehéren nyilatkozna -, hogy volt-e más cég, amelyik kapcsolatban 
volt a 4-es metró építésével, és esetleg valamilyen más cég, amelyikhez az ön neve 
köthető. Tehát volt-e ilyen, akár külföldi bejegyzésű is? (Z. Kárpát Dániel megérkezik 
az ülésre.) 

A harmadik: ön mondta, hogy ebben az egész ügyben rendkívül fontos, hogy a 
magyar kormány Brüsszelben megvédje a magyar érdeket. Nyilván ez helyes és 
fontos, viszont én azt gondolom, az is a magyar érdek megvédése, ha egy ilyen nagy 
ügyben, ahol kiderül, hogy szabálytalan pénzfelhasználások és nyilvánvaló csalások 
történtek, ezek az ügyek napvilágot lássanak, és megfelelő módon kivizsgálják azokat. 
Ön mondta, hogy nem jó túldimenzionálni az ügyet, ez nyilván így van, de ahhoz a 
magyar embereknek is joguk van, hogy világosan lássanak, világosan lássák azt, hogy 
milyen csalások, szabálytalanságok történtek, hiszen a végén az adófizetők pénzéből 
kell ezt a hatalmas összeget visszafizetni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács László képviselő úr kért szót. Öné a szó, 

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

Miniszterelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Továbbra is állítjuk, hogy ennek a bizottságnak 
ilyen hatásköre nincsen, hogy ebben vizsgálódjon, és egyébként ugyanezen az 
állásponton volt legutóbb Tarlós István főpolgármester is, aki egy beszélgetésnek 
titulálta egyébként az akkori bizottsági ülést; egyébként a házelnök is, aki a 
javaslatunkat, ami az Európai ügyek bizottságához utalta azt a javaslatunkat, ami az 
európai pénzek felhasználásával, az összes OLAF-jelentés vizsgálatainak, 
tapasztalatainak levonásával foglalkozott volna. Elnök úrnak én legutóbb odaadtam a 
kezdeményezésünket, amely arról szól, hogy hadd ismerjük meg az összes OLAF-
jelentést. Mint tudjuk, nagyjában-egészében több mint húsz OLAF-jelentés az, ami a 
Magyarországgal kapcsolatos beruházásokkal foglalkozik az Európai Unióban. A 
bizottságnak arra lenne hatásköre, hogy abból levonja a tanulságokat, és a 
törvényhozó elé egy olyan javaslatcsomagot helyezzen, ami transzparensebbé, 
átláthatóbbá, jobban ellenőrizhetővé tenné azokat a folyamatokat, amelyeket önök 
most kritizálnak. Úgy gondolom, ez egy kiváló kezdeményezés lehetne.  

Elnök úrtól visszakaptuk az aláírások nélküli, az önök aláírása nélküli 
kezdeményezésünket, tehát önök nem támogatják azt, hogy megismerhessük az 
OLAF-jelentéseket, nem támogatják azt, hogy a magyarországi európai uniós 
pénzfelhasználásokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket, egyáltalán tapasztalatokat 
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le tudjuk vonni, és a törvényhozó felé egy javaslattal tudjunk élni. Ezt önök nem 
támogatták.  

Az Európai ügyek bizottságán egyszerű adminisztratív okokra hivatkozva az 
önök frakciója leszavazta ezt az kezdeményezést, nem módosító indítványokat 
nyújtott be hozzá, nem akarta jobbá tenni, nem akarta megismerni egyébként, és 
jobbá tenni az európai uniós pénzek felhasználását, hanem egész egyszerűen 
leszavazta, így természetesen, amint megígértem, meg fogjuk tenni, hogy azokat az 
adminisztratív hibákat, amelyeket az önök alelnöke látott, ki fogjuk javítani, ha 
vannak ilyenek, és újra be fogjuk vinni, gondolom, akkor majd az önök frakciója is 
fogja tudni támogatni, és tisztán akar látni. Mert ha véletlenül nem így van, tisztelt 
elnök úr, tisztelt bizottság, akkor itt ma semmi más nem történik, itt nem vizsgálat 
történik, a 2018-2019-es kampánynyitó az, amin most éppen ülünk, budapesti 
kampánynyitón ülünk, és ehhez egyébként gyönyörű szép díszletet adtak a Gazdasági 
bizottság parlamenti termében.  

Én úgy gondolom, ennél a Gazdasági bizottság többre hivatott, ezért kérem, 
hogy vizsgálják felül az álláspontjukat, támogassák azt, hogy átláthatóbb legyen, vagy 
átláthatóbbá tudjuk tenni az európai uniós pénzek felhasználását, de minden ügyben, 
nemcsak ami az önök számára nem kínos, azokban az ügyekben is tudjuk levonni a 
tapasztalatokat, a törvényhozó számára pedig tudjunk javaslatot tenni. Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e további 

kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Hollik István képviselő úr jelzi, hogy valami kimaradt 
az előbb. Parancsoljon! 

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Nem a miniszterelnök úrhoz lenne kérdésem, 

hanem muszáj reagálnom Szakács László képviselőtársamra, hiszen azt gondolom, 
felháborító, amit most itt az MSZP csinál. Az OLAF kimondja, hogy 167 milliárd 
forint eltűnt. A magyar adófizetőknek valószínűleg több mint 50 milliárd forintot be 
kell fizetni azért, mert az önök által vezetett városvezetés 2010 előtt eltűntette ezt a 
pénzt. Most idejön, egy szót erről az ügyről nem szól, csak arról vádaskodik, hogy ez 
most itt a ’18-as meg a ’19-es kampánynak a kezdése.  

Én úgy gondolom, hogy térjünk már vissza a tárgyhoz! Ebben az ügyben jó 
lenne most már végre a Magyar Szocialista Párt álláspontját hallani, mert eddig egy 
szót nem szólt ebben az ügyben. Szeretném, hogy maradjunk a tárgynál és ne 
vádaskodjunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további kérdés, észrevétel Medgyessy 

Péter miniszterelnök úrhoz? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
engedje meg, miniszterelnök úr, hogy néhány kérdést én is feltegyek önnek! 

A bevezetőjében jelezte, hogy ön 2004. szeptember 26-áig volt kormányfő, és 
ebben az időszakban érdemi szerződéskötések, pályázati kiírások metróügyben nem 
történtek. Ugyanakkor arra is emlékszünk még élénken, hogy kormányfőként is 
komoly vitái voltak a kisebbik koalíciós partnerével, az SZDSZ-szel. 2004 nyarán az 
SZDSZ volt az, amelyik a puccs főszervezője volt, ami ön ellen irányult, és ami végül a 
szocialistákkal összefogva eredményre is vezetett. Ez vezetett az ön lemondásához. 

Akkor ön azt említette, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. A 
kérdésem az lenne, hogy a négyesmetró-beruházás ezek között van-e, azok között a 
korrupciós ügyek között, amiket ön akkor az SZDSZ számlájára írt? 

Illetve azt is kérdezném öntől, miniszterelnök úr, hogy így utólag 
visszatekintve, az elmozdításának az okai között szerepelt-e a négyesmetró-
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beruházás? Hiszen ha megnézzük a dátumokat, az OLAF-jelentés 77 szerződés 
esetében fogalmaz meg kérdéseket és tesz észrevételeket, elsősorban a kiírással 
kapcsolatos problémák, az előnytelen szerződések megkötése és olyan fizetési 
feltételek elfogadása, amelyek a beruházó Fővárosi Önkormányzat szempontjából 
mindenképpen hátrányosak voltak. És valóban, itt a szerződések legnagyobb 
dömpingje 2006-ban volt, abban az évben, ami a választások éve volt. A legsúlyosabb, 
legkomolyabb szerződések megkötésére konkrétan az őszödi beszéd után került sor, 
amikor kérdéses volt az, hogy az SZDSZ-MSZP-koalíció meg tudja-e tartani 
egyáltalán a fővárost. 2006-ban összesen 134 milliárd forintnyi szerződés köttetett, 
amelyet kivétel nélkül aggályosnak tart az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentése.  

Azt is szeretném megkérdezni öntől, miniszterelnök úr, hogy elképzelhetőnek 
tartja-e kormányfőként, hogy Demszky Gábornak nem voltak érdemi információi 
arról a négyesmetró-beruházásról, amit édes gyermekeként nevelgetett és építgetett, 
és amely valamennyi önkormányzati kampányának a zászlóshajója volt. 

Továbbá azt is szeretném megkérdezni öntől, mi a véleménye arról, és ön ezt 
elfogadhatónak tartja-e mint korábbi kormányfő, hogy egy ilyen súlyú beruházás 
esetében, ami összességében 400 milliárd forintnyi forrást fog igényelni a lezárás 
időpontjáig, egy ilyen súlyú beruházást ki lehet-e vonni egy közgyűlés hatásköre alól. 
Adott esetben ön kormányfőként el tudta volna-e képzelni, hogy egy ilyen 
nagyságrendű beruházás úgy menjen végbe, hogy a kormány vagy maga a kormányfő 
arról semmit se tudjon? 

Illetve azt is szeretném öntől megkérdezni, miután az ön által korábban, tehát 
a miniszterelnöksége előtt tulajdonolt és utána aztán 2007-től újra a tulajdonába 
került AssistConsult Kft. az Alstommal szerződésben volt, voltak-e olyan érdemi 
befolyásolási lehetőségek szakértőként, amelyek az Alstommal megkötött szerződést 
segítették volna. Hiszen ha végignézzük az OLAF-jelentést, akkor abból látszik, hogy 
az Alstom, illetve a Siemens körüli szerződések nagyságrendjükben is kiemelkedő 
jelentőséggel bírnak, és összegszerűségükben a legnagyobb hányadát teszik ki az 
OLAF által kifogásolt szerződéseknek.  

Végül azt is szeretném megkérdezni öntől, miniszterelnök úr, hogy a 
tanácsadói szerződéssel kapcsolatban folyik-e bármilyen büntetőeljárás valamelyik 
korábbi vagy mostani kollégája ellen. Érintettek-e ilyen eljárásban, ami azt 
feltételezné, hogy az AssistConsult által megkötött korábbi szerződés színlelt vagy 
nem teljesített szerződés lett volna? 

Ezekre szeretném, ha választ kaphatnék, és azt kérném, hogy minden, 
képviselőtársaim által feltett kérdésre is adja meg a választ! Öné a szó, miniszterelnök 
úr. 

Medgyessy Péter válasza 

MEDGYESSY PÉTER volt miniszterelnök: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Igyekszem majd sorrend szerint válaszolni a felvetett kérdésekre. Ami a 
tanácsadói tevékenységet illeti, szeretném egy másik és a harmadik kérdés kapcsán is 
elmondani, hogy nekem semmifajta közvetlen, se közvetett befolyásom nem volt az 
Alstom és a tanácsadó cég közötti munkára. Említettem, nem voltam se tulajdonos, és 
nem voltam döntéshozó tisztségviselő sem a cégnél.  

A tanácsadó cég egy szokványos szerződést kötött a megbízóval, amelyik arról 
szólt, hogy készítse elő azt, hogy hogyan lehet a legsikeresebben pályázni ezen 
bizonyos metrókocsik eladására. Nem kapott semmifajta díjazást folyamatosan; a 
végén kapott egy sikerdíjat, ez pedig egy abszolút hagyományos dolog. Itt többen 
ülnek, akiknek van vagy volt tanácsadó cégük, és tudják azt, hogy hogyan működik 
egy tanácsadó cég. Hát nyilvánvaló, akkor fizetnek, hogyha sikeres a tevékenysége. Ez 
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pontosan olyan, mint amikor valaki egy ingatlannal foglalkozik, és azt mondják neki, 
hogy: add el ezt az ingatlant. Nyilván nem kap pénzt, csak akkor, hogyha el tudta adni 
az ingatlant. Ha el tudta adni, akkor jár neki a bevétel.   

Arra vonatkozóan, hogy kihez került valamennyi pénz, ami korrupciós gyanús, 
arra én nem tudok válaszolni. Egyébként egy dolgot azért szeretnék megjegyezni, 
hogy amit az OLAF mond, az az, hogy érintett 166 milliárd forint, érintett lehet ebben 
az ügyben. De nem azt mondja, hogy 166 milliárd forint eltűnt, ellopták, elvitték; azt 
mondja, hogy ez a szerződések között olyan, ami érintett lehet. Egyébként ebben 
nemcsak az Alstom cég érintett, hanem több más is. Nem szívesen idézném őket, 
mert esetleg, hogy mondják ezt, szóval hitelrontás volna, ha ezeket a cégeket 
említeném, de nagyon nagy nemzetközi cégek is érintettek ebben a dologban. Ezt ki 
kell vizsgálni, ez az ügyészség dolga. Az ügyészségnek ki kell vizsgálni, és el kell 
végezni a szükséges munkát. Schmuck képviselő asszony kérdése pontosan erre 
irányult. 

Tehát szeretném megerősíteni az első kérdés kapcsán, hogy személyes 
felelősségem nem volt, nincsen, és mindenfajta ilyen feltételezést kénytelen vagyok 
visszautasítani, mert ez nem felel meg a valóságnak. A tényeket felsoroltam. 

Két kérdés is érintette, az elnök úr kérdése is és más kérdések is érintették az 
én azon megjegyzésemet, amit egy interjúban mondtam az SZDSZ-szel kapcsolatban. 
Tudom, hogy a politikában az érzelmek nem számítanak túlságosan fontos 
tényezőnek, de azért azt hadd mondjam el, hogy én akkor elég felzaklatott állapotban 
voltam. Én elképzeltem azt, hogy a ciklus végéig végigviszem a miniszterelnökséget, 
elvégzem azt a feladatot, amit vállaltam, amit egyébként, azt gondolom, hogy 
normálisan és tisztességesen csináltam az előző időszakban, és ebben 
megakadályoztak. Ez a felzaklatott állapot elvezetett odáig, hogy tettem olyan 
megjegyzést is, amely megjegyzést egyébként feltehetően nem tettem volna, ha nincs 
ilyen helyzet. 

Demszkyről fel nem tételezem azt, hogy ő bármilyen módon is részt vett ebben 
az egészben, vagy valamilyen módon érintett lehetne abban, hogy a korrupció ezt az 
egész metróügyet érinti.   

A 4-es metró ötlete nagyon régen vetődött fel, ezt a képviselő úr is nyilván 
tudja. Én először a Horn-kormányban mint pénzügyminiszter találkoztam ezzel a 
gondolattal. Nem szégyellem elmondani, hogy én támogattam, nem azt, hogy hova 
építik, hogy milyen irányba építik, mert én ehhez nem értettem. Fónagy államtitkár 
úr ezt nyilvánvalóan értené és tudná, hogy hogyan kell ezt, milyen irányba kell egy 
ilyen metrót felépíteni. Én pénzügyminiszter voltam, nekem az volt a dolgom, hogy 
azt nézzem meg, hogy ez így helyes és működőképes-e, és valójában szüksége van-e az 
országnak erre a metróra vagy nem.  

Nekem az volt a véleményem - és tulajdonképpen ez nem változott -, hogy 
Budapestnek és az országnak szüksége volt egy negyedik metróvonalra. Hogy 
pontosan azt a vonalat kellett-e megépíteni, és pontosan olyan irányba-e, azt én 
igazán nehezen tudom megmondani.  

Hogy mennyi terhet vett le a felszíni közlekedésről a 4-es metró, erre biztos 
vannak számítások, és ezt meg lehet válaszolni. Azért egy szempontot még hadd 
említsek: a metró nem szennyezi a levegőt, szemben, mondjuk, a felszíni 
közlekedéssel, amely súlyosan szennyezi a levegőt. Tehát biztos, hogy volt nagyon sok 
pótlólagos előnye is a 4-es metrónak. 

Az én tanácsadó cégem, amelyet aztán, amikor miniszterelnök lettem, eladtam 
úgy, ahogy volt, mindenestől, se előtte, se utána ilyen számításokat nem végzett, 
egyébként nem is végezhetett, mert ez az állam, a főváros, a kormány dolga, hogy 
ilyen számításokat elvégezzen. 
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Találkoztam-e korábban az előkészítés kapcsán a metrókérdéssel, amíg 
miniszterelnök voltam? Nyilvánvalóan szerepelt a kormány ülésén, de miután nem 
volt konkrét a kérdés, ezért ott semmifajta döntés nem született. Ezt nem is tudom 
másként mondani, mint úgy, hogy mint gondolat továbbra is olyan volt, amit én 
támogattam, mert szükség volt egy metróra, hogy pontosan hogyan kell megépíteni, 
azt nem tudtam, nem tudhattam, nem is az én dolgom volt, és nyilvánvaló, az, hogy 
ezt korrektül és mindenfajta korrupció nélkül kell megcsinálni, mélységes 
meggyőződésem volt akkor is és azóta is.  

Semmifajta, nevemhez köthető külföldi, magyar, nem magyar, itteni, nem 
itteni cég nincs, amelyik valamilyen módon a metróval kapcsolatban lett volna, 
szeretném megnyugtatni képviselő asszonyt, ilyen nincs, nem volt. Egyetértek önnel 
abban, hogy egyrészt van egy olyan érdek, amiről én azt gondolom, hogy helyes és 
szükséges, hogy a magyar kormány tiszta erőből ebben a kérdésben is meg kell védje a 
magyar érdeket Brüsszellel szemben. Az OLAF sokszor tévedett, ez nem az első eset, 
hogy az OLAF téved, hogy eltúlozza az értékelést. Ha jól emlékszem, volt az elmúlt 8-
10 évben körülbelül 28 OLAF-jelentés, ezeknek egy jó részéről tudjuk, hogy tévedés 
volt, egy jó részéről tudjuk, hogy nem érintette azt, amivel egyébként az OLAF 
vádaskodott. Azzal is egyetértek, hogy a tisztánlátás is érdek, tehát hogy a magyar 
adófizetők, a magyar állam, a magyar nép tudja pontosan azt, hogy történt-e 
valamilyen korrupció, és ha igen, akkor az milyen módon és hol történt. Ez az 
ügyészség dolga, úgy gondolom, az ügyészségnek kell ezt a vizsgálatot elvégezni, de 
hogy a tisztánlátás egy alapvető kérdés, én ezzel teljesen egyetértek. 

Az elnök úr kérdéseivel kapcsolatban: részben említettem azt, és választoltam 
arra, hogy én milyen állapotban és milyen körülmények között mondtam el ezt a 
megjegyzésemet az SZDSZ-ről. A 4-es metró nem volt, nem lehetett benne, mert 
akkor még nem indult el a 4-es metró előkészítése, illetve az azzal kapcsolatos döntés. 
Ebből következően az elmozdításom okai között sem szerepelt és nem is 
szerepelhetett a 4-es metró. Egyébként csak megjegyzem, azt, hogy milyen okok 
voltak, politológusok, történészek vizsgálták hosszasan, tudnám én is sorolni, de nem 
szeretném ezzel feltartani a bizottság ülését. 

El tudom-e képzelni azt, hogy Demszky Gábornak mint főpolgármesternek 
nem volt semmilyen információja? Azt nem tudom, hogy a volt főpolgármester azt 
mondta-e, hogy semmilyen információja nem volt, ha ezt mondta volna, az 
feltehetően tévedés, de az, hogy ő a részleteket nem ismerte, miután egy vállalat 
bonyolításában ment a dolog, azt el tudom képzelni.  

Hogy kivonható-e a közgyűlés hatásköréből? Én azt gondolom, ilyen nagy 
fejlesztés nem vonható ki a közgyűlés hatásköréből, mint ahogyan a kormánynak is 
ebben a kérdésben nyilván valamilyen véleménye kell hogy legyen.  

Érdemben, elnök úr, az Assist nem tudta befolyásolni a döntést, egyrészt, mert 
nem voltak hozzá kapcsolatai és eszközei, de azt is hozzá kell tennem, hogy emellett 
az alapvető feladata vagy a feladata nem az volt, hogy befolyásolja a döntést, hanem 
az volt, hogy felkészítse a megbízót arra, hogy milyen érvekkel próbálja megnyerni ezt 
a tendert. Ehhez számításokat végzett, ehhez előkészítő munkákat végzett, és ezért 
kapta meg aztán a díjazását.  

Végül az utolsó kérdése az elnök úrnak arra vonatkozott, hogy van-e valakivel 
szemben a cégben büntetőeljárás. Ez az ügyészség dolga, erről én nem nyilatkozhatok. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszterelnök úr. Még egyszer köszönöm, hogy a 

bizottság ülésére eljött, és választ adott az itt felmerült kérdésekre. Hollik István 
képviselőtársam részben már megválaszolta Szakács képviselő úr felvetésére, hogy mi 
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a véleményünk arról a kezdeményezésről, amit az MSZP előterjesztett. Gyakorlatilag, 
ha röviden szeretném összefoglalni, akkor szerecsenmosdatásnak hívnám, hiszen 
megpróbálják láthatóan elterelni a figyelmet a négyesmetró-beruházásról, minden 
idők legnagyobb korrupciós botrányáról, amelynek a Fővárosi Közgyűlés volt a 
gazdája, illetve a BKV, amelyet az akkori fővárosi vezetés, Demszky Gábor mellett az 
MSZP-s főpolgármester-helyettesek felügyeltek, és azt gondolom, nem is lehet kérdés, 
hogy ilyen értelemben a politikai befolyás az MSZP és az SZDSZ kezében volt. Tehát 
azt, hogy önök megpróbálják elterelni erről a figyelmet, abszolút megértem, de ebben 
a játékban mi nem leszünk partnerek.  

A bizottságnak egyébként jogosítványa van bármilyen gazdasági természetű 
kérdés napirendre tűzésére. Azt gondolom, egy olyan ügy, ahol 59 milliárd forintnyi 
visszafizetési kötelezettséggel kell szembenéznie a magyar költségvetésnek, az 
mindenképpen egy olyan nagyságrendű ügy, amely a Gazdasági bizottság tárgykörébe 
tartozik. Ez nem egy vizsgálóbizottság, a miniszterelnök úrnak sem úgy küldtem ki a 
meghívót, mint egy vizsgálóbizottsági meghallgatásra, hanem meghívtam 
valamennyi, abban az időszakban egyébként politikai döntéshozó és befolyással bíró 
miniszterelnököt, városvezetőt, hogy segítsék érdemben a munkánkat azokkal az 
információkkal, amelyekkel a négyesmetró-beruházás kapcsán rendelkeznek.  

Azt gondolom, számos részlet valóban majd az ügyészségi vizsgálatot követően 
fog nyilvánosságra kerülni, az azonban nem lehet kérdés az eddigi információk 
alapján, hogy a Fővárosi Közgyűlés SZDSZ-es és MSZP-s vezetői komoly erkölcsi és 
politikai felelősséggel bírnak, hiszen nem véletlen, hogy 77 szerződés esetében, 167 
milliárd forint összegű szerződés tekintetében állapított meg az OLAF 
szabálytalanságokat, súlyos vagy kisebb mértékű szabálytalanságokat, amelyre lehet 
azt mondani - ahogy a miniszterelnök úr is mondta -, hogy az OLAF helyenként adott 
esetben túlzó módon fogalmaz, vagy még tévedhet is, ha ebben a 167 milliárdnyi 
egységbe beszámoljuk a túlzást és az esetleges tévedések lehetőségét, akkor is egy 
nagyon súlyos ügyről, egy nagyon súlyos korrupciós ügyről van szó, ahol feltétlenül 
fontos tudnunk azt, hogy ezek a metrópénzek hova vándoroltak, mi okozta ezeket a 
súlyos veszteségeket, mi indokolta azokat a politikai döntéseket, amelyek során 
tudniuk kellett az akkori döntéshozóknak azt, hogy ezek a szerződések rendkívül 
károsak a fővárosra, a magyar kormányra, illetve az Európai Unióra nézve is. 

Részletkérdésekre, részletinformációkra a mostani napirend kapcsán sikerült 
szert tennünk, érdemi információkkal - ahogy a miniszterelnök úr is mondta - nem 
rendelkezik, hiszen a lényeges szerződéskötések valóban a 2004. szeptember utáni 
időszakban történtek, azonban én azt gondolom, hogy egy korábbi miniszterelnöknek 
mindenképpen látnia kell azokat a súlyos döntéseket, amelyek közé, mondjuk, a 
metróberuházás is tartozik, amely meghatározó a kormányzati vagy az ön 
kormányzását követő időszakban is. Ha a későbbiekben bármi olyan információt 
kívánna közölni a bizottsággal, amelyet fontosnak tart annak érdekében, hogy a 
lehető legkevesebb kárt szenvedje el a magyar államháztartás, magyarul: minél 
kevesebb pénzt kelljen visszafizetnünk az Európai Bizottság részére, akkor azt 
örömmel várjuk öntől. Köszönöm szépen még egyszer, hogy megjelent a bizottság 
ülésén.  

A bizottság ülésének első napirendi pontját ezzel lezárom. Öt perc technikai 
szünetet rendelek el. 
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(Szünet: 11.11-11.27) 

 

Tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába   
(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 9. §-a 
alapján)  

ELNÖK: Bizottságunk folytatja munkáját. Köszönöm szépen a 
képviselőtársaim türelmét a technikai szünetre vonatkozóan.  

A 2. napirendi pontunk keretében a Monetáris Tanács tagjainak jelölését 
fogjuk lefolytatni. Matolcsy György jegybankelnök arról tájékoztatta a parlamentet, 
hogy két tanácstag mandátuma lejár, ez pedig azzal veszélyezteti a Monetáris 
Tanácsot, hogy ha nem tesszük meg időben a jelöléseket, akkor határozatképtelenné 
válthat, ezért természetesen a parlament, érezve a feladat súlyát, kellő időben 
napirendjére tűzte a tanácstagok jelölését.  

Matolcsy György jegybankelnök úr 2017. februárban értesített bennünket 
arról, hogy a jelölés folyamatára igényt tart. A jelölés tekintetében a kormánypártok 
részéről érkezett javaslat, mégpedig dr. Parragh Bianka és dr. Kocziszky György 
jelöltekre vonatkozóan, őket hallgatjuk meg a mai ülés folyamán. Az ülés formálisan a 
korábbi meghallgatásokhoz hasonlóan fog működni, arra teszek javaslatot, hogy 
először a tagjelöltek egészíthessék ki azokat az információkat, amelyeket 
tartalmaznak az életrajzaik, amelyeket hozzánk eljuttattak, ezt valamennyi 
képviselőtársam megkapta, utána pedig lehetőséget adok egy körben a bizottság 
tagjainak, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve véleményt mondjanak. 

Az illemnek megfelelően először dr. Parragh Bianka jelölt hölgynek adom meg 
a szót. Öné a szó. 

Dr. Parragh Bianka hozzászólása 

DR. PARRAGH BIANKA tagjelölt (Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa): 
Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Jelenlévők! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a meghallgatáson. 
Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris 
tanácsi tagságára jelöltként meghallgatnak. Egy ilyen pozícióra történő jelölés esetén 
végig kell gondolnia az embernek azt, hogy mivel tud hozzájárulni a Monetáris Tanács 
mint stratégiai döntéshozó szerv munkájához; melyek azok az elvek, elképzelések és 
különösen értékek, amelyeket felelősséggel képviselhet a munkája során. 

A bemutatkozásom gondolatmenetének két pillére a következő. Elsőként azon 
szakmai tapasztalataim és munkásságom bemutatására helyezem a hangsúlyt, melyek 
meggyőződésem szerint relevánsak a monetáris tanácsi tagság jelölése 
szempontjából, továbbá azon célkitűzésekre és elképzelésekre, melyeket képviselni 
szeretnék a megválasztásom esetén.  

Közgazdasági pályafutásom során a reálszférából származó tapasztalataimra az 
egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan tettem szert. E két tudás ablakot nyitott 
számomra, hogy megértsem a gazdaság működését mikro- és makro- 
összefüggésekben egyaránt. Továbbá lehetőségem nyílt arra, hogy nemcsak elméleti, 
hanem gyakorlati síkon is megtanulhassam, mit jelent vállalkozni; a makrogazdasági 
folyamatok mikrogazdasági leképeződésében a túlélést, a napi küzdelmet és azt, hogy 
milyen erőforrások szükségesek a versenyképesség növeléséhez. Makrogazdasági 
értelemben pedig azt, hogy miért káros a túlzott mértékű hiány, a kedvezőtlen 
finanszírozási szerkezet, miért kedvező a fejlesztés, a beruházás, a fenntartható 
egyensúly a nemzetgazdaság számára.  
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Munkám során közgazdasági értelemben több irányból kaptam megerősítést 
abban, hogy a piac és az állam harmonikus együttműködése a gazdasági fejlődés egyik 
kulcsa. A korábbi évtizedekhez képest újfajta szemléletnek is köszönhető az a 
látványos fejlődés, amit a magyar gazdaságpolitika az elmúlt években elért. 

A gazdasági fejlődés kapcsán korábban említett harmonikus együttműködés 
állami dimenziójáról mondanék néhány gondolatot. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Közpénzügyi és Államháztartási Intézetének adjunktusaként végzett 
munkám és oktatási területem az állami dimenzió. A 2010-től megvalósított 
gazdaságpolitikai és fiskálispolitikai fordulat, valamint a 2013-as monetárispolitikai 
fordulattal létrejött fiskális, monetáris politikai összhang tartós forrását adja a 
nemzetgazdaság versenyképességének.  

A gazdasági fejlődés kapcsán korábban említett harmonikus együttműködés 
piaci dimenziójáról is mondanék néhány gondolatot. Az Óbudai Egyetem Keleti 
Károly Gazdasági Kara Vállalkozásmenedzsment Intézetének adjunktusaként végzett 
munkám során az meghatározó, ahol a vállalati versenyképesség összetevőire 
helyeződik a hangsúly, piaci dimenzióban. A Közpénzügyi és Államháztartási Intézet 
vezetőjével, Lentner Csaba professzorral szellemi kihívásokkal teli, szakmailag 
motiváló és egyben ösztönző környezetben dolgozhatunk együtt. Oktatási, kutatási 
dimenzióban pedig élő kapcsolatot, szakmai együttműködést tartunk fenn a Magyar 
Nemzeti Bankkal, az Állami Számvevőszékkel és a Költségvetési Tanáccsal egyaránt.  

Matolcsy György a magyar gazdaságpolitika és monetáris politika 
emblematikus alakja. Két évtizede a magyar gazdaságpolitika Matolcsy György nélkül 
nem értelmezhető, 2010 óta ugyanakkor meg sem érthető. A Magyar Nemzeti Bank 
szakembereivel, kiemelten Palotai Dániellel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető 
igazgatójával, vezető közgazdászával és szakembereivel közösen dolgozunk azért, 
hogy a 2010-től érvényesülő új gazdaságpolitikai célkitűzések, az innovatív és 
megváltozott jegybanki szerepfelfogás monetáris és makrogazdasági eredményeit a 
pénzügyi kormányzástan keretein belül átadjuk a jövő generációinak.  

A nemzetgazdasági közpénzügyek keretein belül az újjászervezett magyar 
állam közpénzügyi gazdálkodásának aspektusain, míg az európai uniós és nemzetközi 
közpénzügyek keretein belül az EU költségvetési rendszeréről, a nemzetközi 
folyamatok magyar nemzetgazdaságra gyakorolt hatásairól a gazdaságpolitikát 
támogató monetáris politikák nemzetközi vetületében adunk keresztmetszeti képet.  

Az államháztartási ellenőrzés kérdéskörében az Állami Számvevőszék 
szakembereivel és a Költségvetési Tanáccsal működünk együtt. E körben az Állami 
Számvevőszék hatékony állami gazdálkodáshoz való hozzájárulását, a szabályalapú 
költségvetés, költségvetési gazdálkodás és közpénzfelhasználás szabályozási 
környezetét, célszerűségét és főleg hatékonyságát, illetve a közpénzügyi ellenőrzés 
szabályozási reformjának jelentőségét emeljük ki. A felelősség nagy, hiszen az 
államtudományi és közigazgatási területen a jövőben elhelyezkedő, felelős vezető 
beosztásba kerülő szakembereknek feltétlenül rendelkezni kell releváns szakmai 
tudással.  

Kutatási területemet az aktív állami szerepvállalással összefüggő innovatív 
monetáris politika és gazdaságpolitika, illetve a fiskális és monetáris politika 
összefüggései adják, elsősorban a versenyképesség, mint állami és vállalati 
versenyképesség, valamint a gazdasági kormányzás és az érdekképviselet 
dimenziójában.  

Most rátérve, hogy mit képviselnék szívesen a Monetáris Tanács tagjaként a 
megválasztásom esetén. Látva a múlt hibás gazdaságpolitikai lépéseit, azok 
nemzetgazdaságra gyakorolt negatív, káros hatásait, a pénzügyi gazdasági válságból 
való kilábalás érdekében tett valamennyi gazdasági szereplő áldozatvállalását, a 2010-
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től a makrogazdasági egyensúly és stabilitás érdekében tett erőfeszítéseket, 
mindenekelőtt az eredmények megszilárdítását, következetes továbbvitelét a 
nemzetgazdasági versenyképesség növelése érdekében rendkívül fontosnak tartom.  

Hogy mit jelent mindez monetáris politikai szemszögből? A Magyar Nemzeti 
Bank monetáris politikája elsődleges célként az árstabilitás fenntartását kívánja elérni 
a gazdasági növekedéshez való leghatékonyabb hozzájárulás érdekében. A jelenlegi 
helyzet azt mutatja, hogy a monetáris politika ezzel a társadalmi jólét növeléséhez 
ténylegesen hozzájárult, a pénzügyi egyensúly megteremtését is figyelembe véve. 
Jelentős eredmény, hogy lehetőség nyílt a gazdaságpolitika mint harmadik jegybanki 
mandátum támogatására is.  

A fenntartható gazdasági növekedést mint nemzetgazdasági érdeket és a 
versenyképesség monetáris politikai eszközökkel való fokozásának támogatását 
mindenképpen szem előtt tartanám. 

A körben kiemelném olyan nem hagyományos monetáris politikai eszközök 
alkalmazását, amelyek hozzájárulnak a gazdaság stabil növekedéséhez, 
hasonlóképpen a kockázatok csökkentéséhez is. Erre pozitív példa a magyar gazdaság 
külső sérülékenységének csökkentését célzó önfinanszírozási program. 

A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai eszköztárának nem hagyományos 
eszközei tekintetében a növekedési és hitelprogram reálgazdaságra gyakorolt, több 
gazdasági dimenzióban megvalósult kedvező hatását értem, továbbá a creditcrunch 
felszámolását és a piaci hitelezés egészséges szintjének helyreállítása érdekében tett 
erőfeszítéseit. A reálszektor hitelcsatornáinak monetáris politikai eszközökkel való 
támogatását és ehhez kapcsolódóan a hitelfelárak csökkentését fontosnak tartom, 
támogatnám. 

A fenntartható növekedéshez elengedhetetlen a fiskális és a monetáris politika 
összhangja, mely összefüggést szintén kiemelten kezelném a munkám során.  

Meggyőződéssel támogatnám továbbá mindazon monetáris politikai eszközök 
alkalmazását, melyek a makrogazdasági egyensúly megőrzése mellett a 
versenyképesség növelése irányába hatnak, és nemcsak ennek az irányába hatnak, 
hanem egyúttal hozzájárulnak a versenyképességi fordulat megvalósításához is a fő 
cél, az ország helyzetének további javítása érdekében.  

Támogatnám a jegybanknak a pénzügyi kultúra fejlesztése területén kifejtett 
további erőfeszítéseit, ahogy a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó céljainak 
megvalósulását is. 

Monetáris tanácsi tagságom támogatása esetén az árstabilitás mint elsődleges 
jegybanki cél, a pénzügyi stabilitás és a kormány gazdaságpolitikájának támogatása, 
mint további jegybanki mandátumok teljesítése érdekében maximális 
körültekintéssel fogok eljárni. Köszönöm a szót és a megtisztelő lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a felvezetőt. Azt javaslom, hogy akinek van kérdése, 

most tegye fel, és utána áttérünk a következő jelölt meghallgatására. Van-e kérdés, 
vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönjük dr. 
Parragh Biankának a részletes elemzést és felvezetést, amelyből számomra a 
legfontosabb pont éppen a vége volt, tehát ami a jegybanktörvénynek megfelelő 
működést is jelenti, egyben az árfolyam-stabilitásra, a pénzügyi stabilitásra való 
törekvés, illetve a kormány gazdaságpolitikájának a támogatása. Matolcsy 
jegybankelnök úr korábbi meghallgatásain is számtalan esetben elemeztük azt a 
szinergiát, ami a jegybank pénzügypolitikájának, illetve a kormányzati 
gazdaságpolitikának az összhangjából jött ki, és amely eddig is több száz milliárd 
forinttal támogatta az államháztartást. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy 
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Monetáris Tanács-tagként ezt a fajta együttműködést ön is tovább fogja majd 
erősíteni.  

És akkor áttérnénk dr. Kocziszky György úr jelölti meghallgatására, akinél 
egyszerűbb a dolog, hiszen ő egy ciklust már letöltött a Monetáris Tanács tagjaként és 
a megbízása meghosszabbításáról van szó. Öné a szó! 

Dr. Kocziszky György hozzászólása 

DR. KOCZISZKY GYÖRGY tagjelölt (Magyar Nemzeti Bank Monetáris 
Tanácsa): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget. Az 
önéletrajzom rendelkezésre áll, ha lehet, néhány mondatban annyival egészíteném ki, 
hogy szerencsés embernek érzem magam: lassan 45 éve a Miskolci Egyetem 
kötelékébe tartozom, hagyományos egyetemi pályát futottam be, tanársegédtől 
kezdődően. 1994 óta vagyok a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, két cikluson 
keresztül rektorhelyettes, két cikluson keresztül pedig a gazdaságtudományi kar 
dékánja voltam. Nyilván ez a kötődés számos előnnyel és számos örömmel is járt, 
lehetőségem volt az elmúlt évtizedek során külföldön, elsősorban Németországban, 
Ausztriában, de nem utolsósorban a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen oktatni.  

Pályám kezdetén, a hetvenes években szimulációs modellezéssel, matematikai, 
ökonometriai módszerekkel foglalkoztam. Az egyetem jellegéből adódóan 
gyártórendszerek rugalmasságának vizsgálata, gyártási folyamatok szimulációs 
vizsgálata, majd a ’89-90-es esztendőkben a térgazdaságtan felé fordult az 
érdeklődésem. Nyilván ekkor már létezett gazdaságtudományi kar. Az észak-
magyarországi régió társadalmi-gazdasági átalakulása, talán nem szerencsés a 
kifejezés, de egy kutató számára állatorvosi lónak tekinthető, számos olyan gond és 
probléma, amelynek a vizsgálata lehetőséget adott számomra is.  

A térgazdaságtantól egy lépés a tér, idő és értékrend klasszikus közgazdasági 
vizsgálata. Nyilván egy háromlábú székről van szó, amely stabilitást jelent, egy 
közgazda, akár elméletben, akár gyakorlatban, stabilitást és növekedést vizsgál, 
kutatásaim középpontjában a konvergenciaelmélet, egyáltalán, hogy a leszakadt 
régióknak van-e esélyük arra, és ebben a fiskális és monetáris politikának milyen 
lehetőségei és nyilván milyen korlátai vannak.  

Ahogy elnök úr is volt szíves említeni, 2011 áprilisában ért az a megtiszteltetés, 
hogy a Monetáris Tanács tagja lehettem. 2012 második felében azok közé tartoztam, 
akik úgy gondolták, hogy az inflációs célkövetési rendszer lehetőséget biztosít egy 
kamatcsökkentési pálya elindítására. Nyilván 2013-ban, felismerve az Európai 
Központi Bank és a hazai gazdasági főáramlatokat is, ez egy további felerősödést, 
illetve folyamatot indított el.  

Visszatekintve úgy gondolom, hogy ez a hat esztendő igazolta, hogy egy lazább 
monetáris politika lehetőséget ad egy stabilitás, egy egyensúlyi állapot 
megteremtésére és egy növekedésre. Minden statisztikai adat igazolja, hogy 
gyakorlatilag mértéktartó, a Nemzeti Bank nem esett abba a hibába, hogy nulla körüli 
kamatot, jegybanki alapkamatot állapított meg, sikerült megoldani a hitelezésnek egy 
nagyon kritikus kérdését, és én úgy gondolom, ha az a megtiszteltetés ér, hogy újra a 
Monetáris Tanács tagja lehetek, akkor a stabilitás és növekedés belátható időn belül 
tartósan egy alacsony kamatkörnyezetben és egy laza monetáris politikai 
környezetben is fenntartható.  

Természetesen, ha kérdés van, és tudok rá válaszolni, megkísérlem. Köszönöm 
szépen. 
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Az elnök hozzászólása 

ELNÖK: Köszönöm szépen Kocziszky György úr felvezetőjét. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, most 
lehetőségem van rá, így szeretném megköszönni az elmúlt hatéves munkáját is a 
Monetáris Tanács tagjaként, hiszen rendkívül fontos volt azoknak a döntéseknek a 
meghozatala, amelyek a gazdasági fordulatot segítették Magyarországon, annak az 
először európai szintről is jelentős támadásokat kapó, unortodoxnak nevezett magyar 
gazdaságpolitikának a megindítását, amelynek ma már konkrét eredményeit látjuk, és 
azok a legfőbb támadóink, akik korábban ezért elítéltek bennünket, beleértve ebbe az 
Európai Bizottságot vagy éppen az IMF-et, mára már elismerik az összes nagy 
elemzővel együtt, hogy ez egy érdemi gazdasági fordulat volt. Meggyőződésem, hogy 
ez nem jöhetett volna létre, ha a jegybank nincs együttműködésben, és a Monetáris 
Tanács nem hozza meg azokat az egyébként sokszor szintén támadott 
kamatcsökkentési lépéseket, amelyek elvezethettek odáig, hogy az egyensúly 
mindenkori fenntartása mellett egy tartós növekedési pályára tudták állítani a magyar 
gazdaságot.  

Azt hiszem, valamennyi magyar kis- és középvállalkozó a saját bőrén érzi azt a 
kedvező kamatkörnyezetet - beleértve egyébként a magyar lakosságot is, most éppen 
a lakáshitelek igénybevételének kapcsán -, amik nem jöhettek volna létre akkor, ha 
történelmi szintre nem csökkenti a jegybank az alapkamatot. Tette ezt nyilván nem 
kockázatok nélkül, különösen az első időszakban, de azt gondolom, mind az inflációs 
politika, mind a gazdasági növekedés azt támasztotta alá, hogy jó döntéseket hoztak a 
Monetáris Tanács tagjai, úgyhogy ezt külön szeretném önnek is mint aktív 
résztvevőjének megköszönni, és bízom benne, hogy mindkettőjük a későbbi 
időszakban, a következő hat év során is hasonlóan bátor, szakmailag megfontolt és 
megalapozott döntéseket fognak hozni a Monetáris Tanács tagjaiként. 

Határozathozatalok 

Nem maradt más hátra, mint a jelöltekről való szavazás. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki az, aki támogatja dr. Parragh Bianka jelölését a Monetáris Tanács 
tagjának. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez tíz igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nem. Tehát 10 igen szavazattal, 
2 nem ellenében a Gazdasági bizottság javasolja a magyar parlamentnek, hogy 
eskütételre kerülhessen sor. Várhatóan a jövő héten kedden fog ez megtörténni. 

Dr. Kocziszky György esetében kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 
támogatja a Monetáris Tanács tagjának. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Kettő nem. Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében dr. Kocziszky György urat is a 
Monetáris Tanács tagjának jelöli a Gazdasági bizottság. Arra készüljenek - de erről 
majd részletes információkat fognak kapni a házelnök úrtól -, hogy jövő héten kedden 
kerülhet sor az eskütételre.  

Köszönöm szépen, hogy a bizottság ülésére elfáradtak és segítették a 
munkánkat. További szép és eredményes napot kívánok önöknek. A bizottság a 2. 
napirendi pontját ezzel lezárja. 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 
módosításárólszóló T/14245. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, melynek keretében a jövedéki adóról szóló 
2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját kell 
lefolytatnunk. Előterjesztőként dr. Galambos Dénes úr áll majd rendelkezésünkre. 
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Kérem a kormány részéről Izer Norbert helyettes államtitkár urat, hogy foglaljon 
helyet az előterjesztői asztalnál. (Megtörténik.) Köszöntöm helyettes államtitkár urat 
és kolleganőjét.  

Javasolom a bizottságnak, hogy két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. 
Van-e kifogása valakinek ez ellen? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Javasolom, hogy az első szakaszban állapítsuk meg a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel 
a bizottság a megfelelőségről döntött. Ezzel a részletes vita első szakaszát le is zárom. 

Áttérünk a második szakaszra, ahol képviselői módosító indítványokról kellene 
szavaznunk, de nem kell, miután… (Jelzésre:) Ja, de, bocsánat, érkezett. 1. ajánlási 
számon Burány Sándor képviselő úr indítványa szerepel, amely összefügg a 2. és a 3. 
ajánlási számon szereplő indítvánnyal. Kérdezem először az előterjesztőt. 

 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja 

egyiket sem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy van-e 

tárca- vagy kormányálláspont.  
 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó 

napot kívánok! Mi sem támogatjuk ezeket a javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja 

Burány Sándor 1., 2. és 3. ajánlási számon szereplő indítványait. Aki igen, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz nem. Tehát 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság egyik 
képviselői módosító indítványt sem támogatta.  

Javasolom a bizottságnak, hogy nyújtsunk be módosító indítványt a 
törvényjavaslathoz. Erről kérdezem elsőként az előterjesztőt, hogy támogatja-e.  

 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy 

támogatja-e.  
 
IZER NORBERT helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

mi is támogatjuk ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

módosító indítvány benyújtását. (Dr. Szakács László: Ez a tegnap kiküldött anyag? - 
Közbeszólás: Igen. - Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenkét igennel, egyhangú 
döntéssel a bizottság támogatta a módosító indítvány benyújtását.  

Ezzel a részletes vita második szakaszát lezárom. Ki az, aki a részletes vita 
lezárásáról szóló javaslatomat támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Tizenkét igen. Egyhangú döntéssel lezárjuk a vitát.  

Ki az, aki a részletes vita lezárásáról szóló javaslatomat támogatja? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 12 igen, egyhangú döntéssel 
lezárjuk a vitát.  
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Ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását is támogatja? Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen, egyhangú döntéssel támogatta a 
bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását.  

Ezzel a 3. napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen a helyettes államtitkár 
úrnak és kollégájának, hogy elfáradt a bizottság ülésére. 

Döntés dr. Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank elnökének 
meghallgatásáról  
(Tóth Csaba alelnök és dr. Szakács László (MSZP), Volner János és 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselők kezdeményezése a HHSZ 
114. § (4) bekezdése alapján) 

A 4. napirendi pontban szereplő javaslatunkat levettük a napirendről, így az új 
számozás szerinti 4. napirend következik, melynek keretében döntést kell hoznunk 
dr. Matolcsy Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank elnökének a meghallgatásáról. Tóth 
Csaba alelnök úr, Szakács László, Volner János és Z. Kárpát Dániel bizottsági tagok 
részéről került benyújtásra az indítvány. Szakács László képviselő úr képviseli az 
indítványtevőket. Öné a szó, képviselő úr. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm az szót, elnök úr. Az indítványban 

nagyjában-egészében minden le van írva.  
Tegnap egyébként megpróbáltuk Matolcsy elnök urat is kérdezni erről, aki 

nem nagyon tudott egyenes válaszokat adni. Egy dolog volt kihámozható a válaszai 
közül, hogy forduljunk a parlament állandó bizottságaihoz. Nyilván mi ezt megtettük, 
megtesszük. Bízom benne, hogy ebben az eléggé kényes ügyben tudunk olyan 
válaszokat kapni, amik megnyugtatóan tudják tisztázni ezt az ügyet, úgyhogy kérem 
szépen, hogy támogassák az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Beszéltem a Nemzetbiztonsági 

bizottság alelnökével, Németh Szilárddal, aki megerősítette azt az információmat, 
miszerint a bizottság tárgyalta azokat a jelentéseket, amelyek többek között a 
Matolcsy György jegybankelnök által felvázolt esetet is tartalmazzák. Ezek minősített 
információk, amikről se a jegybankelnök, se a bizottság tagjai nyilvános bizottsági 
ülésen nem számolhatnak be, ezért nem látom értelmét ez ügyben a jegybankelnök 
meghallgatásának. Viszonválaszra megadom a szót Szakács László képviselő úrnak. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Az esetben akkor 

rendeljünk el zárt ülést, és ha minősített információk vannak, akkor nyilvánvalóan az 
arra vonatkozó szabályok szerint járjon el majd a jegyzőkönyvvezetés, azt javaslom. 
Igazából mi nem a szakszolgálatokat szeretnénk meghallgatni, hanem Matolcsy 
Györgyöt szeretnénk meghallgatni. Bízom benne, hogy Matolcsy Györgynek van annyi 
bölcs belátása és szakmai ismerete, hogy minősített információt nem mond majd el 
nyílt ülésen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Én javaslom, hogy Molnár Zsolt 

elnök úrhoz forduljon ebben az ügyben, mert minden információt, amire a jelzett 
kérdésben szüksége van, azt a bizottság elnöke tudja, és amit abból továbbadhat, azt 
szerintem meg is fogja tenni.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Matolcsy György jegybankelnök 
meghallgatását a képviselő urak által felvetett témakörben. Aki igen, az jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem szavazat. 
A bizottság tehát nem támogatja a javaslatot. Az 5. napirendi pontot lezárjuk. 
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Egyebek 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, egyebek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e az egyebek napirendi pontban észrevételük vagy megjegyzésük. (Nincs ilyen 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a hétfői 
napon is lesz bizottsági ülésünk, 10 órakor Zsigó Róbert államtitkár urat hallgatjuk 
meg, az FM államtitkárát. Az élelmiszerbotránnyal kapcsolatos kérdésekről, azokról 
az információkról tájékoztat bennünket, amelyek a kormánynak ebben az egyébként 
súlyos problémákat felvető ügyben a rendelkezésére állnak. Kérem, hogy minél 
többen jöjjenek el a bizottság hétfői ülésére is! 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy jelen voltak. Szép és eredményes napot kívánok 
mindenkinek, a bizottsági ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc.) 
 
 
 
 
 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 
 


