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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendi 
javaslatot. Ehhez Szakács László képviselő úr küldött egy kiegészítést, amiről rögtön 
az elején, a napirend elfogadásakor szavaznunk kell. A Szakács László által 
megküldött kiegészítő javaslatot elküldtem képviselőtársaimnak is. Azt gondolom, 
hogy alapvetően ezzel a kérdéssel a mai ülésünk keretében az 5. napirendi pont 
tárgykörében tudunk foglalkozni. Alapvetően azt gondolom, hogy nincs érdemi 
vizsgálatra ok, hiszen a Külügyminisztérium külképviseleti rendszere meghatározott 
beszállítókkal működik együtt. Tehát azokból tud választani, akik a piacon jelen 
vannak. De még egyszer mondom, az 5. napirendi pont keretében alkalom nyílik arra, 
hogy erről külön beszéljünk, tehát nem tartom szükségesnek, hogy önálló napirendi 
pontként megszavazzuk. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel. (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, hogy ki az, aki Szakács László napirend-kiegészítő 
javaslatát támogatja felvételre. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Tehát 2 
igen és 8 nem szavazat mellett a bizottság a napirend-kiegészítésre vonatkozó 
javaslatot nem vette napirendjére.  

Így az eredeti napirend elfogadásáról kérek szavazni. Ki az, aki a napirendet az 
eredetileg kiküldött tartalommal elfogadja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tíz igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság a napirendjét elfogadta. 

A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló B/15351. számú üzleti 
jelentése és beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Elsőként a Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója, illetve az üzleti jelentés és beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslat elfogadása szerepel napirenden. Köszöntöm Matolcsy György elnök urat, a 
jegybank elnökét és meg is adom a szót. 

Dr. Matolcsy György tájékoztatója 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen. 
Igen tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Igen tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 
meghívást. Engedjék meg, hogy röviden összegezzem a Magyar Nemzeti Bank 
vezetése nevében a 2016-os jegybanki működés legfontosabb eredményeit.  

Engedjék meg, hogy rögtön az elején elmondjam, a Magyar Nemzeti Bank 
2016-ban, ahogy 2013 óta minden évben, biztosította a jogszabályoknak, különösen a 
Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó törvénynek a feladatait, előírásait és ezek közül is 
biztosítottuk az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást, illetve támogattuk Magyarország 
kormányának gazdaságpolitikáját. Ezt az eredményt, tehát hogy a Magyar Nemzeti 
Bank 2016-ban is, ahogy 2013 óta minden évben, teljesítette a jogszabályi előírásokat, 
feladatokat, ezt egy nemzetközileg is kiemelkedően magas színvonalú szakmai munka 
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eredményeképpen tudtuk megtenni. 2016-ban hagyományos, nem hagyományos 
monetáris politikai eszközökkel támogattuk a gazdasági növekedést, megvalósítottuk 
a teljes hitelezési fordulatot részben a beruházások, részben a lakossági hitelek 
területén, részben a mikro-, kis- és középvállalatok körében, részben pedig 2017-re is 
kitekintve már a teljes vállalati körben.  

2016-ban újraindítottuk az alapkamat-csökkentési ciklust, ahogy önök, tisztelt 
képviselő asszonyok és urak látták, ennek eredményeképpen 45 bázisponttal, 0,9 
százalékra csökkent a magyar jegybanki alapkamat. Ez a Magyar Nemzeti Bank 1924-
es megalapítása óta egy historikus mélypont, jót tesz mindenkinek, aki részt vesz a 
gazdasági növekedésben, családi vagyongyarapodásban és jót tesz minden olyan 
pénzügyi mutatónak, amelynek a csökkenése érdekkörünkben áll. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Nemzeti Bank a nem hagyományos 
eszközök keretei között mennyiségi korlátozást vezetett be a három hónapos 
betétekre. Ennek szintén igen sok eredménye és pozitív következménye volt. A 
magyar állampapírok iránti kereslet bővült, a kamatok csökkentek és Magyarország 
külső sérülékenysége szintén csökkent. Az éven belüli pénzpiaci hozamok tartósan az 
alapkamat alá kerültek 2016-ban. Ez egy nagyon jelentős szakmai eredmény. Az 
állampapírok hosszú hozama is csökkent. Egyszerre tudtuk tehát csökkenteni a rövid 
lejáratú és a hosszú távú állampapírok hozamát. A hosszú állampapírpiaci hozamok 
átlagosan mintegy 480 bázisponttal csökkentek. Bármilyen pénzügyi tankönyvben a 
legszebb oldalakra kívánkozna egy ilyen eredmény, habár nyilván volt egy magas 
bázis, ahonnan lehetett csökkenteni. A rövid hozamok 670 bázisponttal csökkentek 
2016-ban. A magyar államadósság utáni kamatfizetési kötelezettség jelentősen, 500 
milliárd forinttal csökkent 2016-ban 2013-hoz képest. Ez valamennyi jegybanki 
programnak, illetve azt megelőzően a kormány által végrehajtott költségvetési 
konszolidációnak a következménye, de mégis 2016-ban, gondoljunk csak bele, 500 
milliárd forinttal kisebb kamatot kellett fizetni a magyar államadósság után. Így a 
GDP, a bruttó hazai termék 1,4 százalékával csökkent Magyarország kamatkiadása. A 
külső sérülékenységünk is jelentősen csökkent valamennyi jegybanki program 
összegzett eredményeképpen, az államadósság devizaaránya 2016 folyamán 25 
százalék közelébe csökkent. Ez is egy egészen világos jelzés arra vonatkozóan, hogy 
ahhoz a 2010-es induló állapothoz képest, amikor a világ tíz legsérülékenyebb országa 
között volt Magyarország, ez már egy másik ország, ez már egy másik pénzügyi 
rendszer.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2016-ban teljes hitelezési fordulatot voltunk 
képesek elérni döntően a Növekedési hitelprogram révén, amely mostanáig összesen 
40 ezer mikro-, kis- és középvállalatot ért el. A bankszektor 2800 milliárd forintot 
helyezett ki a jegybank forrásaiból és 2016-ban több mint 8 százalékkal bővült a 
mikro-, kis- és középvállalati hitelállomány, ezzel megvalósította a jegybank azt a 
célját a bankrendszerrel és az üzleti szektorral, valamint a kormánnyal együtt, hogy 
évente a fenntartható felzárkózás érdekében 5 és 10 százalék közötti sávban bővüljön 
a mikro-, kis- és középvállalatok hitelállománya. Mindannyian tudjuk, hogy ez miért 
fontos. Százegy okból. A növekedés alapvető forrása a mikro-, kis- és középvállalati 
szektor teljesítménye. 

Tisztelt Elnök Úr! A hitelezési fordulat kiterjedt a vállalati beruházások mellett 
a lakossági fogyasztásra is. 2016-ban már mintegy 50 százalékkal túltejesítették a 
bankok a piaci hitelprogramban tett vállalásukat. Ez is egy plusz forrása a hitelezési 
fordulatnak. Szintén 50 százalékkal bővült az újlakás- és fogyasztási célú 
szerződéskötések állománya, tehát a fenntartható gazdasági felzárkózás belső forrásai 
szilárdak, stabilak. Ezek között pedig megjelenik a lakosság bővülő fogyasztása, ezen 
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belül a lakosság bővülő hitelfelvétele, ami semmilyen szempontból nem veszélyezteti 
a pénzügyi stabilitást jelen pillanatban. 

Tisztelt Elnök Úr! Magyarország miniszterelnökének felkérésére 2016-ban a 
magyar jegybank „Növekedés és versenyképesség” címmel egy átfogó kötetet 
jelentetett meg, amelyben megvizsgáltuk Magyarország versenyképességét és 
javaslatokat tettünk a kormány részére, valamint a teljes üzleti szektor részére, 
egyébként az Országgyűlés részére is, Magyarország, a magyar gazdaság 
versenyképességét erősítő lépésekre. Ezek közül igen sokat a kormány mostanára 
meglépett.  

A Magyar Nemzeti Bank egyik legfontosabb feladata a pénzügyi stabilitás 
biztosítása keretei között a pénzügyi rendszerhez tartozó intézmények úgynevezett 
prudenciális felügyelete, tehát hogy jól működnek-e, biztonságosan működnek-e. A 
Magyar Nemzeti Bank 1608 intézmény esetében végezte el a prudenciális felügyeleti 
munkát 2016-ban. Ez igen jelentős teljesítmény és pontosan tükrözi azt, hogy a 
felügyeleti területi integráció a jegybankban milyen sikeres volt. 

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok mindent mondhatnék még, de az 
összegzésbe nem fér bele minden, ezért azzal fejezem be a bevezetőt, hogy az 
elmondottak megítélésem szerint a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó törvény és 
jogszabályok legfontosabb elemeire vonatkoztak, ezek teljesítését igazolták. Ezen túl, 
bár a Magyar Nemzeti Banknak nincs mérlegcélja, nincs eredménycélja, ahogy 
egyébként árfolyamcélja sincs, a Magyar Nemzeti Bank 2016-ban is, ahogy 2013 óta 
minden évben, nyereséges volt. Ez nem öncél, de jó eredmény. Egyetlen egy jegybanki 
döntést nem alapoz meg az a cél, hogy nyeresége legyen a jegybanknak, de minden 
jegybanki döntés eredménye az, hogy 2013 óta a magyar jegybank nyereséges. Ahogy 
önök ezt látták, a 2015. évi kimagasló 95 milliárd forintos eredmény után 2016-ban a 
magyar jegybank 50 milliárd forintos osztalékot fizetett be a költségvetésbe. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, 
hogy röviden ezt az összegzést adjam a 2016-os jegybanki működésre és tisztelettel 
várom a kérdéseiket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésre, illetve hozzászólásra megadom 

a lehetőséget a bizottság tagjainak. 
Egy mulasztásomat szeretném pótolni. Elnézést kérek! Schmuck Erzsébet 

képviselő asszonyt köszöntöm, mint a bizottság új tagját, teljesen természetes módon 
most már mint a bizottság tagját tudjuk a munkába integrálni. Amíg nem volt a 
bizottság tagja, gyakran megfordult a Gazdasági bizottság ülésein, ez is azt mutatta, 
hogy élénken érdeklődött azok után a témakörök után, amelyeket bizottságunk 
tárgyal. 

Nos tehát a korábbi gyakorlatnak megfelelően a javaslatom most az az, hogy 
egy kör lesz, amelyben a képviselők kérdéseket tudnak feltenni, illetve véleményt 
tudnak mondani. Elnök urat arra kérem, hogy a kör végén összegzésként adjon 
választ ezekre a kérdésekre és felvetésekre. Képviselőtársaimé a szó! (Dr. Szakács 
László és Schmuck Erzsébet jelentkeznek.) Szakács László képviselő úr elsőként! 

Hozzászólások 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Meghallgattuk a győzelmi jelentést. Úgy gondolom, hogy 
nyilvánvalóan tartalmazott sokkal jobb elemeket is, mint a tegnapi parlamenti 
szereplés. Nem volt benne annyi rokon, mint amennyi a tegnapi parlamenti vitában 
volt, amikor azt mondta elnök úr az azonnali kérdésekre válaszolva, hogy mindenki 
rokon, hiszen a teremtő úgy teremtett bennünket, hogy egymás rokonai vagyunk. (Dr. 
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Matolcsy György: Ha hívő ember vagyok!) Igen, ha hívő az ember. Én is hívő 
vagyok. (Dr. Matolcsy György: Az jó!) A Quaestor-károsultaknak volt régen egy 
táblája azzal a felirattal, hogy „Én is Matolcsy rokona szeretnék lenni!”. Ők most 
nagyon örültek ennek a bejelentésnek.  

De minekután sokkal komolyabb lett ez a mai expozéja, mint a tegnapi, ezért 
én is inkább erről szeretnék kicsit megemlékezni. Inkább arról, ami kimaradt. 
Említem először az a feletti büszkeségét, ahogyan elmondta, hogy hány cég 
prudenciáját vizsgálták. Jobb lett volna, ha ez egy évvel hamarabb van és még három 
céget, a Buda-Casht, a Quaestort, illetve a DRB Bankot még sokkal hamarabb le 
tudták volna fülelni. Ez a 32 ezer károsultnak is sokkal többet jelentett volna. 

Illetve a saját prudens működésük tekintetében szeretnék kérdéseket feltenni 
az elnök úrnak. Azt látjuk, hogy nem Soros-terv van önöknél, hanem offshore-terv 
van a jegybankban. A magyar adófizetőknek a jegybankban van 250 milliárd forint 
környéki összege, amit átadtak önök az alapítványoknak. Ennek többször el akart 
tűnni a közpénz jellege. Volt olyan, amikor önök ezt konokul tagadták, majd amikor a 
bíróság megállapította, hogy önöknek nincs igazuk, akkor éppen Bánki elnök úr volt 
az, aki behozott egy módosítást a Ház elé arról, hogy ez mégiscsak elvesztette a 
közpénz jellegét. Ennek sem lett semmifajta foganatja, hál’ istennek, közpénz maradt. 
Mégis utána lehetett ebből a 250 milliárd forintból megbízni a Nagy és Trócsányi 
Ügyvédi Irodát, a Garancsi-féle Market Zrt.-t, Mészáros Lőrinc is sok mindent épített 
ebből, a Heti Válasz szerkesztőjéhez, de még az ön könyvének a kiadásához is, elnök 
úr, eléggé sok pénz vándorolt és ezen kívül az offshore cégektől milliárdokért 
megvásárolt Eiffel Phalace-ról is érdemes volna egy pár szót beszélni, ha már 
prudenciáról beszélünk.  

Én ezért tartottam volna egyébként fontosnak a napirendi kiegészítésem 
megtárgyalását. Elnök úr, nemcsak a külképviselet cégeitől, meg a Magyar Nemzeti 
Banktól, csak azoktól nem várják el önök, hogy tisztázatlan hátterű cégekkel ne 
kössenek üzletet. Egy kis községnek ezt nem lehet megtenni, amit önnek. Tehát nem 
értem az okszerűségét annak, hogy miért nem tárgyaljuk ezeket, miért nem kell 
tisztázott hátterű cégekkel kötnie üzleteket a Magyar Nemzeti Banknak. Úgy 
gondoljuk, hogy talán jobb volna, ha ebben is az élen járnának. 

Amit még látunk a felügyelőbizottság tekintetében, hogy sok száz millió forint 
megy el szakértőkre, ami azért is érdekes, mert akkor valószínűleg két külön 
apparátus van a Magyar Nemzeti Bankban. El tudom képzelni, jobban mondva, 
igazság szerint nem tudom elképzelni azokat a vitákat, amikor Papcsák Ferenc 
ügyvédei vitatkoznak Matolcsy György ügyvédeivel valamilyen kérdésről. De ezt 
legalább jó sok pénzért teszik. Ez egy nagyon-nagyon építő jellegű vita lehet. Csak a 
sajtó kedvéért mondom, hogy nagyon cinikusan fogalmazok most. 

Az alapítványok működésében sem látjuk az áttekinthetőséget, 
kiszámíthatóságot, prudenciát. Száztizenkét szerződésből 66 esetben sikerült 
bezsebelni egy jó közbeszerzési bírságot. Egyébként a bírságokat befizették 
közpénzből. 

Az Európai Központi Bank szerint tiltott monetáris finanszírozást valósítanak 
meg az alapítványok, amikor államkötvényeket vásárolnak. Ezt önök tagadták és 
aztán abban a pillanatban, amikor ez a hír napvilágra került, a tagadás mellett 
gyorsan egy masszív eladásba is kezdtek és 83 milliárd forint értékben eladták az 
értékpapírokat, így az 123 milliárd forintról 40 milliárd forintra csökkent. (Sic!)  

Ugyancsak az átláthatóság, összeférhetetlenség tekintetében érdekes kérdés, 
hogy a Magyar Nemzeti Banknak van olyan igazgatója, aki munka mellett 9 posztot 
tölt be az MNB-alapítványoknál. 
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Igazából még nem sikerült megnyugtató magyarázatot adni arra, amit Tóth 
Bertalan képviselőtársam többször is feszegetett, hogy hogyan kerültek az alapítványi 
jegyzőkönyvekre elnök úr aláírásai. Van, ahol az időutazás is egyébként szóba jön, 
hiszen az aláírás időpontjához képest egy későbbi döntésre hivatkoznak. Tehát azt 
lehet mondani, hogy ez egy újabb képesség, nem is a hetedik, talán már a nyolcadik 
érzékszervvel felfogható képesség lehet elnök úr részéről. 

Azt szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy ha kifelé így elvárják a 
prudenciát, egyébként alapvetően helyesen, akkor önök is megpróbálnak-e 
átláthatóan működni. Nagyon sokat küzdött az a 32 ezer ember, akinek a Quaestor 
elvitte a vagyonát, a magyar állam tulajdonában lévő felszámoló pedig nem segítette 
ebben az életüket és még azt is lehet mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank sem állt 
sem az ellenőrzések, sem pedig az azt követő utókezelések tekintetében a helyzet 
magaslatán. Jó irányba tett lépés lehet az, ha önök is megpróbálnak átláthatóan 
működni. Ebben viszont példát kell mutatni. Ezt nem elég csak számon kérni, ebben 
példát is kell mutatni. Meg kell tudni magyarázni, hogy miért olyan konferenciákra 
utaznak ki, amelyek mindig olyan egzotikus helyeken van, mint San Diego, Jamaica 
vagy Hawaii. Meg kell tudni magyarázni azt, hogy miért nőttek a fizetések akkorákra, 
amekkorákra nőttek. A Magyar Nemzeti Bankban miért nőtt akkorát a létszám, 
amikor azt látjuk, hogy mellette viszont botrány botrány hátán van. De tényleg 
minden hétre jut egy. Beszélhetünk az ingatlanfejlesztésekről, beszélhetünk az 
ingatlanok megvásárlásáról, beszélhetünk sok minden másról, a saját kollégáik 
hitelezéséről. Önök természetesen inkább a saját berkeikben, egy saját belterjes 
holdudvarként kezelt társaságot nagyon jól jutalmaznak. Nagyon sokat kell tanulniuk 
a mások kárán elszenvedett dolgokból, ilyenek például a brókerbotrányok károsultjai. 
De valahogyan mindig az jön ki, hogy azoknak lesz rossz, akik a másik oldalon álltak, 
önöknek pedig valamiért mindig nőnek az eredményeik. 

Úgy gondolom, ezekben egy olyan folyamatot kell elindítani, amikor 
nyugodtan el lehet várni a Magyar Nemzeti Banktól is, hogy átláthatóan és úgy 
működjön, hogy nem kell folyamatosan, három éven keresztül magyarázni, hogy 266 
milliárd forinttal mi történt, ahol nem kell folyamatosan magyarázni a célokat, hogy 
266 milliárd forint tényleg arra ment el ebben az országban, amire el kellett mennie 
és nincsenek olyan szerződéseik, amelyek miatt állandóan megbírságolják önöket. 
Magukon kezdjék és utána persze a többieken is hajtsák ezt be. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További felszólalási igény? (Dr. Galambos 

Dénes jelentkezik.) Galambos Dénes képviselő úr. 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Matolcsy György Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar 
Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló 
bizottsági napirend keretében abból az attitűdből indulok ki, hogy nem a 
személyeskedésnek van helye, Szakács képviselő úr, hanem a szakmai érveket kellett 
volna felsorakoztatni, ha tud ilyet mondani egyáltalán. Én a jegybank tevékenységével 
összefüggő egyes pozitívumokat szeretnék kiemelni. Természetesen a más oldalon 
való üléspontunk is meghatározza azt, hogy mit tartunk fontosnak. Én azt gondolom, 
hogy néhány súlyponti kérdést szeretnék elnök úr beszámolója kapcsán kiemelni. 

A hitelprogramokkal szeretném kezdeni és ez átvezet tulajdonképpen a 
vállalkozói szektor új pályára történő állításához is. A Növekedési hitelprogram, 
amely még 2016-ban zárult és több évet ívelt át, azt gondolom, egy olyan fontos 
történet, amely a kis- és közepes vállalkozások szektorában a tőkeellátottság hiányát 
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volt hivatott áthidalni. Az a 2600 milliárd forint összeg, amely 2013 óta kihelyezésre 
került, mintegy 38 ezer vállalkozás esetében jelentősen javította a tőkeellátottságukat. 
Mindez arra utal, akár a saját választókerületemből is tudok erre példát mondani a 
kkv-szektorban, hogy fel tudtuk készíteni őket arra, hogy a Növekedési hitelprogram 
tőkeellátottsági mutatói javításának lezárulta utáni időszakra is felkészüljenek, tehát 
képesek legyenek piaci szereplőként majdan a normál hitelezés keretében is talpon 
maradni. Ez a politika jó hatással volt a bankok hitelezési aktivitására is véleményem 
szerint. Hozzáteszem: bízunk benne, hogy ez a folyamat az egyéb programokkal 
együtt, lásd GINOP, ezen szektorban erősítő hatást volt képes kifejteni. Ehhez 
mindenképpen kellett a Magyar Nemzeti Bank ez irányú, a Növekedési 
hitelprogramban vállalt aktivitása. 

A gazdálkodásra áttérve, elnök úr jelezte az expozéjában, hogy mérlegcél nincs, 
ugyanakkor azt gondolom, hogy az a közel 60 milliárdos nyereség, ami képződött 
2016-ban, továbbra is egy fontos tétel és fontos elem. Megnyugtató, hogy ilyen 
eredmény elérésére képes a Magyar Nemzeti Bank. Furcsa kérdésként merül fel ezen 
kívül, hogy miért fogok akkor áttérni arra, hogy van egy társadalmi felelősségvállalási 
program. Mert ez összefügg azzal, hogy mit mire használhat fel a Magyar Nemzeti 
Bank és általában itt szokott érkezni ellenzéki oldalról a legtöbb támadás. Az európai 
jegybankok gyakorlatától nem eltérő módon azokat a preferenciákat tartalmazza, 
amelyeket önök másként fogalmaznak meg. Mi azt mondjuk, hogy a társadalmi 
felelősségvállalás keretében tett vállalásai a Magyar Nemzeti Banknak fontosak.  

Csak a legutóbbit hadd emeljem ki. A kecskeméti kampusz nem lenne ilyen 
színvonalú, ami nagyon fontos a műszaki fejlesztésben, ha nincs egy ilyen aktív 
feladatvállalás az alapítványok részéről. És pozitív éllel szeretném mondani, hiszen 
amikor a magyar gazdaság fejlesztéséhez a hátteret meg kívánjuk teremteni, örömmel 
tapasztalom a műszaki felsőoktatásban, hogy a tágabb térségünkben is ez jelentős 
hatással van azokra a nagy társaságokra, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a magyar GDP javuljon. Tehát e tekintetben is pozitívnak értékelem a 
Magyar Nemzeti Bank szerepvállalását és a magam részéről támogatom a jelentés és a 
beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Schmuck Erzsébet képviselő asszony 

jelezte, hogy szót kér. Öné a szó, képviselő asszony! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Az LMP az elmúlt években a Magyar Nemzeti Bank monetáris 
politikájával egyetértett, azt nem kritizáltuk, a fő problémánk a Magyar Nemzeti Bank 
pénzszórásával és a felügyelőbizottság megválasztásával volt. Azonban ki kell 
jelentem, hogy az MNB jelenlegi monetáris politikájával már nem értünk egyet, nem 
elfogadható számunkra. Jól látható célja a Magyar Nemzeti Banknak, hogy továbbra 
is gyengén tartsa a forintot, mert csak így tud minden évben, akár fél évben 
nyereséget produkálni. Holott az MNB monetáris politikája egészében, beleértve a 
forint árfolyamának alakulását is, már egyértelműen a nemzetgazdaság 
túlfűtöttségéhez és az inflációs nyomás kialakításához vezet. Nem támogatható a 
jegybank monetáris politikája, mert a fegyelmezett, észszerű politika helyett szórja a 
pénzt. Szakértőink úgy ítélik meg, hogy teletömi a bankokat likviditással, a bankokat 
a felelőtlen hitelezés irányába sodorják. E közben rohamosan gyülekeznek a jelek, 
hogy a nemzetgazdaság túlfűtött állapotba kerül, ami szintén összeomláshoz vezethet, 
akár csak a gyurcsányi politika. 

A Növekedési hitelprogram, bár kétségtelenül hozzájárult a nemzetgazdasági 
teljesítmény szerény, de észlelhető javulásához, mindig is magában hordozta az 
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eszközbuborék kialakulásának veszélyét. Mint ahogy a beszámoló 24. oldala elismeri, 
az ingatlanárak országos szinten egy év alatt 15,4, a fővárosban pedig 22 százalékkal 
emelkedtek. Minden jel a növekedés további erősödésére utal. A jelentés ezt a minden 
más mutatót sokszorosan meghaladó növekedést abszurd módon úgy tekinti, hogy 
nem tekinthető túlfűtöttnek és ezzel kapcsolatban fel szeretném tenni azt a kérdést, 
hogy mit tesz az MNB az elkövetkezendő hónapokban, időszakban a buborék további 
bővülésének elkerülése érdekében. Vagy úgy ítéli meg, hogy jobb, ha ezt tudomásul 
veszi? 

A másik kérdés - és erről már elhangzott itt néhány szó - az MNB 
pénzszórásának szimbólumává vált MNB-alapítványok létrehozása, alapítványi 
pénzszórások és ingatlanvásárlások. Ezt nagyon sokszor kritizáltuk az 
Országgyűlésben is, máshol is, ezt most nem akarom ragozni. Viszont most ezt az 
alkalmat is megragadom arra, hogy felszólítsam a Magyar Nemzeti Bankot, hogy 
szüntesse meg az alapítványokat és bizony fizesse be a pénzeket a költségvetésnek. A 
pénzszórásnak most van egy megint újabb bizonyítéka. Mégpedig az, hogy az elmúlt 
években miképpen állította saját intézményének szolgálatába a forint 
árfolyamváltozása miatt a devizaállomány átértékeléséből keletkező nyereséget. Most 
újságban is megjelent: két és félszeresére nőtt a jegybanki dolgozók létszáma, a 
vezetőknek kifizetett juttatások 3 és fél év alatt megduplázódtak, a Monetáris Tanács 
tagjainak díjazása most hétszer annyiba kerül, mint öt éve, és elnök úr, önnek a 
fizetése is több mint száz százalékkal, 2 millióról 5 millió forintra emelkedett a 
közelmúltban. Azt gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan akkor, amikor a magyar 
emberek közül körülbelül négymillió majdnem a létminimum alatt vagy a 
létminimum közelében él. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem követi a Magyar Nemzeti Bank a 
német gyakorlatot. Nevezetesen azt, hogy miért nem fizeti be a nyeresége 80 
százalékát a költségvetésbe. Tudjuk, hogy 2013-14-15-ben közel 1000 milliárd forint 
nyereség keletkezett, itt tehát a kérdés az persze, hogy ebből mennyi maradt. És 
milyen alapon várja el majd a Magyar Nemzeti Bank azt, hogy ha egyszer veszteséges 
lesz, ami előfordulhat, önök sem tagadják, hogy ez nem kizárt, hogy akkor azt majd a 
költségvetés állja. Ez nagyon-nagyon nem fair, nagyon finom kifejezéssel, hogy önök 
elvárják azt, ha majd veszteségesek lesznek, akkor a költségvetés állja, viszont ha 
nyereségük keletkezik, akkor azt nem hajlandók befizetni a költségvetésbe, illetve 
csak aprópénzt hajlandók oda betenni. Azt gondoljuk, hogy ha befizették volna a 
költségvetésbe, akkor talán a devizahiteleseken is másképpen lehetett volna segíteni, 
nem fordulhatott volna elő, hogy az ő nyomorúságukon a Magyar Nemzeti Bank több 
mint 130 milliárd forintot nyert.  

Végül még szeretném feltenni azt a kérdést is, hogy mivel indokolja az MNB 
azt, hogy a politikája a bankokat pártolja a fogyasztók kárára. A banki költségek és 
kamatszintek, összességében a banki szolgáltatások ára meghaladja a másik három 
visegrádi országban tapasztalható szintet. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tóth Csaba alelnök úrnak adok még 

szót, utána pedig Szabó Timea képviselő asszony jelentkezett szólásra. 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 

Úr! Hallgattam a beszámolóját. Az egy évvel ezelőttit olvasgattam, lapozgattam és azt 
láttam, hogy szinte szóról szóra megegyezik. Néhány számot ugyan kicseréltek, meg 
egy-két sikertörténet kimaradt belőle, de ebből is azt látjuk, hogy stabilan működik a 
Nemzeti Bank, hiszen évről évre ugyanazt a beszámolót hozza elénk és sok változás 
nincs.  
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Képviselőtársaim elmondták az észrevételeiket ezzel kapcsolatban. Én egy 
dologra szeretnék kérdezni, ami kimaradt a szóbeli beszámolójából, viszont az írásos 
anyagban látszik, és ez a devizatartalékok alakulása. A grafikonból azt látjuk, hogy a 
devizatartalékok alakulása tekintetében elértük a 2008-as, 2009-es szintet, lesüllyedt 
és a beszámolóban is azt írják, hogy ez kockázatokat rejt, kockázatokat hozhat. Erről 
szeretném a véleményét kérdezni, hogy ön szerint ez mit jelent az országnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Miután Szabó Timea nem tagja a bizottságnak, ezért a 

házszabály szerint a bizottság tagjainak támogató döntése kell ahhoz, hogy szót 
kapjon. Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy Szabó Timea képviselő asszony a 
Gazdasági bizottság ülésén szót kapjon ebben a napirendben. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt. A bizottság 
egyhangúlag jóváhagyta a képviselő asszony szólásra jelentkezését. Öné a szó. 

 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a bizottság 

támogatását.  
Itt ugyan elhangzott ma, hogy ne személyeskedünk, hanem a tényekről 

beszélünk, vagy nem is tudom, pontosan hogy hangzott el, én mégsem állom meg, 
hogy ne fejezzem ki elnök úrnak azt a boldogságot, amivel tegnap lefeküdtem és ma 
reggel keltem. Megtudtam ugyanis, hogy én is rokona vagyok elnök úrnak. Az elmúlt 
hónapok rokoni fejleményeiből indulok ki, azaz abból, hogy az ön unkatestvérei a 
pécsi sörfőzde megvásárlása után milyen elképesztő jövedékiadó-kedvezményben 
részesülnek, hogy szintén az unokatestvérei gagyi elemzések megírása után - 
nevezzük így - 200 milliós fizetségben részesültek, hogy a fia is a bútorgyárhoz 
félmilliárd forintos uniós támogatást kapott, de most már a kedves neje is több 
alapítványból származóan jutott jövedelemhez, illetve még havi 300 ezer forintos 
doktori ösztöndíjhoz is, plusz még az MNB vezetői viszonylag kedvező THM mellett 
kaptak hiteleket. Mondjuk a 8 százalékos THM helyett 1,8-1,9 százalékos THM-mel 
kaptak banki hiteleket a sajtóhírek szerint. 

Szeretném megkérdezni, hogy most miután megtudtam, hogy én is rokona 
vagyok elnök úrnak, vajon hozzájuthatnék-e ilyen kedvezményes hitelekhez a 
jövőben. Vagy esetleg ezt a rokoni dolgot kiterjeszthetnénk-e egy szélesebb körben, 
mondjuk, több százezer bajba jutott magyar honfitársunk megsegítésére? Gondolok 
például azokra az emberekre, arra a több millió magyar emberre, aki ellen most 
végrehajtási eljárás van folyamatban. Tudjuk Trócsányi László miniszter úr 
válaszából, hogy 900 ezer végrehajtási eljárás van éppen most folyamatban magyar 
emberek ellen. Nagyon sokakat, több százezer embert fenyeget a kilakoltatás veszélye. 
Szeretném megkérdezni, hogy esetleg ők is kaphatnának-e valami segítséget a Magyar 
Nemzeti Banktól, illetve esetleg személyesen elnök úrtól, ha már ők is a rokonai. 

Illetve azt szeretném kérdezni én is, hogy a kötelező forintosításból származó 
140 milliárd forintos nyereségét a Magyar Nemzeti Banknak vajon tervezik-e arra 
használni, hogy a bajba jutott devizahiteleseket esetleg megmentsék. Hiszen látjuk, 
hogy semmilyen érdemi segítséget a magyar államtól eddig nem kaptak. Ha kaptak 
volna, akkor most nem lenne 900 ezer végrehajtási eljárás folyamatban. Azt 
gondoljuk, úgy lenne méltányos, ha legalább azt a 140 milliárd forintos hasznot, amit 
az MNB elkönyvelt, ennek a több millió magyar embernek, devizakárosultnak a 
megsegítésére tudnánk közösen fordítani. Azt hiszem, komoly erkölcsi kérdés is 
felmerül e kérdések kapcsán. Azt gondolom, hogy a magyar államnak a bajba jutott 
devizahiteleseket kellene képviselni. Látjuk, hogy Trócsányi László ügyvédi irodája 
nem a magyar embereket, hanem a bankokat képviseli ezekben a perekben. 
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Gondolkodjunk el: ha most szocialista kormány lenne és mondjuk a bankokat 
képviselő ügyvédi irodát Bárándy és társai ügyvédi irodának hívnák, akkor vajon önök 
ehhez mit szólnának, vajon ugyanígy állnának-e ehhez a kérdéshez. Ezekre várom 
elnök úr válaszait. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő asszony nem tagja a bizottságnak, de 

az ügyrendünk szerint minden napirend kifejezetten a meghirdetésnek megfelelő 
menetrendben zajlik, tehát arra kérem, hogy ha legközelebb a bizottsági ülésre jön, 
olyan tárgyban tegyen fel kérdéseket, amelyek az előterjesztésre vonatkoznak.  

Kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy van-e további hozzászólási igény. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a kérdések, vélemények körét lezárom. Az elnök 
úrnak adom meg a lehetőséget arra, hogy az elhangzottakra választ adjon. Öné a szó. 

Dr. Matolcsy György válaszadása 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm 
szépen a kérdéseket. Szeretném elöljáróban elmondani, hogy éppen tekinthetné a 
Magyar Nemzeti Bank politikai támadásnak is, amit néhány ellenzéki képviselő 
felvetett, de nem tekintem annak, hiszen döntő többségében nem a Magyar Nemzeti 
Bank szakmai munkáját érintette, hanem egyéni vélekedéseknek adtak hangot. Ha 
megengedik, a válaszaimban erre kitérnék. 

Szakács László képviselő úr újból megpróbálta - sikertelenül - a Magyar 
Nemzeti Bankot összekötni - a felelősség fonalával - a brókerbotrányokkal. Szeretném 
emlékeztetni arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem felelőse volt a 
brókerbotrányoknak, hanem mi megtaláltuk, feltártuk és nyilvánosságra hoztuk a 10, 
illetve 15 év alatt elkövetett csalássorozatot. Ezért minden olyan kísérlet, egyébként 
hamvába halt kísérletek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank, a jegybank felelősségét 
vetik fel, az érvényes lehet 15 évvel ezelőtt, de a brókerbotrányok feltárásáért és 
nyilvánosságra hozataláért, én azt gondolom, legfeljebb elismerés illetné a 
jegybankot. De az sem szükséges, mert ez a feladatunk. Elláttuk a feladatunkat.  

Ön, képviselő úr, ahogy mások is, nem a szűken vett szakmai működésünk 
körébe tartozóan, megkérdőjelezik a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó törvény 
harmadik mandátumának, a gazdaságpolitika támogatásának a keretei között indított 
Pallas Athéné közgondolkodási programunkat. Sajnálom, hogy ezt teszik, mert ez az 
egyik legjelentősebb, legfontosabb és a jövő szempontjából legígéretesebb program. 
Ugyanis mi történt? Magyarország bukdácsolt 1990 után több cikluson keresztül, 
nem találta a gazdaságpolitika kulcsát. Majd voltak kormányok 2002 után, amelyek 
tönkretették Magyarországot. 2010-től Magyarország az Európai Unió legsikeresebb 
válságkezelését hajtotta végre. Majd elérkeztünk szerencsére abba a szakaszba, 
amikor már nem a válságot kell kezelni, hanem egy önfenntartó, sőt fenntartható 
gazdasági felzárkózási pályát kell sikeresen bejárnunk. Ehhez a fejeket át kell állítani 
egy másfajta közgazdasági gondolkodásra. Az, amit önök közgazdasági 
gondolkodásnak tartottak, megbukott. Az, ami a brókerbotrányokhoz vezetett, 
megbukott. Az, amelyik a pénzről úgy gondolkodott, ahogy önök gondolkodtak, 
megbukott. Ezért Magyarországon egy egészen más pénzügyi tudatosságra, 
felvilágosult, modern pénzügyi gondolkodásra van szükség, és ezt célozzák a jegybank 
alapítványai. 

Hogy mennyire nagyvonalúan kezeli a tényeket, képviselő úr, arra az mutat rá, 
hogy ön azt mondja, 9 tisztséget is ellát egy Magyar Nemzeti banki munkavállaló az 
alapítványokkal kapcsolatosan. Igen, persze, hát ellenőrizni kell a jegybank részéről 
az alapítványokat. Egy fillért fizetésként nem vesz fel, egyetlen egy magyar nemzeti 
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banki munkavállaló az alapítványok körében. (Dr. Szakács László: Áldott jó 
emberek!) Senki! Mindenki közcélú civil alapítványok (Dr. Szakács László: Az!) vagy 
célok számlájára fizeti be azokat a tiszteletdíjakat, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank 
(Dr. Szakács László: Most akkor vesz fel, vagy nem?) részéről az ellenőrzési 
tevékenység során kapnak. De ez természetes, képviselő úr.  

Mint ahogy az is természetes, hogy a Magyar Nemzeti Bank először nem írta 
elő a közbeszerzési kötelezettséget az alapítványok részére, mert az első fokon eljáró 
bírónő azt mondta, hogy a közpénz átalakult. De nem magánpénz lett volna, hanem 
közösségi pénz, civil vagyon. A Magyar Nemzeti Bank célja az volt, hogy az állam 
pénzéből a civil vagyont bővítse. Az Alkotmánybíróság világosan ítélt. Közpénz 
maradt, nem vált civil vagyonná, nem vált közösségi pénzzé. Közpénz maradt. Ezért 
kellett közbeszerzés. Ennek a Magyar Nemzeti Bank eleget tett. Azt pedig még 
barátaink Frankfurtban sem bírálták, hogy a költségvetésnek befizettük a bírságot. 
Nem volt sok pénz a költségvetés bevételi oldalán, de természetesen az államon belüli 
pénzmozgásról van szó.  

Ön furcsán viszonyult a fizetések kérdéséhez is. Botrányosnak nevezte mind az 
alapítványoknál, mind a Magyar Nemzeti Bankban működtetett bértömeg-
gazdálkodással összefüggő fizetési módokat és döntéseket. A botrány az, hogy ön ezt 
botrányosnak tartja, képviselő úr. Ez botrányos. Ez lenne politikai támadás. A Magyar 
Nemzeti Bank fizetési rendszere a magyar pénzügyi rendszer közepes sávjában van. 
Tehát a Magyar Nemzeti Bankban kifizetett bérek, jövedelmek a magyar pénzügyi 
rendszer, ezen belül a bankrendszer közepes sávját érik el. Nem a legmagasabb. A 
Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi rendszer részeként az Európai Unió harmadik 
legkevésbé megfizetett pénzügyi rendszeréhez tartozik. (Dr. Szakács László: Ez 
tényleg szégyen!) Csak Észtország és Litvánia rendelkezik alacsonyabb jövedelmi 
szinttel, mint a magyar bankrendszer. (Dr. Szakács László: Ez tényleg szégyen!) 
Ezen belül pénzügyi rendszer, ezen belül jegybank. Ezek tények. (Dr. Szakács László: 
Szerintem Dél-Baranyában ezzel kellene megnyugtatni az embereket!) 

Az pedig tisztelt képviselő úr és képviselő asszony, hogy önök újságcikkekre 
hagyatkozva azt mondják, hogy két és félszeresére emelkedett, mondjuk, a Magyar 
Nemzeti Bank munkavállalói létszáma, ez ugyanolyan dolog, minthogy a Magyar 
Nemzeti Bank hegedűt vett. Ugye, nem vett. Nem vett hegedűt. Tehát egy korábbi 
kitűnő féléves támadásnak a margójára szeretném odaírni azt, hogy minket végig 
vádoltak azzal, hogy hegedűt vettünk és nem vettünk hegedűt. Ez ugyanilyen. 
Képviselő úr, 1080 főről 1400 főre nőtt… (Dr. Szakács László: Rám néz, de nem 
mondtam ilyet! – Szabó Timea közbeszólása.) Ezernégyszáz főre nőtt a Magyar 
Nemzeti Bank létszáma.  

Tisztelt Képviselő Úr! A Magyar Nemzeti Bankban, ha erre gondolt a hitelezés 
kapcsán, 1969 óta működik lakáshitelezési rendszer. És a Magyar Nemzeti Bank 
dolgozói korában ingyenesen kaptak lakáshitelt, most pedig az alapkamattal 
megegyező a lakáshitel kamata. Azt gondolom, ez világosan jelzi, hogy egy átlátható 
és igazságos, hatékony lakástámogatási rendszerünk él. (Dr. Szakács László: Az 
biztos, bárki számára elérhető!)  

Talán engedje meg még egyszer összegzésként elmondanom, hogy felfogásbeli 
különbség van közöttünk mindenképpen. A Magyar Nemzeti Banknak feladata a mi 
társadalmi felelősségvállalási programunk szerint az, hogy segítse a magyar pénzügyi 
gondolkodást a megújulásban. Ennek érdekében a Corvinus Egyetem vezetésével 
tanszéket alapítottunk, ennek érdekében 7 egyetemmel írtunk alá megállapodást. 
Ennek érdekében egy 500 egyetemistára és főiskolásra kiterjedő kiválósági 
programot indítottunk. Nagyon sok lépés kell még az Országgyűlés részéről, a 
kormány részéről és a jegybank részéről is, hogy Magyarországon átálljunk egy 
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másfajta gondolkodásra. Még ma is a magyar társadalom jelentős részének a 
pénzügyi gondolkodása nem alkalmas arra, hogy megállítson újabb és újabb hibás 
döntéseket. 

Galambos Dénes képviselő úrnak köszönöm szépen a Növekedési 
hitelprogramra vonatkozó megjegyzéseit, teljes mértékben egyetértek vele. Mára 160 
milliárd forint a Magyar Nemzeti Bank eredménytartaléka. A 100 milliárd forint 
feletti eredménytartalék-sávot már biztonságosnak tekintjük, de amennyiben 
módunk van rá, a következő években is bővítjük az eredménytartalékot, hiszen a 
Magyar Nemzeti Bank az első védvonala egy esetleges olyan pénzügyi helyzetnek, 
amely veszteséget okozhatna a jegybankban. És ha nincs a jegybankban megfelelő 
eredménytartalék, akkor azt valóban a költségvetésnek kellene kiegyenlítenie. De mi 
ezt előzzük meg azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bankban van eredménytartalék.  

A társadalmi felelősségvállalási programra vonatkozó megjegyzéseit pedig 
ismételten köszönöm. Azonos a felfogásunk. Lehetne szűken értelmezni a Magyar 
Nemzeti Bank működését. Volt ilyen, ennek hosszan, nagyon mélyreható és hosszú 
árnyékot vető negatív következményei voltak. A Magyar Nemzeti Banknak, mint 
minden jegybankban egyébként, a világ minden jegybankjának van olyan társadalmi 
felelősségvállalási programja és olyan, a mandátumából levezethető társadalmi 
feladatköre, amely végrehajtása fontos a társadalom hosszú távú céljainak teljesítése 
érdekében. 

Schmuck Erzsébet képviselő asszony: nincs pénzszórás. Először is 
megszüntettük a veszteségtermelő jegybankot. (Dr. Szakács László Schmuck 
Erzsébetnek: Ha hiszed, ha nem.) Ez egy igen jelentős fordulat volt. Ha a Magyar 
Nemzeti Bankban 2013. március 6-án nem következik be vezetőváltás, akkor a 
Magyar Nemzeti Bank a következő években, de először 2013-ban sok száz milliárd 
forint veszteséget termelt volna. Sok száz milliárdot. 2012 decemberében az akkori 
jegybankvezetés mínusz 203 milliárd forint eredményt, tehát 203 milliárd forint 
veszteséget vetített elő 2013-ra. És miután akkor nem veszik ki Magyarországot a 
túlzottdeficit-eljárás alól, a külső sérülékenységünk nem csökken, az államadósság-
ráta nem csökken és megnövekedett volna annak az esélye, hogy Magyarországon 
2014-ben kormányváltás következzen be. Lehet, hogy ez a kérdőjel van a felszólalások 
mögött.  

Forint árfolyam: nincs árfolyamcélunk. Nincs eredménycélunk. A Magyar 
Nemzeti Bank pozitív eredménye döntő mértékben nem az árfolyamnyereségből 
adódik, hanem a kamateredményből. Abból, ezt képviselő asszony tudja, hogy 2013 
előtt 5500 milliárd forint volt a kéthetes eszközállomány, amelyre 7 százalékos 
alapkamatot fizetett a jegybank. Rövid fejszámolás után ez bizonyosan 300 milliárd 
forint feletti kamatfizetést jelent a jegybank részéről a bankok felé, amelyek betették a 
pénzt.  

Ez egyben válasz arra is, hogy kinek a pártján áll a Magyar Nemzeti Bank. 
Magyarország pártján áll, nem a bankok pártján áll. A bankoktól mi elvettük ezt a 
több mint 300 milliárd forintot. Ez ott van a költségvetésnél, ott van a jegybanki 
eredményben, sok helyen ott van. Nincs árfolyamcélunk, nem az árfolyam 
mozgatásából származik a Magyar Nemzeti Bank eredményének többsége, hanem a 
kamateredményből és az egyéb pénzügyi műveletek pozitív eredményéből.  

Tisztelt Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy megnyugtassam: semmilyen jel 
nem mutat a túlfűtöttség felé, semmilyen jel, semmilyen eszközbuborék nincs. A 
legutóbbi közgazdász-vándorgyűlésen egy kitűnő Nobel-díjas közgazdász, aki 
egyébként az eszközbuborékok nemzetközileg elismert legnagyobb szakértője, 
Sargent professzor úr elmondta nekünk, hogy felnéz, elismeri a magyar pénzügyi 
rendszer működését. Nincs eszközbuborék. Ezt ugyanaz a közgazdász mondta, aki 
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megvádolt bennünket azzal, hogy a New York-i irodánkat azért nyitjuk, hogy bizonyos 
fekete ügyeket leplezzünk. (Volner János megérkezik.) A bíróság megfelelő döntést 
hozott. Ugyanettől az embertől ugyanilyen vád érkezik: túlfűtöttség, eszközbuborék. 
Ne hagyja magát megvezetni, képviselő asszony! Nem minden szakértő jó. Nincs 
Magyarországon eszközbuborék. Nincs Magyarországon túlfűtöttség. Nagyon 
szeretnénk, ha magasabb, még magasabb lenne a magyar gazdasági növekedés, de 
egy-két százalékkal magasabb bruttóhazaitermék-növekedés esetén sem látnánk 
eszközbuborékot vagy túlfűtöttséget. Az egy másik növekedési sávban van. Van ilyen 
elméletileg, de az egy másik sávban van.  

Itt kellett volna elmondanom, hogy nem nőtt két és félszeresére a Magyar 
Nemzeti Bankban az állományi létszám. Nem érdemes minden újságcikket 
készpénznek és ténynek venni. 

Ha veszteség keletkezne, tisztelt képviselő asszony, önnek ebben igaza van, ez 
elméletileg is és gyakorlatilag is fennáll, bár a Magyar Nemzeti Bank 2014-ben 
megalkotott belső alkotmánya szerint mindent megtesz a jegybanki vezetés azért, 
hogy ilyen helyzet ne alakuljon ki az alapvető monetáris politikai célok teljesítésén 
túl. Azokat nem kötjük össze semmilyen módon a mérleggel vagy az árfolyammal. Ha 
egy ilyen helyzet kialakul, arra természetesen az eredménytartalék ad fedezetet. 

A devizahitelek átváltásából származó 136 milliárd forintos pozitív eredmény a 
jegybankban van. Százhatvan milliárd forintos eredménytartalékunk van. Az is egy 
illúzió, vagy pedig egy Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó törvénymódosítási 
kezdeményezés lappang talán a felvetés mögött, az is egy illúzió, hogy ezt befizetve, 
mondjuk, a devizahiteles átváltás során vagy a brókerbotrányok során, vagy más 
pénzügyi programok során keletkezett lakossági, családi veszteségek pótlására lehet 
felhasználni. Nem lehet. A Magyar Nemzeti Bank osztalékát kizárólag a magyar 
államadósság csökkentésére lehet fordítani. Tehát nem lehetett volna a 136 milliárd 
forintos pozitív eredményből - még egyszer mondom, ami az eredménytartalékban 
benne van - semmilyen módon, semmilyen úgynevezett károsultat kiegyenlíteni. (Dr. 
Szakács László: Ennek örülni fognak.) Ez természetesen változhat, ha valaki ezt meg 
kívánja változtatni.  

De én érvelnék az ellen, hogy ezt valaki megváltoztassa. Mert ha a Magyar 
Nemzeti Bankot valaki érdekeltté teszi abban, hogy eredménye legyen és érdekeltté 
teszi, hogy az eredményt egy másfajta pénzügyi célra használja fel, az nagyon 
veszélyes útra tér. Nagyon veszélyes útra. A Magyar Nemzeti Bank működését, ahogy 
általában a jegybankok működését, tilos rövid távú költségvetési érdekeknek 
alárendelni. Ezért függetlenek a jegybankok egyébként, és én ezt a magam részéről 
teljes mértékben támogatom. 

Tisztelt Képviselő Asszony! Végül engedje meg, hogy elmondjam, aláhúzzam 
még egyszer, amit próbáltam jelezni. A Magyar Nemzeti Bank Magyarország pártján 
áll. Semmilyen módon nem kivételez semmilyen bankrendszerbeli szereplővel. Sőt, 
időnként olyan lépéseket teszünk, hogy a magyar bankrendszer evolúcióját, fejlődését 
felgyorsítjuk. Ilyen a fogyasztóbarát lakáshiteltermék. Hát, nem volt nagyon népszerű 
a bankok körében. Nem volt népszerű. És máris néhány hét alatt elértük, hogy 
csökkenjenek a minősített termékek, akár három-, akár öt-, akár tízéves 
lakáshiteltermékek kamatszintjei, de még csak a legelején járunk. És még egyszer: ha 
a Magyar Nemzeti Bankhoz nem tudnak a bankok betenni 5500 vagy 5000 vagy 4000 
milliárd forintot, hanem csak 75 milliárdot, 2017. december 31-re 75 milliárd 
forintban korlátoztuk a három hónapos betét szintjét, akkor azt ki kell helyezniük. 
Önöknek, a költségvetésnek állampapírjegyzés révén, a családoknak, a 
vállalkozóknak, reményeink szerint a mikro-, kis- és középvállalatoknak. Ez jelzi, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank az MNB-törvény alapján nem a bankrendszert 
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támogatja, illetve mindenkit támogat a bankrendszerben, aki és amely szereplő a 
magyar gazdaságot támogatja. Mást nem. Annak vége, hogy reggeli vagy ebéd keretei 
között megbeszélik, hogy hány száz-ezer milliárdot helyeznek el a Magyar Nemzeti 
Bankban. Ez persze nem mindenkinek tetszik. 

Tisztelt Tóth Csaba Alelnök Úr! A devizatartalék egy következmény, egy 
Guidotti-Greenspan szabály következménye, amely azt mondja és azt írja elő a 
globális pénzügyi rendszerben működő valamennyi jegybank számára, ezen belül 
lényegében kötelezően az Európai Unió jegybankjai számára, hogy az egyéves külső 
kötelezettségeknek megfelelő devizatartalékot tartsanak. Magyarországon ez a válság 
előtt, 2007 tavaszán érthetetlen módon csak 17 milliárd euró volt, és ez vezetett 
részben ahhoz, hogy utána mintegy 40 milliárd euró közelébe kellett emelni a 
devizatartalékot. De ez egy következmény. A Magyar Nemzeti Bank úgy döntött, hogy 
amellett, hogy tartja magát az úgynevezett Guidotti-Greenspan szabályhoz, még e 
felett valamennyivel, néhány milliárd euróval magasabb biztonsági tartalékot tart. 
Személy szerint azt gondolom, én is emellett szavaztam, hogy ez helyes, mint ahogy 
helytelen lenne, ha 10-15-20 milliárd euróval tartanánk többet, mert ez azt jelentené, 
hogy az eszközoldalon, ha több a devizatartalék, akkor forrás oldalon a bankoktól 
annak megfelelően néhány ezer milliárd forinttal több pénzt kellene befogadnunk. Ez 
pedig azt jelentené, hogy néhány ezer milliárd forinttal kisebb lenne az állampapírok 
iránti piaci kereslet, belföldi kereslet, illetve a hitelezési kínálat. Tehát a magyar 
devizatartalék szintje megítélésem szerint, és valamennyi ilyen jellegű nemzetközi 
elemzés ezt mutatja, megfelelő, biztonságosan kicsit magasabb szinten. Azt 
gondolom, hogy ez minden olyan egyéb monetáris politikai cél teljesítését megengedi, 
amiről korábban beszéltünk. 

Szabó Timea képviselő asszony felvetésére megerősítem, hogy 7 és fél milliárd 
ember mindannyiunk rokona a Földön, ha ön hisz abban, hogy mindannyian a 
teremtő teremtményei vagyunk. Ön azonban téved, és ez szerintem jó hír önnek. Mert 
ön felvetett néhány kérdést, néhány tényt sorolt, de megfestette őket (Szabó Timea: 
Hm!) némi kis érzelemmel. Ön azt mondta, hogy a családom körébe tartozó 
vállalkozók azért nyernek valamit, vagy azért kapnak hitelt valahonnan, vagy azért 
vásárolnak valamit, mert az én rokonaim. Nem így van. Szeretném biztosítani, hogy 
nem így van. Ugyanis egyrészt 7 és fél milliárd ember nem kap, másrészt lényegesen 
tágabb a családom és rokoni köröm, mint akiket ön elmond, és akik bármilyen, ön 
által felsorolt üzleti akcióban részt vettek. 

Most túl azon, hogy senkit nem szabad megfosztani attól a lehetőségtől, hogy 
részt vegyen Magyarország felemelkedésében, nem szabad, nem javasolnám egyetlen 
képviselő asszonynak vagy úrnak sem, hogy törvényt kezdeményezzen, hogy bizonyos 
névvel rendelkezők ne pályázhassanak európai uniós forrásra, vagy ne kapjanak banki 
hitelt, vagy ne vehessenek egy külföldi tulajdonostól Magyarországon működő céget. 
Vagy például ne vehessenek söriparba tartozó céget. Ezt nem javasolnám. De 
szeretném elmondani tehát, képviselő asszony, hogy nem korlátoz senkit és nem 
jutalmaz senkit az, ha bárki az én nevemet viseli, vagy a családom nevét viseli. Ahogy 
egyébként - elmondom önnek, amit nyilván tud, csak talán elfelejtette - a feleségem 
minden olyan javadalomról és juttatásról azonnal lemondott az esküvő után, amelyet 
korábban, amíg nem egy háztartásban éltünk, másokkal azonos feladatok ellátásáért 
megkapott. Tehát még egyszer: szerencsére ön téved, nem attól jut Magyarországon 
valaki hitelhez, nem attól jut Magyarországon valaki egy üzleti lehetőséghez és nem 
attól jut Magyarországon uniós pályázati forráshoz, hogy közvetlen családtagom. Ez 
nagyon jó hír. Úgyhogy biztatom arra képviselő asszonyt, hogy bátran pályázzon, 
bátran menjen hitelfelvételért és vegyen egy konkurens sörgyárat. 
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Végül talán már válaszoltam, de engedje meg, hogy most megismételjem: a 
forintosításból származó 136 milliárd forint pozitív eredményt a Magyar Nemzeti 
Bank eredménytartalékba helyezte, de ha befizette volna osztaléksoron a magyar 
államháztartásba, akkor sem lehetett volna másra költeni, mint államadósság-
csökkentésre. Még egyszer: ez helyes. Mert soha nincs annyi pénz egy jegybankban, 
mint ahány jó cél van egy országban vagy egy költségvetés keretei között. Soha nem 
szabad a jegybankot egy jogszabállyal vagy motivációval felruházni, hogy 
költségvetési feladatokat finanszírozzon. (Szabó Timea: Nem erről van szó!) Még 
egyszer köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a felvetett kérdésekre adott válaszokat. 
Nem marad más hátra, mint a szavazás. A beszámolóról nem kell szavaznunk, hiszen 
még egy parlamenti vita előtt állunk e tekintetben, ellenben egy határozatijavaslat-
tervezet fekszik az asztalon képviselőtársaim előtt, amelynek az elfogadását javaslom, 
és amelynek a további tárgyalása szintén a parlament plenáris ülésén fog 
megtörténni. Képviselőtársaim a tervezetet kézhez kapták. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a Magyar Nemzeti Bank 2016. évi üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló határozatijavaslat-tervezetet támogatja. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 9 igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem szavazat. A bizottság tehát 9 igen és 4 nem 
szavazattal elfogadta a határozatot. 

Javaslom, hogy az együttes plenáris vitában a határozati javaslat előterjesztője 
a bizottság részéről Galambos Dénes képviselő úr legyen. Ki az, aki ezt a javaslatomat 
támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt, a bizottság egyhangúlag állította Galambos Dénest az előterjesztés 
képviselőjének. 

Elnök úrnak köszönöm szépen a részvételét a bizottság ülésén. (Dr. Matolcsy 
György: Én köszönöm a meghívást!) A napirendi pontunkat lezárjuk. Egy perc 
technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Matolcsy György elhagyja a 
termet.) 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/17562. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Köszönöm szépen a türelmet, bizottságunk folytatja a munkáját. Második 
napirendi pontunk az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek részletes vitája következik. Köszöntöm 
Kucsák László képviselőtársunkat mint előterjesztőt. Tisztelt képviselőtársaim, 
javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ez ellen kifogása 
bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm szépen.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelést. Ki az, aki egyetért 
azzal, hogy ez a javaslat a házszabályban megfogalmazott kritériumoknak megfelel? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság 
egyhangúlag ezt a megállapítást megtette, így a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító indítvány 
nem érkezett, de javaslom, hogy egy bizottsági módosító javaslatot fogadjunk el. Ezért 
most erről kell szavaznunk. Kérdezem az előterjesztő Kucsák László képviselő urat, 
hogy a bizottság módosító indítványát tudja-e támogatni. 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A minisztérium képviselőjét kérdezem, hogy mi az 

álláspontjuk a módosítással kapcsolatban. 
 
DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem! Ki az, aki egyetért a 

módosító indítvány benyújtásával? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. Tehát 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy a módosító indítványt benyújtja. 

Javaslom, hogy döntsünk a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki ezzel egyetért? 
Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 9 igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) Kilenc igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést fogadjuk el. Ki az, aki ezzel 
egyetért? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 9 igen szavazat. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Ki az, aki nemmel szavazott? 
(Szavazás.) Kilenc igen, 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentést elfogadta. Ezzel a napirendi pontot lezárjuk. (Dr. Szakács László kimegy a 
teremből.) Képviselő úrnak, illetve a minisztérium képviselőjének köszönöm szépen a 
megjelenést. Ezzel a 2. napirendi pontot lezártuk. 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes 
törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/17570. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, melynek keretében a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint 
az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját folytatjuk le. (Volner János távozik.) Az előterjesztők képviseletében 
dr. Kovács Sára főosztályvezető asszonyt köszöntöm és megkérem, hogy foglaljon 
helyet az előterjesztői asztalnál. Völner Pál államtitkár urat is köszöntöm, nagyon 
kedves meglepetés, hogy államtitkár úr személyesen jött el képviselni a tárca 
álláspontját. Ezt külön köszönöm. 

A képviselőtársaimnak javaslom, hogy jelen esetben is két szakaszban 
folytassuk le a részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs, köszönöm szépen. 

Javaslom, hogy a vita első szakaszában állapítsuk meg a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést. Ki az, aki e 
tekintetben támogatja a javaslatomat. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 11 igen 
szavazat, egyhangúlag támogatja a bizottság. Ezzel a részletes vita első szakaszát 
lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, melyben önálló képviselői indítvány ugyan nem 
érkezett, de javaslom, hogy egy bizottsági módosító indítványt nyújtsunk be. 
Képviselőtársaimtól elnézést kérek, egy plusz kiegészítést kaptak most ehhez, de ez 
kizárólag nyelvtani helytelenségek pótlására vonatkozik. Elnézést kérek, hogy ezt 
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korábban nem tudtuk megküldeni a bevett bizottsági gyakorlatnak megfelelően. Az 
államtitkár urat kérdezem, hogy a bizottsági módosító indítványt támogatja-e. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

bizottsági módosító indítvány benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Ki az, aki ellene 
szavazott? (Szavazás.) Kilenc igen, 2 ellenszavazat mellett a bizottság a módosító 
indítvány benyújtásáról döntött. 

Javaslom, hogy döntsünk a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki a 
javaslatommal egyetért? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 9 
igen szavazat. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Két nem szavazat. Kilenc 
igen, 2 nem szavazat mellett a bizottság döntött a részletes vita lezárásáról. 

Javaslom a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását. Ki az, aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Kilenc 
igen, 2 nem szavazat mellett a bizottság elfogadta a részletes vitáról szóló jelentést. 

Államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm szépen a részvételt. A 3. 
napirendi pontot is ezzel lezárjuk. 

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas 
szövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/17558. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 4. napirendi pont keretében az átmeneti bányászjáradékban részesülők 
közérdekű nyugdíjas szövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatása érdekében 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája következik, 
melynek benyújtója Bencsik János, Kósa Lajos és Nyitrai Zsolt képviselők. Bencsik 
János képviselő úr előterjesztőként képviseli a törvényjavaslat benyújtóit. 
Amennyiben kérdés merül fel, segítségünkre lesz. Köszöntöm Grosz Eszter 
főosztályvezető asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Javaslom, hogy ebben az esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy 
nincs kifogás. 

Az részletes vita első szakaszában javaslom, hogy állapítsuk meg, hogy az 
előterjesztés megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 11 igennel, 
egyhangúlag a bizottság a megfelelőségről döntött, így a részletes vita első szakaszát 
lezárom. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben egyéni képviselői 
módosító indítványokról kell határoznunk. Egy módosító indítvány érkezett Varga 
Gábor képviselő úr részéről. Kérdezem az előterjesztő Bencsik János képviselő urat, 
hogy mi az álláspontja. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az NGM részéről van-e 

tárcavélemény. 
 
GROSZ ESZTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki a 

módosító indítványt támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc 
igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítványt támogatta. 

Itt nincs bizottsági módosító indítványra vonatkozó javaslatunk, ezért 
javaslom, hogy döntsünk a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki a javaslatommal 
egyetért? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntöttünk a 
részletes vita lezárásáról. 

Most a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kérem a döntést. Aki 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntöttünk a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is. Köszönöm szépen a Nemzetgazdasági 
Minisztérium kollégáinak, hogy elfáradtak a bizottság ülésére. Ezzel a 4. napirendi 
pontot is lezárjuk. 

Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú 
jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló T/17566. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, melynek keretében egyes törvények 
biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk. Köszöntöm dr. 
Zsolnai Alíz főosztályvezető asszonyt és kollégáit a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy itt is két szakaszban folytassuk le a 
részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
hogy nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában döntsünk az előterjesztésnek a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. Aki 
ezzel a javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, egyhangúlag a bizottság a megfelelőségről döntött, így a részletes vita első 
szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben egyéni képviselői 
módosító indítványokról kell döntenünk. Módosító indítványként Tóth Bertalan, 
Szakács László, Burány Sándor és Mesterházy Attila képviselő urak indítványa 
szerepel. Megadom a szót a módosító indítvány benyújtói közül dr. Szakács László 
képviselő úrnak. 

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

Azért nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot, mert szeretnénk, ha az átláthatóság a 
lehető legnagyobb volna. Ez az illúziónk egyébként megvan azok után is, hogy 
meghallgattuk Matolcsy Györgyöt.  

De hogy komolyabb érveket is hozzak fel, úgy gondoljuk, hogy eléggé nagy 
annak a szakapparátusnak a költségvetése, amely fel tudja deríteni a külképviseletek 
által igénybe vett szerződéses partnerek szolgáltatásainak hátterét, illetve magának a 
szerződéses partnereknek a hátterét is. Nem értjük és nem is gondoljuk, hogy miért 
kellene átláthatatlan hátterű társaságokkal akár Magyarországon, akár külföldön a 
magyar államnak, bármilyen rendű-rangú képviselőjének, illetve intézményének 
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üzletelnie, illetve még azt nem értjük, hogy miért nem tudják ezt egész egyszerűen 
elfogadni.  

Kérek szépen egy indoklást abban a nem várt esetben, ha nem támogatják az 
előterjesztésünket, hiszen egy pár száz házas kistelepüléstől önök ezt elvárják minden 
további nélkül, pedig nem rendelkezik több tízmilliárdos költségvetéssel, 
szakapparátussal, bármi mással. Mielőtt ezzel válaszolnak, a kormányhivatal sem 
sokat segít nekik ebben a munkában, mégis tőlük ezt elvárják, a 
Külügyminisztériumtól pedig például nem. Ezért úgy gondoljuk, hogy maradjon az a 
régi rend, ezt az államháztartás rendjéről szóló törvényből a salátatörvénynek ezeket 
a rendelkezéseit gyomláljuk ki, hagyjuk el ezeket a bekezdéseket és tartsák be az 
átláthatóság követelményeit. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérem az előterjesztőt, hogy az 

elhangzottakra adjon választ, illetve jelezze, hogy az indítványt támogatja-e vagy nem. 
Megjegyzem, hogy az 1. pontban szereplő indítvány összefügg a 2. ponttal is, tehát a 
kettőről együtt fogunk határozni. 

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

NGM részéről tárcaálláspontot tudok mondani. Sem az 1., sem a 2. pontot nem 
támogatjuk. A KKM részéről pedig itt van Bacskai József helyettes államtitkár úr, az 
indoklásra átadom neki a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár urat akkor megkérem, hogy 

adjon választ a felmerült kérdésre. 
 
BACSKAI JÓZSEF helyettes államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A külképviseletek 
a működéshez szükséges szerződéseket a fogadó országok helyi joga és a nemzetközi 
jog biztosította kiváltságok, mentességek és könnyítések alapján kötik meg. 
Szeretném elmondani, hogy a kérdésre viszonylag egyszerű a válasz, mert a 
Külügyminisztérium megkísérelte, hogy érvényt szerezzen az államháztartási 
törvényben foglaltaknak. Belföldön ez a kérdés fel sem vetődik, ha belföldi, illetve 
magyarországi illetőségű, bejegyzésű céggel kötünk szerződést külképviseletek javára, 
egyértelműen ezeket a kérdéseket vizsgálja a Külügyminisztérium apparátusa. 
Külföldön viszont a helyzet az, hogy a külföldi vállalkozások, illetve cégek az adott 
ország joga szerint kötnek velünk szerződést és a nyilatkozattételre, annak ellenére, 
hogy megpróbáltuk ezeket a nyilatkozatokat érvényesíteni, nem mindig volt 
lehetőség. 

Itt egy nyilvánvaló ütközés van, hiszen ha nincs nyilatkozat, akkor kifizetéseket 
elméletileg nem lehetne teljesíteni. Nekünk viszont az adott ország helyi joga szerint 
fizetnünk kell a bérletekért, a különböző szolgáltatásokért. A külképviseletek 
alapvetően csak a működésükhöz kötnek szerződéseket, ilyen szerződés a 
közműszerződésektől kezdve, akár a mosatási szerződéseken át, az üzemanyag-
beszerzésekre vonatkozó szerződések, illetve szálláshely és catering szolgáltatásokat 
vesznek igénybe. Ezeket tételesen felsoroltuk. Ahhoz kérnénk a bizottság 
támogatását, hogy ezt a nyilvánvaló ütközést, ami a külföldi, illetve a magyar jog 
között van, oldja fel a külképviseletek esetében. Tehát minden szerződésünk 
hozzáférhető, ellenőrizhető, az Állami Számvevőszék ellenőrzi ezeket a szerződéseket, 
a külképviselet-vezetők kötik meg az adott országban ezeket a szerződéseket átlátható 
módon. Elsősorban olyan tulajdonosi szerkezetű cégekkel kívánunk szerződést kötni, 
illetve kötünk is szerződéseket külföldön, amelyeket lehet vizsgálni, tanulmányozni. 
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Ennek ellenére a jelenlegi előírásoknak száz százalékban nem tudunk megfelelni, a 
külképviseleteink apparátusai ezeknek érvényt szerezni nem tudnak. Ehhez kérjük az 
önök támogatását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr kiegészítését. Remélem, a 

képviselő úr megfelelő választ kapott a kérdésére.  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Nem örülök neki, de mit mondjak. Ezt 

mondta. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki az 1. és ezzel összefüggésben a 2. ajánlási 

számon szereplő indítványokat támogatja. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két igen és 9 
nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta a képviselő urak által benyújtott 
módosító indítványt. 

Javaslom, hogy döntsünk arról a bizottsági módosító indítványról, amely a 
képviselőtársaim előtt szerepel. Kérdezem erről a tárca álláspontját. 

 
DR. ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 

NGM támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Három nem szavazat. Kilenc igen, 3 nem szavazattal szemben a bizottság 
a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Javaslom, hogy a részletes vitát zárjuk le. Ki az, aki ezzel az indítvánnyal 
egyetért? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki 
nem ért egyet vele? (Szavazás.) Három nem szavazat. Kilenc igen szavazattal, 3 nem 
szavazat mellett a bizottság a részletes vitát lezárta. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását javaslom. Ki az, aki ezt a 
javaslatomat támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem szavazat. Kilenc igen, 3 
nem szavazat mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról 
döntött. 

Ezzel az 5. napirendi pont végére értünk. Megköszönöm az NGM kollégáinak, 
illetve a KKM helyettes államtitkárának, hogy rendelkezésünkre állt.  

A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes 
törvénymódosításokról szóló T/17571. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, amelynek keretében a nemzeti 
versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm Bartal Tamás helyettes 
államtitkár urat a Miniszterelnökség részéről. Javaslom, hogy ebben az előterjesztés 
tekintetében is a részletes vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e ez ellen kifogása 
bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelését a törvényjavaslatnak. Aki ezzel 
a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
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szépen, 10 igen szavazat. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Egyhangúlag elfogadtuk a megfelelőséget, ezzel a részletes 
vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben módosító 
indítványokról kell döntenünk. Egyéni képviselői módosító indítvány nem érkezett a 
törvényjavaslathoz, a bizottságnak van egy módosítóindítvány-tervezete. Erről 
kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy a tárca álláspontja ezzel kapcsolatban mi. 

 
BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

módosító indítvány benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Kilenc igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról 
döntött.  

Javaslom a részletes vita lezárását. Ki az, aki ezzel az indítvánnyal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság döntött a 
részletes vita lezárásáról.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását javaslom 
képviselőtársaimnak. Ki az, aki ezzel az indítvánnyal egyetért? (Szavazás.) Kilenc 
igen szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta a bizottság. 

Ezzel a 6. napirendi pont végére értünk, helyettes államtitkár úrnak köszönöm 
szépen, hogy megjelent a bizottság előtt és segítette a munkánkat. 

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiarárak 
igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló 
T/17352. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pontra térünk át, melynek keretében a kormányzat által 
indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, melyet Tóth Bertalan és 
Szakács László képviselő urak nyújtottak be. Nyilvánvalóan az előterjesztőket Szakács 
László képviselő úr képviseli. Öné a szó, képviselő úr! 

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Röviden ismertetném a javaslat lényegét.  

Többször benyújtottuk már ezt a javaslatot, amely azt célozta, mert tudtuk jól, 
hogy a magyar lakossági fogyasztók, illetve a nagy fogyasztók is, akik ellátják a 
távfűtéssel rendelkező lakásokat, indokolatlanul magas áron kapják meg az import 
gázt. A világpiaci trenden láttuk, hogy már évek óta lefelé mutat, ezért sokkal nagyobb 
könnyítést lehetne adni a magyar lakosság számára a rezsidíjak, legfőképpen a fűtés- 
és a gázdíjak tekintetében. Most viszont pontos képet kaptunk, hiszen a 2016. évi 
gazdálkodásról 2017 májusában elfogadott mérlegbeszámolók alapján látjuk, hogy a 
cégek úgynevezett passzív időbeli elhatárolásban, magyarán bankszámlán 
parkoltatják a különbözetet, amely abból adódik tehát, hogy olcsóbban megveszik és 
drágábban értékesítik a gázt. Bankszámlán parkoltatják ezt, ezért azt szeretnénk, ha 
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ez az 51 milliárd forint, ami ott van, nem ezeknek a cégeknek a bankszámláján 
parkolna, hanem a magyar lakosság minél hamarabb hozzá tudna jutni az 
árkülönbözethez, illetve árelőnyhöz, úgy gondoljuk, megérdemlik, hogy 
hozzájussanak. 

Eddig csak a világpiaci trendeket láttuk, most látjuk ennek a teljes forintosított 
összegét is, hogy mekkora pénzről van szó, ezért ki is számoltuk és egy átlagos 
fogyasztási szintig mintegy 32 százalékos díjcsökkentést javaslunk elfogadni a 
Gazdasági bizottságnak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy az indítvánnyal 
kapcsolatban van-e észrevétel, vélemény a bizottsági tagok részéről. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérem a bizottságot, döntsön arról, hogy 
tárgysorozatba kívánja-e venni Tóth Bertalan és Szakács László képviselő urak 
indítványát. Aki támogatja a tárgysorozatba vételt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) Három igen és 10 nem szavazat mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt.  

A 7. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

A Római-part árvízvédelmének partmenti mobilgát építése nélküli 
megoldása érdekében az egyes fővárosi fejlesztési beruházások 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény 
módosításáról szóló T/17361. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 8. napirendi pontra, melynek keretében a Római-part 
árvízvédelmének part menti mobilgát építése nélküli megoldása érdekében az egyes 
fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi 
CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk, melynek benyújtója Szabó Timea független képviselő. Öné a szó, 
képviselő asszony. 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden 
arról van szó, hogy tervbe van véve a főváros által a Római-parton épülő mobilgát. 
Annak ellenére, hogy rengeteg szakértő, vízügyi szakember és környezetvédelmi 
szakértő is jelezte már aggályát a nyomvonallal kapcsolatban, illetve jelezte azt, hogy 
ez egy nagyon kockázatos beruházás (Dr. Szakács László távozik.) azon kívül nagyon 
drága is, a főváros nem volt hajlandó módosítani ezt az útvonalat. Az összes szakértő 
ehhez képest azt javasolja, hogy inkább a Királyok útja-Nánási út vonalán alakítsák ki 
ezt a nyomvonalat. Kevésbé kockázatos, ráadásul sokkal olcsóbb is a beruházás.  

Annak érdekében, hogy az emberek bevonásával születhessen egy döntés, a 
Párbeszéd kezdeményezett egy népszavazást a fővárosban a nyomvonallal 
kapcsolatban. A Fővárosi Választási Bizottság azzal utasította el első fokon ezt a 
kezdeményezést, egyébként jogilag teljesen nonszensz módon, hogy nem a főváros 
hatáskörébe tartozik a nyomvonal kialakítása, hanem van a fővárosi fejlesztési 
beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény, amely kijelöli, hogy 
ezzel a főváros által meghatározott nyomvonalon lehet egyszerűsített és 
kedvezményes módon megvalósítani ezt a beruházást. Teljesen nonszensz ez az 
indoklás. Másodfokon beadtuk a Kúriához felülvizsgálati kérelemre ezt a 
javaslatunkat. Viszont annak érdekében, hogy még véletlenül se lehessen arra 
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hivatkozni, hogy a nyomvonal kialakítása nem fővárosi hatáskör, hanem 
országgyűlési hatáskör, hiszen ebben a jogszabályban van szabályozva az, hogy a 
főváros által meghatározott nyomvonalon lehet a kedvezményes beruházási 
szabályokkal végrehajtani ezt az építkezést, ezért azt javasoljuk, hogy ebből a 
törvényből vegyük ki a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott nyomvonalra 
vonatkozó konkrét leírást. Tehát ez csak azért szükséges, hogy még véletlenül se 
lehessen arra hivatkozni, hogy emiatt esetleg a nyomvonal kialakítása nem fővárosi 
hatáskör. Természetesen tudjuk, hogy egyébként az indoklás egy jogi nonszensz, 
hiszen a Fővárosi Közgyűlés alakította ki a nyomvonalat a Római-parttal 
kapcsolatban. 

Ráadásul bonyolítja a történetet az, hogy a héten a Bús Balázs polgármester 
által vezetett III. kerületi közgyűlés, illetve… (Elnök: Igen, közgyűlés.) …testületi ülés 
nem adott tulajdonosi hozzájárulást a parton levő építkezéshez. Tehát el sem 
kezdődhet ezen a nyomvonalon az építkezés. Egy harmadik bonyolító része ennek a 
dolognak, hogy maga a Közbeszerzési Hatóság is hivatalból elindított egy vizsgálatot 
annak kiderítésére, hogy vajon miért történt közbeszerzés nélkül a mobilgát 
tervezésére vonatkozó szerződés.  

Úgyhogy azt gondolom, itt elég sok probléma merült fel az elmúlt hetekben az 
egész mobilgáttal kapcsolatban. Hogy minden akadály elhárulhasson egy népszavazás 
kezdeményezése elől, ezért javasoljuk, hogy ebből a konkrét törvényből vegyük ki a 
nyomvonalra vonatkozó leírást, hogy sem a Kúria, sem a Fővárosi Választási 
Bizottság ne tudjon arra hivatkozni, hogy ez nem fővárosi hatáskör. Ehhez kérjük az 
önök támogatását. Köszönöm. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e 
véleményük, észrevételük. (Schmuck Erzsébet jelentkezik.) Schmuck Erzsébet 
képviselő asszonyé a szó!  

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden: az LMP 

támogatja a javaslatot.  
A mi meggyőződésünk is az, hogy ilyen nagyobb beruházásoknál 

mindenképpen joguk van a helyi lakosoknak, az embereknek dönteni arról, hogy 
milyen környezetben akarnak élni. Meggyőződésünk nekünk is, hogy nagyon 
költséges a mobilgát, ráadásul kérdések vannak a biztonságot illetően is. A szolidabb 
megoldást kell megtalálni. Tudjuk, hogy sajnos önöknek a természetvédelmi értékek 
annyira nem számítanak, de folyamatosan figyelmeztetnünk kell, hogy itt nagyon 
komoly problémák lesznek, ha ilyen módon fogjuk elherdálni a természeti értékeket. 
Tudjuk, hogy önök bizonyára nyomásnak vannak kitéve várható ingatlanmutyik 
miatt. Kérjük mi is, hogy ezt a javaslatot támogassák. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel nincs? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs.  

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. Két igen, 10 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba 
vételt. 
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Ezzel a 8. napirendi pont végére értünk. Szabó Timea képviselő asszonynak 
köszönöm szépen, hogy személyesen eljött a bizottság ülésére és ezzel segítette a 
munkánkat. 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat 
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)  

Áttérünk a 9. napirendi pontunkra, melynek keretében a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslatról tárgyalunk. Döntést kell hoznunk a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről a házszabályi rendelkezések 92. § (4) 
bekezdése alapján. Azt javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját a 
törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége tekintetében folytassa le, tehát teljes 
egészében természetesen, ahogy minden évben ezt meg szoktuk tenni. Ettől eltérő 
javaslat van-e? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki 
elfogadja azt a javaslatot, hogy a bizottság a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot 
teljes egészében tárgyalja meg. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tizenegy igen, 1 nem szavazat mellett 
a bizottság a javaslatot elfogadta.  

Így a 9. napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

A 10. napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek az 
egyebek között bejelentenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, annyit 
szeretnék jelezni képviselőtársaimnak, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elektronikus hírközléssel összefüggő 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megvitatására hétfőn kerül sor. Erről természetesen majd írásban is kapnak 
tájékoztatást képviselőtársaim, csak gondoltam a tájékoztatást, hogy fel tudjanak rá 
készülni. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot 
kívánok. Köszönöm a részvételt a bizottság tagjai részéről. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


