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Napirendi javaslat 

 

1. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának éves munkájáról 

(2013. június – 2014. március); valamint a Magyar Nemzeti Banknak az 

államadósság alakulásával összefüggő tevékenységéről és egyes üzleti 

befektetéseiről 

2. A Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának rendkívüli ellenőrzéséről szóló 

határozati javaslat (H/… szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke 
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke 
 
Dr. Szakács László (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 
Szelényi Zsuzsanna (független) 

 

Meghívottak részéről 
 

Hozzászólók: 
 
Dr. Katona Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának 
volt tagja  
Varga István, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának volt 
tagja 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, elnöki bevezető 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm azokat a meghívott vendégeinket, akik 
elfogadták a bizottság meghívását és a bizottság megjelent tagjait. 

Szeretném röviden vázolni, hogy a bizottság összehívására miért került sor. A 
Költségvetési bizottság házszabályi feladatai közé tartozik az államadósság alakulása 
és minden olyan államháztartási fejlemény, amely ezt az adósságot érdemben 
befolyásolja. Az államháztartásban keletkezett minden egyes nyereség vagy 
megtakarítás értelemszerűen csökkenti az államadósságot, az államháztartás keretein 
belül keletkezett minden kiadás és veszteség pedig értelemszerűen növeli az 
államadósságot.  

Bizottsági elnökként több kezdeményezést is kaptam. A házszabályi 
rendelkezéseknek eleget téve az alelnök asszony még a tavaszi ülésszak végén tett egy 
kezdeményezést, amelyben kérte a Magyar Nemzeti Bank elnökének, valamint a 
Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak a meghallgatását. 
A kezdeményezés megfelel a házszabályi követelményeknek, sőt minden ilyen 
kezdeményezés a bizottságot feladatra sarkallja. Ugyanis minden parlamenti 
bizottságnak a házszabálynak megfelelő kezdeményezéseket a rendes ülésnap 
naptárjával számolva 30 napon belül el kell bírálnia. A Költségvetési bizottság tehát 
egész egyszerűen nem teheti meg, hogy erről a kezdeményezésről nem dönt.  

Szelényi Zsuzsa képviselő asszony szintén megkeresett két levélben is. Ezek 
ennek a házszabályi követelménynek ugyan nem felelnek meg, ugyanakkor elnöki 
jogkörömben eljárva természetesen mérlegelhetem, hogy mely kezdeményezéseknek 
adok teret.  

Ezért a házszabályi rendelkezéseknek megfelelően mára összehívtam a 
Költségvetési bizottság ülését. Annál is inkább, mert egy nagyon érdekes és a 
hagyományos felállástól gyökeresen eltérő gyakorlat bontakozik ki a szemünk előtt. A 
szokásos költségvetési, pénzügyi folyamatok a világon és Magyarországon is eddig 
abban a megszokott mederben zajlottak, hogy a költségvetés a maga 
túlköltekezéseivel, parlamenti meghatalmazással, a kormány által növeli az 
államháztartás hiányát, így inflációs nyomást is gyakorol, gerjeszti az inflációt. A 
Magyar Nemzeti Bank pedig, amelynek egyébként célja, alapvető feladata az 
árstabilitás biztosítása, a maga pénzügyi eszközeivel, elsősorban a kamatpolitikájával 
csökkenteni igyekszik ezt az inflációt.  

Az elmúlt években, ahogy a világ számos pontján, Magyarországon is ez a 
tendencia volt megfigyelhető. Az elmúlt évben, illetve ezekben a hónapokban ez pont 
megfordult: az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a kormány, illetve a magyar 
Országgyűlés különböző döntéseivel - itt a rezsiharccal összefüggő döntésekre 
gondolok - csökkenti az inflációt, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank a maga 
költekezéseivel és kamatpolitikájával pedig gyengíti a forintot, ezen keresztül növeli 
az inflációt. Ez a makrogazdasági sajátos felállás már önmagában megérne egy misét. 
Ráadásul, mint tudjuk, a Magyar Nemzeti Bank alapfeladatai ellátása során nem kell 
hogy hasonlítson egy ingatlanspekulációval foglalkozó üzleti vállalkozásra. A Magyar 
Nemzeti Bank alapfeladatai között nem szerepel az ingatlanfejlesztés. A Magyar 
Nemzeti Bank nem is oktatásszervező cég, alapfeladatai között nem szerepel az 
oktatás szervezése és olyan mértékű támogatása, amely egyébként meghaladja a 
magyar felsőoktatás állami támogatásának másfélszeresét. Sőt, mi több, a Magyar 
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Nemzeti Bank feladatai közé nem tartozik, mondjuk, a kastélyturizmus fejlesztése és 
ezzel összefüggésben kastélyszállók megvásárlása.  

Az ülés kezdete előtt Róna Péter volt felügyelőbizottsági tag jelezte nekem, 
hogy örömmel tett volna eleget a bizottság meghívásának, de az államigazgatás 
jóvoltából ma egy idézést kapott, ezzel összefüggésben Kaposváron meg kell jelennie, 
és ezért ennek a kötelezettségének eleget téve a bizottság ülésén nem tud megjelenni. 
Ezt őszintén sajnálja, tervei között egyébként szerepelt.  

Magyarán tehát mindazok, akik a bizottsági ülésen megjelentek, eleget tettek 
törvényi kötelezettségüknek, a házszabályszerűen összehívott Költségvetési bizottság 
ülésén részt kívánnak venni és munkát kívánnak végezni. Mindazok, akik ezt 
elmulasztották, azok törvényi kötelezettségüknek nem tettek eleget. Szeretném 
kijelenteni, hogy minden olyan állami intézmény vezetője, akinek felügyelője a 
magyar Országgyűlés, a magyar parlament illetékes bizottságának ülésén köteles 
megjelenni, legalábbis elfogadható indokát adni annak, hogy miért maradt távol. Én 
ilyen levelet egyébként a Magyar Nemzeti Bank elnökétől nem kaptam. Tehát 
információt, hacsak nem tekintjük válasznak a Magyar Nemzeti Bank honlapján lévő 
közleményt, érdemben nem kaptunk. Ezt, őszintén szólva, túl azon, hogy a törvényi 
előírásoknak nem felel meg, kifejezetten udvariatlan lépésnek tekintem.  

A határozatképtelenség megállapítása 

Első hivatalos lépésünk az, hogy megállapítsuk a határozatképességet. A 
jelenléti ív tanulmányozása során arra a nem meglepő következtetésre jutottam, hogy 
a Költségvetési bizottság nem határozatképes, azon a fideszes és 
kereszténydemokrata néppárti képviselők nem jelentek meg. Tekintettel arra, hogy a 
bizottság többségét ők alkotják, távolmaradásuk egyúttal a bizottsági ülés 
határozatképtelenségét is maga után vonja. Ugyanakkor semmiféle jogszabály nem 
tiltja meg nekünk, sőt feladatunk ellátásából fakadóan kötelességünkké is teszi, hogy 
mindazokat a konzultációkat lefolytassuk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a magyar 
Országgyűlés, a magyar képviselők egy ilyen súlyos ügyben, a Magyar Nemzeti Bank 
több száz milliárdos költekezésének ügyében a lehető legnagyobb mértékben képben 
legyenek.  

Ezért azt kezdeményezem, miután a bizottsági ülést nem tudjuk megtartani, 
hogy a felügyelőbizottság megjelent tagjaival - és ezúton is köszönöm szépen, hogy a 
meghívást elfogadták - folytassunk le egy kötetlen konzultációt ebben a tárgykörben, 
konzultáljunk arról, hogy mi vezetett idáig és a felügyelőbizottság volt tagjai, illetve a 
tisztelt képviselő hölgyek és urak hogyan értékelik mindezt.  

Szeretném azt is elmondani, hogy a magyar Országgyűlés mulasztásos 
alkotmánysértés állapotában van, hiszen a felügyelőbizottság hatásköre a parlament 
alakuló ülésével megszűnt. A magyar Országgyűlésnek a Magyar Nemzeti Bank, egy 
ilyen nemzeti intézmény felügyelőbizottságát már rég újjá kellett volna választania, 
mindez azonban mind a mai napig nem történt meg. Így igazából semmilyen 
hivatalos szerv a Magyar Nemzeti Bank vezetése mellett jelenleg nincs, amely a 
Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását mellérendelve ellenőrizhetné. Az Állami 
Számvevőszék ugyanakkor ezt megteheti. Eredetileg a bizottsági ülés napirendi 
pontjai között szerepelt volna egy kezdeményezés, amely azt a célt szolgálja, hogy az 
Állami Számvevőszék egy rendkívüli ellenőrzést folytasson le a Magyar Nemzeti 
Banknál, tekintettel az előbb elmondottakra. 

Miután ezt bizottságként nem tudjuk megtenni, egyéni képviselői 
indítványként ezt a határozati javaslatot be kívánom nyújtani. Ha a bizottság tagjai 
közül bárki ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik, az örömömre szolgál. Ezt majd a 
bizottsági ülés végén megbeszéljük.  
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A bizottsági ülés bezárása 

Nos, tisztelt Megjelentek! A bizottság hivatalos része nem tudott elkezdődni, 
ezért a bizottsági ülést berekesztem. El sem tudtuk kezdeni.  

Kérem, hogy minden, a konzultáción elhangzott mondatról szó szerinti 
jegyzőkönyv készüljön, a szokásoknak megfelelő módon. A bizottság munkatársainak 
a továbbiakban kötetlenné teszem a részvételi lehetőséget, hiszen hivatalos bizottsági 
ülést a kormánypártok képviselőinek döntése, távolmaradása miatt nem tudunk 
tartani. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc) 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Lajtai Szilvia  

 


