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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó estét kívánok! A bizottsági ülést megnyitom. Köszöntöm a bizottság tagjait. 
Mindenekelőtt a helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Hadházy Sándor 
képviselőtársunkat Nyitrai Zsolt, Jakab István alelnök urat Mátrai Márta háznagy 
asszony, Dunai Mónikát Kucsák László, Selmeczi Gabriellát Szűcs Lajos, Horváth 
Lászlót pedig Tapolczai Gergely képviselőtársunk helyettesíti. A helyettesíti rendre is 
tekintettel megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 

Képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot a két napirendi ponttal 
együtt kézhez kapták. Kérem, hogy most ennek elfogadásáról döntsünk. (A 
szavazógép nem működik.) Ha van rá mód, és a technika is megengedi, hogy 
döntsünk. (Jelzésre:) Most már van. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 19 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot elfogadta.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/9379. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont tárgyalását kezdjük meg, amely a 
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/9379. számú törvényjavaslat. A bizottság eljárása a határozati 
házszabálytól való eltérés alapján történik, az összegző vitára pedig az 
Országgyűlésben még a mai napon sor kerül. 

Köszöntöm a kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat, az 
előterjesztők pedig valamennyien a bizottság tagjai, és Vas Imre képviselőtársunk 
vállalta ennek a csodaszép javaslatnak az előterjesztését.  

Mindenekelőtt megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Az előterjesztést a tárca is tanulmányozta, és egyetért azzal, illetve támogatja 
azt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők továbbra is támogatják a 

javaslatot. Módosító javaslat nem érkezett. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-
e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Bárándy Gergely alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Én először is örülök 
annak, hogy a Házbizottság ülésén elhangzott MSZP-s javaslatot a Fidesz e 
tekintetben figyelembe vette. Szakmai szempontból egy picit másként javasoltuk, de 
jogpolitikai célját tekintve gyakorlatilag a mi javaslatunk és a most előterjesztett 
javaslat azonos, éppen ezért mi támogatjuk a javaslat elfogadását. Egyelőre ennyi. Ha 
e tekintetben még bármilyen vita kibontakozik, akkor nyilván ennél részletesebben 
lehet szólni róla. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Erre vonatkozó szándékot (Jelzésre:) mindeddig nem láttam, de most 

Schiffer András kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Először is én üdvözlöm a 

törvényjavaslat benyújtását. Szeretném megjegyezni azt, hogy már a polgári 
törvénykönyv vitájában az LMP jelezte, hogy itt a határidővel komoly probléma lesz, 
ezt mi szerettük volna évekkel meghosszabbítani, és azt is elmondtuk, hogy 
elsősorban a civil szervezeteknél, illetve a mikrovállalkozásoknál fog ez adott esetben 
teljesíthetetlen terhet okozni. De jobb később, mint soha, meg legalább akkor még 
plusz egy év lesz; mi ennél ugyan hosszabb időt gondoltunk. Célszerű lenne, ha az 
ilyen nagy volumenű kódexeknél a kormány adott esetben meghallana ellenzéki 
véleményeket is.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Meghallottuk. Legfeljebb késve.  
További felszólalási szándékot nem látok, így most a határozathozatal 

következik. A bizottságnak a házszabálytól való eltérés folytán az összegző jelentés 
elfogadásáról kell dönteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy erről most szavazzunk! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 27 igen szavazattal az összegző 
jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadót kell kijelölnünk. Répássy Róbert alelnök urat javaslom. 
Kérem, hogy kézfelemeléssel az ő személyéről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság Répássy alelnök urat bizottsági előadónak 
kijelölte. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/9380. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Soron következik a 2. napirendi pont, amely a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/9380. számú törvényjavaslat, 
melyet az Országgyűlés kivételes eljárás keretében tárgyal.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Tállai András államtitkár urat, az 
előterjesztők képviseletében Bánki Erik képviselőtársunkat. Tisztelettel köszöntöm 
Péterfalvi Attila elnök urat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságtól. Ha meg tudjuk oldani technikailag, hogy elnök úr is mikrofonközelbe 
kerüljön, akkor ezt örömmel vesszük. Természetesen a hozzászólástól is függ, de… 
(Dr. Péterfalvi Attila helyet foglal a meghívottak számára fenntartott helyen.) És 
köszöntöm a jegybank képviseletében Fömötör Barna főigazgató urat és dr. Szomolai 
Csaba igazgató urat.  

Mindenekelőtt megadom a szót az előterjesztők képviseletében Bánki Erik 
képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Bánki Erik hozzászólása 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat… (Zaj.) 

 
ELNÖK: Csöndet kérek szépen! 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a segítséget, elnök úr. 
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Az önök előtt fekvő törvényjavaslat benyújtásának indokait szeretném röviden 
felsorolni. Alapvetően az indított bennünket arra, hogy ezt a törvényjavaslatot 
előkészítsük, hogy a Ket. januári életbelépésével számos olyan határidőt határoz meg 
a közigazgatási eljárások keretében, amelyek ilyen módon a jegybankra, illetve annak 
tulajdonlásával létrehozott gazdasági társaságokra is vonatkoznak, amely az ügyfelek 
szempontjából hátrányos következményekkel járhatna. Éppen ezért javasoljuk azt, 
hogy a 8 napos eljárási határidők ne legyenek érvényesek ezekre az eljárásokra, illetve 
legyen lehetőség arra, hogy felfüggesszék az eljárást, hiszen számos olyan engedélyt 
kell beszerezni, amelynek érdekében más hatóságokkal is szükséges egyeztetéseket 
lefolytatni, tehát lehetetlen a Ket. által meghatározott határidők betartása. Azt 
gondoljuk egyébként, hogy ez a pénzügyi stabilitás szempontjából is egy fontos 
döntés. 

Emellett a brókerbotrány óta fokozottan figyelni kell a pénzügyi piacokon a 
mozgásokat, azoknak a fertőzött papíroknak a kiszűrésében a jegybank is részt vállal, 
amelyek bizonytalan helyzetet eredményezhetnek. Éppen ezért, azt gondoljuk, hogy 
az aktív pénzpiaci eszközökkel való élés érdekében vagy eredményes működés 
érdekében számos olyan adatszolgáltatási kötelezettség alól ki kell venni a jegybank 
által alapított gazdasági társaságokat, amelyeknek a működési hatékonyságát vagy 
eredményességét rontaná a mostani pozíció.  

Harmadsorban pedig a jegybank vezetőinek a bérét, úgy gondoljuk, hogy 
rendezni szükséges. (Dr. Schiffer András: Feltétlenül!) Ez gyakorlatilag egy 
felzárkóztatás, hiszen méltatlanul alacsony a fizetésük, európai szinten… (Dr. Schiffer 
András és dr. Staudt Gábor közbeszólása.) Képviselő urak, majd amikor lehetőséget 
kapnak az elnök úrtól, azt kérem, hogy akkor mondják el a véleményüket! Köszönöm 
szépen. Én sem fogok közbekiabálni Schiffer úr beszéde alatt. Szóval, egy olyan 
bérfelzárkóztatásról beszélünk, amelynek eredményeként még mindig az Európai 
Unió 28 tagállamában működő jegybankok közül az utolsó helyen fog állni a magyar 
jegybank, illetve annak vezetőinek fizetése. Tehát azt gondolom, hogy azok az 
eredmények, amiket az elmúlt időszakban elért a jegybank - gondoljunk csak arra a 
2013-as váltásra, amikor a Simor András által jegyzett utolsó költségvetés 
202 milliárd forintnyi veszteséggel kalkulált, ennek ellenére a Matolcsy György 
vezette jegybank 26 milliárd forintos eredménnyel zárta a ’13-as évet, majd 2014-ben 
is közel 30 milliárdos nyereséggel zárt, a tavalyi évben pedig közel 100 milliárd 
forintos eredménnyel zárta a gazdálkodását -, ezek a számok is alátámasztják azt, hogy 
felelős és eredményes gazdálkodás folyik a jegybankban. Ezért, azt gondoljuk, hogy a 
bérek rendezése teljesen korrekt és európai viszonylatban megállja a helyét. Csak egy 
példát hadd mondjak: Simor András jegybankelnökként 30 százalékkal még így is 
több fizetést kapott, mint amennyit most Matolcsy György, illetve kollégái fognak 
kapni. 

Azt gondoljuk, hogy aki ezt a koncepciót nem támogatja, az nem segíti azt, hogy 
a jegybank aktív szereplője legyen a pénzpiacoknak, nem támogatja azt, hogy gyors és 
rugalmas beavatkozási lehetőséggel a pénzpiacok stabilitását, ezáltal a befektetők 
érdekeit tudja képviselni. Mi azt gondoljuk, hogy nem követő magatartásra van 
szükség a jegybank működésében, hanem proaktív magatartásra. Azt gondoljuk, hogy 
az elmúlt időszak azt igazolja, hogy ez a fajta jegybanki működés sikeres és 
eredményes volt. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében Tállai államtitkár úrnak 

adom meg a szót. Parancsoljon! 



9 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, a jegybank részéről a jelenlévők 

közül kíván-e bárki most szólni. (Jelzésre:) Egész nyugodtan! Parancsoljon! 
 
DR. FÖMÖTÖR BARNA főigazgató (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm 

szépen. Egyetértünk az előterjesztéssel, és támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Péterfalvi Attila elnök úrnak, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének adom meg a szót. 
Tájékoztatom arról elnök urat, hogy a bizottsághoz, illetve nekem megküldött levelét 
valamennyi frakció rendelkezésére bocsátottuk, illetve Fodor Gábornak is mint 
független képviselőnek, ezért ez a levél a frakciók előtt ismert. De ettől függetlenül, 
miután elnök úr jelenlétével megtiszteli a bizottsági ülést, természetesen megadom a 
szót. Parancsoljon!  

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Hatoldalas véleményezést foglaltunk össze. Az a célja a jogszabálynak, hogy 
azon vállalkozások esetében, amelyek a piaci tevékenység során versenytárs 
környezetében gazdálkodnak, tehát nem monopolhelyzetben, akceptálható az a 
szándék, hogy az üzleti érdek úgy legyen védve, hogy ez ne jelentsen hátrányt. Az a cél 
is akceptálható, hogy összhangba hozza a Ptk. a tisztességtelen piaci versenyről szóló 
szabályokat, valamint az infotörvény szabályait, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez a 
javaslat számos ponton nem felel meg az alkotmányossági kritériumoknak, vagy 
legalábbis alkotmányossági kérdéseket vet fel, amelyre a választ nyilván az 
Alkotmánybíróságnak kell megadnia. 

Mi úgy gondoljuk, hogy az Alaptörvény, az infotörvény és a nemzeti vagyonnal 
való gazdálkodásról szóló törvény, amelyek között sarkalatos törvények is vannak, 
egyértelműen meghatározzák, hogy miután a Nemzeti Bank tevékenységének, 
illetőleg az általa alapított vállalkozások, illetőleg alapítványok tevékenységének 
összhangban kell lennie a Nemzeti Bank alaptevékenységével, ezért közfeladatnak 
minősül, és nemzeti vagyonnal való gazdálkodásnak is minősül.  

Az alkotmánybírósági gyakorlat egyértelműen jelzi - az Alaptörvény elfogadása 
utáni döntésekkel is -, hogy az információszabadság a véleménynyilvánításhoz 
kapcsolódó, abból eredő alapjog, amelynek célja az átláthatóság, a közélet tisztasága 
és az ellenőrizhetőség, így a jogkorlátozás feltételei adottak. A jogkorlátozásnak 
adatokra kell vonatkoznia és konkrét indokokra hivatkozással. Tehát az, hogy 
„minden tevékenységgel kapcsolatos adat”, nem felel meg ezeknek a kritériumoknak. 
Az infotörvény 27. §-a részletezi, hogy hogyan lehet hozzáférést korlátozni. 

Az előterjesztés hatályával kapcsolatban a jogbiztonság kérdését lehet felhozni, 
illetőleg azt, hogy egy jogerős bírósági ítélet kapcsán a bíróságok függetlenségét 
hogyan érinti, ha jogerősen megítélt adatokat a törvény nem enged a hatálybalépése 
kapcsán kiadni. Egyebekben a részletes álláspontunk, ahogy elnök úr említette, 
olvasható az állásfoglalásban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Bárándy Gergely alelnök úrnak 

adom meg a szót. Parancsoljon! (Dr. Bárándy Gergely: Tóth Bertalan az első.) Eddig 
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azt a gyakorlatot követtem - de semmi akadálya ennek, akkor nem Bárándy Gergely 
alelnök úr következik -, hogy ha egy frakcióból többen kérnek szót, de a szót kérők 
egyike a bizottság alelnöke, akkor az alelnököknek adom meg a szót először, de miután 
alelnök úr azt kéri, hogy ne ő kapja, hanem Tóth Bertalan, ezért Tóth Bertalan 
képviselő úré a szó. Parancsoljon! 

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Meghallgatva itt 

az előterjesztő indokait, a kormány álláspontját és Péterfalvi Attila úr állásfoglalását, 
én azért ennél lényegesen sarkosabban szeretnék fogalmazni: ahogy a közjogászi 
szlengben ez szerepel, ez a törvényjavaslat több pontjában nettó alkotmányellenes, 
alaptörvény-ellenes. Ezért felmerül az a kérdés, hogy például a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a) és d) pontjába foglalt követelményeknek megfelel-e, tehát egyáltalán 
tárgyalható-e azok után, hogy az Információszabadság Hatóság benyújtott egy 
hatoldalas kifogást, amiben teljesen egyértelműen levezeti, hogy mitől 
alaptörvénysértő ez a jogszabálytervezet, amit itt láthatunk. 

A másik: meghallgatva Bánki Erik képviselőtársam indokait, azért itt megint az 
alapvető indok az, hogy jelenleg négy közérdekűadat-igénylési per van folyamatban, 
valóban az egyik jogerősen már le is zárult, amely a Magyar Nemzeti Bank által 
alapított alapítványok gazdálkodásával kapcsolatos adatokat jelzi; mind az ötöt én 
indítottam a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival szemben. Bár megint felmerül az 
a kérdés, hogy most az új jogszabálytervezet értelmében már ezek nem lennének 
közérdekű adatok; ha a jelenlegi jogszabályok szerint azok, akkor miért nem adták ki 
a Magyar Nemzeti Bank alapítványai ezeket számomra.  

De ettől függetlenül nekem megütötte a fülemet Péterfalvi Attila elnök úr egyik 
mondata, hogy akceptálható az a jogalkotói igény, hogy állami tulajdonban lévő 
gazdasági társaságok esetében, amelyek a piacon tevékenykednek és az üzleti világban 
üzleteket kötnek, szabályozni kellene az üzleti titok körét, hogy ne szenvedjenek 
hátrányt. Csak akkor felmerül kérdésként: a Magyar Nemzeti Bank alapítványai 
milyen gazdálkodási szervezetek vagy gazdasági társaságok? Vagy az alapítványok 
milyen szinten és milyen módon vesznek vagy vehetnek részt a piacon? Milyen üzleti 
titkai lehetnek az alapítványoknak? Mert ez a jogszabály arról szól, hogy az alapítványi 
vagyon nem közpénz - a közvagyon fogalmi köréből kikerül, valahogy így szól a 
jogszabály indokolása -, holott Péterfalvi Attila állásfoglalása is egyértelműen rögzíti, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványai közpénzzel gazdálkodnak.  

De itt van, elhoztam magammal a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét, 
amelyet a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen helybenhagyott, ahol az Alaptörvényre 
hivatkozva és az Alkotmánybíróság folyamatos gyakorlatára, alkotmánybírósági 
határozatokra hivatkozva a Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank alapítványai közvagyonnal és közpénzzel gazdálkodnak. Mi az a piaci érdek, ami 
miatt ezeket az adatokat nem lehet megismerni, ezekhez az adatokhoz nem lehet 
hozzáférni?  

Múlt héten tárgyaltuk a postatörvény módosítását - a Magyar Posta által kötött 
szerződéseket titkosítják -, holnap fogunk róla szavazni, és holnap fogunk erről is 
szavazni. De ebbe a logikába abszolút nem fér bele, hogy az alapítványok 
gazdálkodásának adatait mint közérdekű adatot miért nem lehet megismerni. Nem 
elég évente jelentést tenni, közpénzzel gazdálkodnak, közvagyonnal gazdálkodnak, 
tehát igenis a közérdekű adatokra vonatkozó alkotmányos alapjog, illetve az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak rá. Tehát önök egy 
jogszabállyal nem mehetnek szembe, illetve most újra szembe akarnak menni egy 
jogerős bírósági ítélettel, tehát megint beavatkoznak az igazságszolgáltatás területére, 
alaptörvény-ellenes szabályt hoznak.  
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Alaptörvény-ellenesnek tartom ezt a jogszabályt, mert - ahogy Péterfalvi Attila 
is utalt rá - visszaható hatályú, tehát a folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik. Az 
Alaptörvény B) cikkébe foglalt, a jogállamiság elvét és annak lényegi tartalmát 
megadó, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdését sérti, amely 
szerint jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem vonhat el vagy korlátozhat 
jogot. Önök most ezt teszik, és jelzem, a postatörvénnyel kapcsolatban is ezt teszik, ha 
holnap megszavazzák, mert abban egy ugyanilyen rendelkezés található.  

Ahogy említettem, az Alkotmánybíróság 2014-ben - tehát már ez az új 
Alkotmánybíróság - hozott egy határozatot, amely arról szól, hogy bármely szervezet, 
amely része az államnak, és ennek közpénzt biztosít, az mindig közpénz marad, tehát 
bármilyen formában, bármilyen úton-módon jut ez ahhoz a szervezethez - legyen ez 
gazdasági társaság, legyen az alapítvány -, az attól még közpénz marad.  

Tehát én azt gondolom, hogy először azt kellene tisztába tenni, hogy a bizottság 
hajlandó-e tárgyalni egy alaptörvény-ellenes javaslatot, amit az elnök úr állásfoglalása 
is tartalmaz, vagy egy jogerős bírósági ítélet is tartalmaz, vagy megint arról van szó, 
hogy önök asszisztálnak ahhoz, hogy Matolcsy György - aki, jelzem, több alapítvány 
kuratóriumi elnöke is - eltitkolja, hogy mire költött el 260 milliárd forintnyi közpénzt. 
Itt persze lehet említeni mindenféle ügyes gazdálkodást a nyereségre vonatkozóan, 
csak önök ahhoz asszisztálnak, hogy Matolcsy György ezt a nyereséget, ami miatt most 
ötmillió forintra akarják megemelni a fizetését, eltüntesse, még a mi szemünk elől is 
eltüntesse. Ez teljesen érthetetlen.  

Ráadásul, hogyha már fizetésemelésnél tartunk, akkor az a kérdés is fölmerül - 
ugye, emlékezhetünk rá, hogy az állami vállalatok vezetőinek fizetésemelését önök 
azzal indokolták, hogy nagy a piaci verseny, nagy a piac elszívó hatása, az állami cégek 
vezetői még elmennek a piacra dolgozni magasabb fizetésért. Én rendkívül kíváncsi 
lennék, hogy a Kárpát-medence fenoménjára mely piaci szereplő tart igényt, tehát 
hogy miért szükséges az ő fizetését megduplázni, hogy melyik bank vagy nem tudom, 
ki hívta el őt, és hogy nehogy elszívja ezt a hatalmas nagy tudást, ami itt a Magyar 
Nemzeti Bank élén van, és ezért kell emelni. De az már tényleg elgondolkodtató, hogy 
ezzel párhuzamosan miért kell Papcsák Ferenc fizetését megháromszorozni, vagy 
miért szükséges a felügyelő bizottsági tagok fizetését megháromszorozni ugyancsak. 
Ez teljesen indokolatlan. Most azt nem értem, hogy akkor a Magyar Nemzeti Bank 
felügyelőbizottsági elnökét is a piacról el akarják szipkázni? Ez számomra nem 
indokolható. Amúgy pedig önök voltak, akik 2011-ben 2 millió forintra mérsékelték 
Simor András fizetését, tehát önök döntöttek így, ezzel jelezve azt, hogy túl sokat 
keresett. Most pedig megemelik 5 millió forintra Matolcsy György fizetését. 

Tehát összegezve: az egész folyamat, amit önök elkezdtek a Postától kezdve 
most a Magyar Nemzeti Bankig… Most az egyik képviselőtársam jelezte, hogy ne 
indítsak már több közérdekűadat-igénylést, mert itt fogunk ülni éjszakánként, ha 
önök miattam minden egyes alkalommal törvényt fognak hozni. Persze lehetne ez 
megtisztelő, de én ezt inkább tragikusnak tartom, hogy nem hagyják azt, hogy 
képviselői munkámat elvégezzem, és korlátoznak az állampolgári jogaimban, 
alapjogomat sértik ezekkel a különböző rendelkezésekkel.  

Természetesen az önök megfontolása, hogy amikor nekünk az a feladatunk, 
hogy az Alaptörvény rendelkezéseit betartsuk, törvényalkotási bizottsági tagként 
alaptörvény-ellenes törvényeket engednek tovább, sértve a házszabály hivatkozott 
rendelkezését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy 260 milliárd forintnyi közpénzt - amit 
már az elnök úr is említett, jogerős bírósági ítélet is levezetett, ami különben teljesen 
logikusan következik az Alaptörvényből és a különböző jogszabályokból és az 
alkotmánybírósági határozatokból - hogyan lehet kézen-közön eltüntetni. Nem fogom 
hagyni természetesen, minden fórumot megragadok, amennyiben önök ezt 
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elfogadják, de tényleg a józan belátásukra apellálnék, ne szavazzák meg ezt a 
jogszabálytervezetet, teljesen egyértelmű, hogy alaptörvénysértő. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Akár elfogadható is lenne ez a 
törvénytervezet, hogyha a fele hiányozna belőle, tehát amennyiben csak a Magyar 
Nemzeti Bank hatósági eljárásáról, az eljárás felfüggesztéséről lenne szó, akkor 
nyilván még a Jobbik is tudná ezt támogatni, amíg ilyen hasznos eljárások vannak 
benne. De mint ahogy látszik, mi csatoltunk be ehhez módosító javaslatot: a 3. és a 
4. §-nak a teljes egészében történő elhagyására tettünk javaslatot. Tehát amennyiben 
ezek hiányoznának ebből, akkor még talán el is tudnánk fogadni. 

Előbb az első részével, a fizetésekkel kapcsolatban. 2010-ben, amikor a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom bekerült a parlamentbe, egyértelmű volt a jelenlegi 
kormány, illetve a második Orbán-kormány részéről, hogy maximum 2 millió 
forintban tudja elképzelni az állami fizetéseket. Ezzel, azt gondolom, akkor a 
parlamentben mindannyian egyetértettünk, és elfogadtuk azt, hogy nem lehetnek 
Magyarországon akkora különbségek fizetés és fizetés között. Akkor, amikor 
vitatkoztunk akár az igazságügyi dolgozók, akár a bírák fizetéséről, akkor megkaptuk 
a kormány részéről azt a kritikát, hogy miért gondoljuk azt, hogy attól, hogy a bírák 
fizetése a legalacsonyabb az Európai Unióban Magyarországon, nem lehet 
megemelni, mert az arányosságra szükség van, mert az ápolónők például milyen 
keveset keresnek. Akkor hogy néz az ki, hogy bizonyos esetekben viszont nem vagyunk 
erre tekintettel, sőt egyáltalán nem, és azt látjuk, hogy ha ezt a kisarkított példát 
nézzük, akkor a Magyar Nemzeti Bank elnökének egyhavi fizetése, mondjuk, három 
és fél évi ápolónői fizetéssel lesz azonos? Tehát döbbenetes, amikor ilyen számokról 
beszélünk, és azt gondolom, hogy nincs az a párt, amelyik ezt el tudná fogadni. Nyilván 
lesz most itt olyan párt, majd ezt meg fogjuk látni a szavazásnál, de én azt gondolom, 
hogy ez a társadalomnak egy nagyon nagy kritikáját fogja kiváltani, amely nyilván le 
fog majd valamikor csapódni és ez be fog gyűrűzni. Tehát döbbenetes, amikor ilyen 
hatalmas fizetéseket osztanak. És kik azok, akiket ezeket megkapják? Nyilván a 
kormányhoz közel álló személyekről és beosztásról van szó. Tehát ez az, ami 
számunkra teljességgel elfogadhatatlan, a fizetésnek ez a része.  

Ami pedig a nyilvánosság kizárását, az átláthatóság megszüntetését illeti: azt 
gondolom, hogy ez is rendkívül súlyos. Hallottuk Péterfalvi Attila okfejtését arról, 
hogy miért alkotmányellenes, ezt én nem kívánom megismételni. A Jobbik 
Magyarországért mozgalom folyamatosan a korrupció felszámolása ellen küzd, mióta 
bekerültünk a parlamentbe, és azt látjuk, hogy folyamatosan törvényesített 
eszközökkel segíti elő a jelenlegi kormány, illetve a kormánypárti képviselők a 
törvényjavaslataikkal, hogy Magyarországon a korrupció megerősödhessen. 
Döbbenetes ez a dolog, hogy Magyarország az 50. helyen van a korrupciós 
világranglistán, és legutóbb 2014-hez képest három helyet léptünk vissza, három 
pontot rontottunk, amivel nemcsak az Európai Unióban, hanem egész Európában a 
legjobb helyet értük el, azaz a képzeletbeli legjobbat, ami a legrosszabb, tehát a 
legtöbbet rontottunk a korrupciós világranglistán az azt megelőző helyünkhöz képest, 
három helyet is rontottunk. Tehát a korrupció itt erősödik a legjobban, ebben az 
országban, és pontosan az ilyenfajta jogszabályok adnak teret arra, hogy a korrupció 
tovább erősödjön.  

Mi az, ami a korrupciót felszámolja, ami a korrupciót nehézzé teszi? Az 
természetesen az átláthatóság, a közélet tisztasága. És ha ezt a törvényjavaslatot 
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elfogadjuk, az azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank, amely hatalmas pénzekkel, 
százmilliárdokkal gazdálkodik éves szinten, tudni fog közpénzeket eltüntetni olyan 
helyre, ahová nem tudunk utánanézni, nem tudjuk megnézni azt, hogy ezek hová 
kerülnek.  

És amikor olvasom a jogszabályt, és azt mondja, hogy maximum tízéves 
időtartamra letitkosítom, elgondolkozik nyilván egy jogász, miért éppen tízéves 
időtartamig nem fogják tudni megtekinteni. Nyilván azért, mert addigra az elévülési 
idők miatt megszűnik, a büntethetőség a jogi elévülés miatt megszűnhet ebben az 
esetben. Nyilván erre fogunk gondolni, és azt fogjuk látni, hogy bizony, megint valami 
olyan tervet találtak ki, amellyel a közpénzeket megint el lehet tüntetni. 

Miért veszélyes ez? Azért veszélyes nagyon, mert megvalósulhat a sajátjaként 
rendelkezés, hiszen nem látjuk, nem ellenőrizzük, nincsen meg. Kié a pénz, a 
közpénz? Mindenkié, minden magyar állampolgáré. Ki tud ellenőrizni? Legalább a 
parlamentnek, az országgyűlési képviselőknek kell hogy megmaradjon az a joga, hogy 
tudja, hogy hová került a pénz, ezeket tudja ellenőrizni.  

Még az - ahogy Péterfalvi Attila úr elmondta -, ha egy gazdasági társaságnál 
bizonyos gazdasági érdekek miatt titkosítás van, valamilyen szinten érthető is lenne, 
de az alapítványok esetében ez már végképp megmagyarázhatatlan, mindamellett, 
hogy azt is hallottuk, hogy a gazdasági tevékenység is olyan, amely elméletileg nem 
versenyhelyzetben lévő cégek közötti döntésnél szükséges. 

Tehát azt látjuk, hogy az átláthatóságon megint egy nagyon komoly folt esik. Az 
az ablak, amiről beszéltünk, ez megint egy tejüveggel bevont ablak lesz, amin nem 
fogunk tudni átlátni. Mert ha azt láttuk volna - bocsánat! - az elmúlt két-három 
esztendőben, hogy a Magyar Nemzeti Bank valóban olyan példásan gazdálkodott 
volna, valóban a közpénzeket a legjobb helyre tette volna, valóban mindenkinek 
meglenne az a bizalma a társadalomban… - de azt látjuk, hogy nincsen meg a 
társadalom bizalma a Magyar Nemzeti Bankkal szemben, hiszen szerintem minden 
józan gondolkodású embert felháborít, amikor abszolút luxusvillákra, 
luxusműkincsekre milliárdokat, tízmilliárdokat és százmilliárdokat költ el a Magyar 
Nemzeti Bank. És nyilván mindenkinek az a képzete támad, hogy ezeket a pénzeket 
akarják még jobban elsötétíteni, hogy ne is legyen a társadalomnak semmilyen 
rálátása ezekre a közpénzekre. Hát akkor a hűtlen kezelés, a sajátjaként rendelkezés - 
mind-mind azonnal megteremtjük azt a terepet, ahol ez megvalósulhat, és ott, ahol a 
százmilliárdokról döntenek. Tulajdonképpen a Magyar Nemzeti Bank állam lesz az 
államban, saját törvényekkel, ahol még mi, országgyűlési képviselők sem fogunk 
belelátni ezekbe az ügyekbe. Mindezek alapján a 3-4. §-sal ezt a jogszabályt 
semmiféleképpen nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész Máriusz képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak a jegybankelnöki 

fizetéshez szeretnék röviden hozzászólni. Furcsa, hogy éppen szocialista 
képviselőtársaim támadják ezt. Nem tudom, hogy fiatal vagy fiatalabb 
képviselőtársaim pontosan tudják-e, hogy mennyi volt, mondjuk, Simor András 
fizetése annak idején. (Dr. Schiffer András közbeszól.) Nyolcmillió forint. Most, jó 
néhány évvel később arról beszélünk, hogy van-e bármiféle jogalapja, hogy a magyar 
jegybankelnök ennek a fizetésnek a 60 százalékát megkapja. Annak idején egyébként, 
ha felidézzük, a jegybank alelnökei is többet kerestek, mint ami az emelés után a 
jegybank elnökének járna.  

Azt hiszem, érdemes végiggondolni mindannyiunknak azt az adatsort, amit 
Bánki Erik képviselőtársam mondott, hogy a 28 jegybankelnökből a 28. ebben a 
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pillanatban Matolcsy jegybankelnök úr. (Közbeszólás.) Azt mondja, hogy nem érdekli, 
de én azt hiszem, hogy mindenkit a saját kategóriájában kell elhelyezni. Végig kell 
gondolni, hogy sikeres jegybankpolitikát folytatott-e az elmúlt időszakban Matolcsy 
jegybankelnök úr, mennyi a kamat, mennyi a jegybank nyeresége, vesztesége, és azt 
gondolom, hogy ez alapján, ha mindent mérlegre teszünk, meg megnézzük, hogy 
Magyarországon, mondjuk, a nem jegybanki vezetők, hanem a különböző bankok 
vezetői mennyit keresnek, akkor szerintem ez egy vállalható történet.  

A kritika egyébként a Jobbiktól vagy az LMP-től még csak-csak elfogadható, de 
mondjuk, azoktól a szocialistáktól, akik annak idején Simor Andrásnak nyolcmillió 
forintot biztosítottak, mindenképpen álságos. Nyilvánvalóan itt lehet az 
irigységfaktorra játszani, látszik, hogy ellenzéki képviselőtársaink ezzel élni is fognak, 
de még egyszer mondom, ha nemzetközi összehasonlításban, illetve a magyar 
bankvilágban szétnézünk, akkor szerintem ez egy tisztességes, korrekt, vállalható 
fizetésemelésnek látszik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bocsánat, csak hogy ne legyen félreértés: Révész Máriusz 

képviselőtársunk említette, hogy 28-ból a 28. a jegybankelnöki fizetés, de nem most, 
hanem az emelés után. Tehát az emelést követően is, ha jól tudom, a 28-ból a 28. 
marad. Ettől még nyilván a kötelező köröket az ellenzék megfutja ezen a területen, de 
ezt tényként rögzítsük. 

Schiffer András frakcióvezető úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, 

hogy ez a javaslat egy égbekiáltó disznóság. Itt én nem is hadakoznék 
Alkotmánybírósággal, egész egyszerűen arról van szó, hogy Erik, ezt itt és most vond 
vissza! Ennek a javaslatnak semmilyen épeszű, értelmezhető, szakmai indoka 
nincsen… 

 
ELNÖK: Eddig itt magázódtunk a bizottságban. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Az a helyzet, hogy rendkívül sokatmondó volt 

az, hogy az előterjesztő hosszasan beszélt arról, hogy milyen eljárásjogi indokai 
vannak, milyen eljárásjogi bűvészkedésre van szükség - 1-2. §. -; természetesen 
megvédte a mundér becsületét, hogy miért kell Matolcsyék fizetését emelni, 
hozzáteszem, Papcsák felügyelőbizottsági elnök és csapatának a fizetését is.  

De valahogyan Bánki Erik előterjesztőként mélyen hallgatott a 4. §-ról. Tessék 
már elmondani, hogy mi olyan rettenetesen sürgős!? A múlt héten behozták a 
postatörvényt, most behozzák ezt, természetesen kivételes sürgős eljárásban, és 
természetesen a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni akarják. Mit akarnak 
eltitkolni? Erről beszéljünk! Hagyjuk már ezeket az ócska szövegeket, hogy itt ilyen-
olyan eljárásjogi szükségszerűségek vannak! Ha ez így lenne, behoztak volna egy 
eljárásitörvény-módosítást, és ahogy Gyüre képviselőtársam mondta, én azt 
gondolom, hogy valamennyi ellenzéki frakció ezt meg is szavazná. Nyilvánvalóan nem 
erről van szó. 

Először is, ami a fizetéseket illeti, Révész Máriusz képviselőtársamnak: itt pont 
önöknek, akik politikájának éppen az a lényege, hogy a magyar bérek legyenek minél 
alacsonyabbak, tényleg van képük azzal jönni, hogy 28-ból a 28. a magyar 
jegybankelnök fizetése emelés után is? Ezt komolyan gondolják? Tessék már 
megnézni, hogy a magyar minimálbér hányadik Európában! Tessék megnézni azt, 
hogy a magyar ápolónők, a magyar köztisztviselők, a magyar pedagógusok fizetése 
hogyan aránylik az európai uniós országok hasonló foglalkozású embereinek a 



15 

fizetéséhez! Erről beszéljenek! Arról beszéljenek, hogy itt most nagyon sürgősen, 
napokon belül meg kell emelni a jegybanki vezetők fizetését, de a közmunkásbér-
emelésről, a 2016-os közmunkásbér-emelésről mélyen hallgatnak. Erről beszéljenek! 

Pontosan arról van szó, hogy akkor, amikor önök teli szájjal szidták a Simor-
féle vezetést - jegyzem meg, joggal -, hogy milyen magas fizetésük van, ezek után sunyi 
módon elkezdenek utánakúszni a Simorék-féle fizetésnek. De ugyanígy ide lehet 
hozni, ha már Simor András szóba került, hogy önök ellenzékben az akkor még baráti 
Magyar Nemzetet telesírták azzal - mondom még egyszer, teljes joggal -, hogy Simor 
meg Bajnai milyen offshore érdekeltségeket tartanak fönn. Az nem zavarja önöket, 
hogy adott esetben az önök jegybankelnöke offshore cégekkel üzletel? Nem zavarja 
önöket, hogy offshore cégektől vásárol mesés ingatlanokat?  

Ami a 4. §-t illeti - alapítványok -: egész egyszerűen arról van szó, hogy ha a 
jegybanktörvényt komolyan venné a jegybank elnöke, akkor nem is lehetne ilyen 
alapítványi birodalmat gründolni. Mondjuk ki világosan: ez az alapítványi birodalom 
önmagában megvalósítja a hűtlen kezelést! Ilyet nem lehet csinálni! Ez egész 
egyszerűen bűncselekmény, ami a magyar jegybanknál történik. Ez ügyészségi 
vizsgálatért és nem fizetésemelésért kiált.  

Önök azt mondják, hogy azért érdemli meg a fizetésemelést Matolcsy György, 
mert milyen jól gazdálkodik. Pontosan tudja ön is, Bánki Erik képviselő úr, hogy egy 
jegybank esetében nem feltétlenül a felelős gazdálkodásról van szó akkor, amikor 
úgymond nyereség képződik, hanem hogy az árfolyamok hogyan alakulnak. Ha 
nyereség képződik - pontosan tudja -, akkor azt tartalékolni kell, mert ha változnak az 
árfolyamok, változnak a pénzpiacok, és átfordul veszteségbe a mostani nyereség, ki 
fogja kipótolni, ha nincsen tartalék? Megmondom! Az adófizetők! Azok, akiknek a 
bérét önök nem akarják fölemelni! Ők fogják majd kipótolni! 

Éppen ezért én azt gondolom, hogy a tartalékra rendelt pénz elkótyavetyélése 
önmagában megérne egy ügyészségi vizsgálatot, arról nem beszélve, hogy akkor, 
amikor ezermilliárdos nagyságrenddel megkárosították a devizahiteleseket, Rogán 
Antal és mások is önöktől azzal jöttek, hogy nincs pénz arra, hogy valós árfolyamon 
kártalanítsák a devizahiteleseket. Hogyne lenne pénz! Itt van a pénz! Itt van a pénz, 
ami hiányzik a devizahitelesek zsebéből! Ott van a kastélyokban, ott van az alapítványi 
birodalomban! Ráadásul arról nem is beszélve, hogy ez a 4. §, az összes bekezdése nem 
egyszerűen alaptörvény-ellenes, hanem ellentmond más törvényeknek, ellentmond a 
nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvényeknek.  

De belemehetünk a részletekbe! Az (5) bekezdésben, ahol önök az infotörvény 
27. § (2) bekezdés e) pontjára hivatkoznak, azt mondják, hogy amennyiben annak 
megismerése az infotörvény idézett pontja szerinti központi pénzügyi vagy 
devizapolitikai érdekeket sértene; igen ám, csakhogy az infotörvény 27. § (2) bekezdés 
e) pontja nem határozza meg ezt az érdeket. Ez a pontja az infotörvénynek azt mondja 
ki, hogy központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből más törvény mit korlátozhat. 
Ebből nem az következik, hogy idekenik ezt a fordulatot, ráadásul gazdasági 
társaságok esetében nem is egyértelmű, hogy az ő tevékenységük egyáltalán 
kapcsolatban van központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekkel. Pontosan meg 
kellene határozni éppen a hivatkozott infotörvényi szakasz alapján, hogy milyen 
devizapolitikai érdek, milyen központi pénzügyi érdek az, ami itt sérülhet. Ezt a 
munkát itt elfelejtették elvégezni.  

De menjünk tovább! Pontosan az idézett infotörvényszakasz alapján a (6)-(7) 
bekezdések leírására sor sem kerülhetne. Merthogy miről szól az infotörvény 27. § (2) 
bekezdése? A)-tól, ha jól emlékszem, f)-ig fölsorolja, hogy milyen érdekből 
korlátozhatja az információszabadságot más törvény. Ami a (6) és a (7) bekezdésben 
szerepel, arra az információszabadságról szóló törvény önök által hivatkozott 27. § (2) 
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bekezdése egész egyszerűen nem ad felhatalmazást, tehát nem pusztán az 
Alaptörvénybe ütköznek. Én elismerem, az Alaptörvénynek speciel ez a része 
rendkívül úttörő a korábbi alkotmányhoz képest, és egyetlen probléma van, hogy 
pontosan önök mint alkotmányozó többség nem tartják be a saját Alaptörvényüket. 
De itt nemcsak az Alaptörvény be nem tartásáról van szó. Ütközik ez a szabályozás az 
állami vagyonról és a nemzeti vagyonról szóló törvényekkel, illetve az 
információszabadság idézett 27. § (2) bekezdésével is.  

Továbbra is érdekelne, hogy mit akarnak eltitkolni. Adjanak számot arról, 
milyen olyan, folyamatban lévő ügy van, amivel jogerős ítélet ellenére is szembe 
akarnak menni! Csak meg tudom erősíteni azt, amit ellenzéki képviselőtársaim 
elmondtak: természetesen ütközik ez a törvényjavaslat az információszabadságról, a 
nyilvánosságról szóló szakaszaival az Alaptörvénynek, de egyébként jogbiztonságot is 
sért. Különböző törvények között ilyen ellentmondás súlyos jogbiztonsági sérelemmel 
jár, nem beszélve a folyamatban lévő ügyekre történő kiterjesztésről.  

Egyébként az pedig mindent elmond önökről és az önök sanda szándékairól, 
hogy miközben hetente különböző szektorokban el akarják titkolni azt, hogy hogyan 
lopják el a közpénzt, hogyan lopják ki az emberek zsebéből a pénzt, közben akkor, 
amikor meg leteszünk az asztalra egy antikorrupciós törvényjavaslatot, ami egyébként 
az átláthatóság erősítéséről szól - az LMP másodjára kísérli meg rendszerbe foglalni 
azokat a javaslatokat, amikkel a közpénzharácsolást meg lehetne szüntetni 
Magyarországon -, ezeket a javaslatokat rendre, mint a mai nap is az Igazságügyi 
bizottságban, önök elgáncsolják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezte frakcióvezető úr, hogy a minimálbér 

hányadik az Európai Unióban, közben rövid felszólalása alatt megnéztem, és a 
csehekkel holtversenyben 23.-ak vagyunk. (Dr. Schiffer András: Nagyszerű!)  

(Jelzésre:) Megadom a szót Bárándy alelnök úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kezdeném azzal, hogy azt gondolom, eléggé 
sokatmondó az, hogy ebben a vitában egy kormánypárti képviselő jelentkezett eddig 
szólásra, Révész képviselő úr, és tőle is hiába vártuk volna azt, hogy esetleg azokra az 
alkotmányossági kifogásokra próbáljon meg választ találni, amiket a NAIH elnöke itt 
megfogalmazott, illetve ellenzéki képviselőtársaim megfogalmaztak. Ugyanis 
vitatkozhatunk a jegybankelnök fizetéséről vagy az alelnökök fizetéséről, de lássuk be 
azt, hogy bár ez a populárisabb téma, azért mégis a Törvényalkotási bizottságban talán 
fontosabb az, hogy egy alkotmányellenes és infotörvény-ellenes jogszabályt kívánunk-
e elfogadni, avagy sem. Erre eddig még reakciót sem a kormánytól, sem kormánypárti 
képviselőtársamtól, sem az előterjesztőtől nem hallottam, remélem, majd fogok, 
amikor a válaszát elmondja. 

De maradjunk a fizetéseknél, ha már mindenki ezen ugrált elsőként, és Révész 
képviselő úr is ezt hozta fel. Kétségkívül, hogy magas fizetése volt a korábbi 
jegybankelnöknek, és azt is mondom, hogy valószínűleg egyik párt sem zárkózott 
volna el annak idején attól, hogy ennek a csökkentéséről beszéljünk, amennyiben a 
cél, a jogalkotói szándék az lett volna, hogy valóban, az állami vezetők fizetését tegyük 
rendbe, hogy egyszerűen fogalmazzak. 

Először is kezdeném onnan: ki volt az, aki megemelte és ilyen magasra tette a 
lécet - már a fizetést illetően - a jegybankban? Úgy hívták, hogy Járai Zsigmond. Az 
önök pénzügyminisztere volt az Orbán-kormány idején, aki átment a jegybankba, és 
jegybankelnökként egyébként ilyen fizetése volt. Tehát nem Simor András volt az első, 
aki fölemelte ezt a fizetést, hanem Járai Zsigmond bizony ezzel a fizetéssel töltötte ki 
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az első Orbán-kormány ideje alatt a mandátumát. Tehát én azt gondolom, hogy ha a 
fideszes képviselőtársaim olyan mértékben erkölcstelennek tartják ezt - már Simor 
volt elnök úr fizetését -, amilyen módon erről szólni szoktak, akkor, gondolom, 
alapvetően magukban keresik a hibát, mert abban az időszakban határozták ezt meg, 
amikor önök voltak kormányon. 

Másik, hogy a probléma az volt alapvetően a jegybankelnök fizetésével, hogy 
önök nem az állami szférában kívántak rendet tenni fizetések kapcsán, hanem egész 
egyszerűen - emlékezzenek vissza arra a korszakra, most én utalok arra, amire Révész 
képviselő úr, ugyanis mind a ketten jelen voltunk ebben az időszakban képviselőként 
- önök azt akarták, és azt csinálták, hogy aki önöknek nem tetszett mint független 
állami szerv tisztségviselője, azt valahogy megleckéztették, vagy ha lehetséges volt, 
akkor elmozdították a posztjáról. Így járt a Legfelsőbb Bíróság elnöke, így járt az 
adatvédelmi ombudsman - egyébként, ha már témánál akarunk maradni -, így járt az 
Országos Választási Bizottság, amelynek szintén lejárta előtt szűnt meg a mandátuma 
egy törvénymódosítás kapcsán. Önök ezt megpróbálták volna a jegybank esetében is, 
csak az nem ment. Emlékezzenek vissza erre a korszakra! És akkor mit csináltak? 
Egyrészt megpróbálták a hatásköröket kiszervezni a jegybankelnök alól, amikor ez 
sem igazán ment - bár ez még úgy-ahogy igen, mert a Monetáris Tanács-tagok 
feltöltésével ezt azért nagyjából sikerült elérni egy idő után -, akkor drasztikusan 
lecsökkentették a fizetést. Magyarán szólva, a motivációjuk, tisztelt képviselőtársaim, 
na, az volt szörnyű. Nem azzal volt a probléma, hogy csökkent a jegybankelnök 
fizetése, hanem hogy miért csökkent. Azért, mert ez a bosszúhadjáratuk része volt. 
Hogy mi sem példázza ezt jobban, az látszik abból, hogy abban az időszakban, amikor 
a jegybankelnök fizetését levitték, akkor a Monetáris Tanács tagjainak a fizetése is 
ezzel együtt csökkent. De amikor az önök számára kedves emberekkel feltöltötték a 
Monetáris Tanácsot - emlékezzenek csak vissza! -, akkor a Monetáris Tanács tagjainak 
hirtelen visszaemelkedett ám a fizetése. Ugyanez mondható el, amikor Járai 
Zsigmondot kinevezték a felügyelőbizottság elnökévé, ugyanis az ő fizetése is akkor a 
jegybankelnök fizetéséhez volt kötve, akkor elválasztották ezt a kettőt, és a 
felügyelőbizottság elnökének a fizetését fölemelték, úgy, hogy a jegybankelnök 
fizetését a helyén hagyták.  

Magyarán, pontosan az látszik, tisztelt képviselőtársaim, hogy önöknél attól 
függ a fizetés mértéke, hogy ki tölti be azt az adott pozíciót. Amikor az önök számára 
kedves ember tölti be, akkor magas fizetést adnak, amikor az önök számára nem 
kedves ember tölti be, akkor alacsony fizetést adnak. Köze nincsen ennek az európai 
normákhoz, és ahhoz sem egyébként, hogy körülbelül hol határozható meg az 
átlagfizetés Európában, mondjuk, a jegybankelnököknél. Mert ha már itt tartunk 
egyébként, akkor a köztisztséget betöltő emberek túlnyomó többségénél ez így van. 
Így van, mondjuk, a kormánytagok esetében is, így van ez az országgyűlési képviselők 
esetében is, bizony, sereghajtók vagyunk.  

És ha azt nézzük, tisztelt képviselőtársaim - és nem akarok már nagyon sokat a 
fizetésről beszélni, de egy gondolatot még igen -, hogy ezt a kiváló embert esetleg 
elszipkázza majd a Nemzeti Bank éléről a magánszféra, erre egyet tudok mondani, 
tisztelt képviselőtársaim, ha ennyire remek ember, hogy bizony, minket is, akik itt 
körbeüljük ezt az asztalt, valószínűleg el tudna szipkázni a magánszféra. Ugyanis a 
jegybankelnök mostani tervezett fizetésének az országgyűlési képviselők a 
15 százalékát kapják meg. 15 százalékát. És miért vállaljuk mégis ezt? Valószínűleg 
elhivatottságból. És ha Matolcsy Györgyben és az alelnökökben nincs annyi 
elhivatottság, hogy egyébként 2 millió forintért vagy 3 millió forintos fizetésért tudják 
vállalni ezt a megterhelő feladatot, akkor menjenek el onnan. Mert valószínűleg, ha ez 
az elhivatottság nincs meg bennük, akkor nem alkalmasak erre a pozícióra. Úgy 
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hiszem, a közszférában nem a fizetés fogja ott tartani az embereket. Nem hiszem azt, 
hogy a miniszterek vagy beszéljünk, akit én igazán nem kedvelek személy szerint, a 
miniszterelnökről, ne tudna a magánszférában nagyobb fizetést kapni, mint ez az 
egymillió, nem tudom én, kétszázezer forint bruttó. Valószínűleg tudna. Nem azért 
miniszterelnök. Mi sem azért vagyunk képviselők, és valószínűleg Matolcsy György 
sem azért jegybankelnök. Hanem azért, mert van bennünk egy ilyen irányú 
elhivatottság.  

Tehát, tisztelt képviselőtársaim, az, hogy az állami vezetőknek, a 
felsővezetőknek úgy állapítsuk meg a fizetését, hogy nehogy el tudja szipkázni őket a 
magánszféra, ez egészen egyszerűen abszurd felvetés. És valóban eljuthatunk oda, 
hogy akkor ne csak a közszférában, hanem hasonlítsuk össze - nagyon kíváncsi 
vagyok, Gulyás képviselő úr azt elmondta, hogy a 23. megtisztelő helyet birtokoljuk az 
átlagfizetés kapcsán -, hogy mondjuk, az ápolónők vagy a tanárok hol állnak ebben a 
rangsorban. Ha erre Bánki képviselőtársam válaszol, akkor nagyon megköszönöm, 
hogy ők esetleg szintén a 28. helyen vannak uniós viszonylatban vagy esetleg egy vagy 
két pozícióval előrébb ennél. 

De lépjünk tovább valóban a fizetésen, mert én is azt gondolom, hogy nem ez 
az elsődleges probléma ezzel a javaslattal, ez egyszerűen erkölcsi kérdés, morális 
kérdés. Úgy tűnik, hogy ez a morál önöknél aszerint változik, hogy ki tölt be egy 
pozíciót.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt írja a hatóság elnöke - és itt csak egyetérteni 
tudok vele, mert azt gondolom, vitathatatlan, hogy ez így van, szeretném olvasni, csak 
a hitelesség kedvéért -: „A hatóság továbbá hangsúlyozni kívánja, hogy a javaslathoz 
fűzött indokolás azon kitétele, amelynek értelmében a módosítást megelőzően 
keletkezett, illetve még ki nem adott adatokra is vonatkozik, sértheti az 
igazságszolgáltatás függetlenségének követelményét.” Képviselőtársaim, igen, sérti a 
bírói függetlenséget ez a javaslat. Ez, én azt gondolom, hogy alapvető probléma, főleg 
itt a Törvényalkotási bizottság ülésén. Olyan törvényt akarnak elfogadni? És kérdezem 
az MNB képviselőit is, mert önöknek nem politikai alapon kell ezt megítélni, ahogy a 
kormány teszi, hanem szakmai alapon. Önök szakmai becsületükre tudják azt 
mondani, hogy ez a javaslat jó? Mert önöktől is szívesen meghallgatnám a cáfolatát 
annak, amit a NAIH elnöke ide leírt. Mert önök nyilvánvalóan szakmai alapon 
foglalnak állást abban, hogy ez a törvény jó. Mert én a kormányt pontosan értem: nem 
szeretné, hogy ezeket az adatokat ki kelljen adni, nem szeretné azt, hogy kiderüljön, 
hogy egyébként a közpénzt mire herdálják el. Ezt elmondta több képviselőtársam, ez 
így van, ezzel kár többet foglalkozni. De önök szerint, akik szakemberek, mi indokolja 
ezt? 

A másik, hogy nem először szembesülünk azzal, hogy önök kétharmados 
törvényeket vagy akár alaptörvényi rendelkezéseket szeretnének kikerülni feles 
többséggel elfogadott törvényekkel. Itt is erről van szó: az infotörvényt és az 
Alaptörvényt szeretnék kikerülni. Nagyon világosan meg van határozva az, hogy mi az 
az adat, amit ki kell adni. Önök most csinálják a fából a vaskarikát, ahogy szokták 
mondani. Megkerülik az Alaptörvény rendelkezéseit, megkerülik az infotörvény 
rendelkezéseit, és úgy gondolják, hogy egy feles törvénnyel ezt felülírják, és 
valószínűleg abban reménykednek, hogy az önök által megfelelőképpen összeállított 
Alkotmánybíróság majd ezeknek az alkotmányossági aggályoknak - egyébként 
pártszimpátia alapján - nem fog helyt adni, és alkotmányosnak fogja ezt minősíteni. 
Holott szakmailag önök is pontosan tudják, hogy nem az. Pontosan tudják.  

És hogyha efelől bármi kétség lenne, még engedjék meg nekem, azért, hogy a 
jegyzőkönyv részévé tudjon ez válni, hogy két nagyon rövid bekezdést ismertessek az 
adatvédelmi hatóság elnökének a leveléből. Olvasom, idézem: „A fentiekre tekintettel 
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megállapítható, hogy a javaslat említett rendelkezése egyrészt sérti az Alaptörvény 39. 
cikk (2) bekezdését, az Nvtv. sarkalatosnak minősülő 7. és 10. §-ait, valamint az Avtv. 
5. §-át. Az MNB-törvény javaslat szerinti módosításának hatálybalépése esetén 
továbbá belső koherenciazavar állna elő a jogszabály egyes rendelkezéseinek kollíziója 
miatt. A javaslatban megfogalmazottak továbbá teljes mértékben ellentmondanak a 
vonatkozó alkotmánybírósági, bírósági és hatósági gyakorlatnak. A javaslat kifogásolt 
rendelkezése ezért súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel.” 

A másik, hasonlóan rövid bekezdés a következő: „A javaslat 5. §-ában foglaltak 
további alkotmányossági kérdéseket vetnek fel. A rendelkezés ugyanis, amelynek 
értelmében a javaslat 4. §-ában rögzítetteket a folyamatban lévő közérdekű adatok 
megismerésére irányuló kérelmek teljesítésére, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság előtt folyamatban lévő eljárásra és a bíróság előtt 
közérdekű adat kiadása iránt indított perekben is alkalmazni kell, visszamenőleges 
jogalkotásnak minősül, amely alapjaiban érinti az Alaptörvényből levezetett, a 
demokratikus jogállam egyik legfontosabb garanciáját képező jogbiztonság elvét.” 

Tehát, tisztelt képviselőtársaim, alapjában véve ezzel a javaslattal semmi 
probléma nincsen, csak hogy az Alaptörvény több szakaszát sérti, sérti az információs 
törvény több szakaszát, illetve a jogbiztonság elvét és az igazságszolgáltatás 
függetlenségének az elvét. Más probléma ezzel a javaslattal nincsen. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót válaszadásra Bánki Erik 

képviselőtársunknak azzal, hogy ha gondolja, akkor bármikor a jegybank jelen lévő 
főigazgatójának, illetve igazgatójának - bár egyikük, ha jól látom, ismeretlen helyre 
távozott - adja át a válaszadás lehetőségét. De reméljük, nem elmenekült és visszajön. 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Igyekszem válaszolni a 

kérdésekre, bár alapvetően politikai jellegű felvetések voltak az ellenzéki képviselők 
részéről, ami nem csoda, hiszen mégiscsak politikusok ülnek itt az asztalnál, és 
értelemszerűen támadják azokat a pontokat, amelyekről azt feltételezik, hogy valami 
eltussolnivaló van mögötte. Szeretném megnyugtatni önöket arról, hogy semmiféle 
ilyen szándék nem vezérelte a törvényjavaslat előkészítése során egyikünket sem. 

Tóth Bertalan képviselőtársam alkotmányellenességről beszélt, amiről 
Bárándy Gergely alelnök úr is, illetve Gyüre Csaba alelnök úr is említést tett. Ezt majd 
meglátjuk, nyilvánvalóan, ha a törvényjavaslat elfogadásra kerül, akkor lehetőségük 
van arra, hogy az Alkotmánybíróságnál ennek a felülvizsgálatát kezdeményezzék. 

Mi azt gondoljuk alapvetően - a 4. § volt a legvitatottabb képviselőtársaim 
felszólalása során -, hogy nyilvánvalóan közpénzből jönnek létre azok az alapítványok, 
amelyeket a jegybank létrehozott, de miután a jegybank által létrehozott alapítványok 
működése elválik a jegybank működésétől, hiszen minden alapítvány működése a 
kurátorok döntéseitől függ, a kurátorok pedig nem visszahívhatók, tehát ilyen 
értelemben az alapítónak közvetlenül ráhatása az alapítványi működésekre nincs. Ezt 
nyilván önök is pontosan tudják. Éppen ezért a mi értelmezésünkben, a mi 
jogértelmezésünkben az alapítványok által kezelt pénz már nem tekinthető 
közpénznek, arról pedig nem szeretnék vitát nyitni, amit nem is tudom, talán Tóth 
Bertalan képviselő úr vetett fel, hogy milyen módon fogják eltüntetni ezt a 260 
milliárdot. Képviselőtársam jogász, tehát pontosan tudja azt, hogy az alapítványok 
csak az alapítói vagyon hozadékával rendelkeznek, tehát az alapítói vagyon védett, 
ahhoz nem nyúlhatnak egyik alapítvány esetében sem. Tehát ennek a 260 milliárdnak 
az eltűnése fel sem merülhet, ez nyilvánvalóan megint csak egy politikai felvetés volt. 
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Szóba került itt a fizetések kapcsán az - Bárándy alelnök úr mondta -, hogy Járai 
Zsigmondnál kezdődött el a béremelés. Felhívnám képviselő úr figyelmét, hogy 2005-
ben Járai Zsigmond fizetése 49,6 millió forint volt, szemben Simor András 100 millió 
forintos, 96,8 millió forintos fizetésével. Tehát lehet, hogy magas volt Járai fizetése - 
nagyjából erre a szintre fogunk most visszajutni, egy picivel magasabbra a törvény 
elfogadásával -, Simor András ehhez képest ennek mégiscsak a kétszeresét kereste. 

Az elnök úr felvetésére: ezt én mondtam félreérthető módon. Most az utolsó, 
tehát a jelenlegi fizetéssel a 28. a jegybank elnökének a fizetése. Ezzel az emeléssel a 
középmezőnybe fogjuk felemelni, tehát európai uniós viszonylatban innentől kezdve 
a jegybank elnökének és a jegybank vezetőinek a fizetése az európai középmezőnyhöz 
fog tartozni, ami azt gondolom, hogy teljesen normális és elfogadható. 

Szó volt itt az Értéktár-programról. Erről is sokszor beszéltünk már, ez sem egy 
egyedi példa. Az európai jegybankok gyakorlatilag mindannyian alkalmazzák ezt az 
Értéktár-programot, onnan emelte át egyébként a magyar jegybank is. Valamennyi 
ingatlan, illetve olyan ingóság, amiket az Értéktár-program keretében vesznek, 
értelemszerűen mobilizálható vagyon, tehát abban az esetben, amit Schiffer András 
képviselő úr felvetett, ha veszteségbe fordulna a jegybank gazdálkodása - hiszen 
valóban abban igaza van az ellenzéki képviselőtársaimnak is, hogy erősen 
árfolyamfüggő a jegybank gazdálkodási eredménye, de nem teljesen kiszolgáltatott 
egyébként ennek, tehát ha veszteségbe fordulna -, akkor nyilvánvalóan az Értéktár-
program keretében vásárolt ingatlanokat és ingóságokat értékesíteni lehet, és ezekből 
finanszírozhatóak a veszteségek. Amit egyébként maga a jegybank elnöke a bizottság 
ülésén is az éves meghallgatásán megerősített, miszerint nem tudja azt elképzelni, 
hogy adott esetben, ha veszteséggel zárna egy gazdasági évet a jegybank, akkor a 
költségvetésből kellene azt a veszteséget megfinanszírozni, hiszen az Értéktár-
program éppen azért van, hogy lehessen hová nyúlni, ha szükség van erre. 

Azt gondolom, hogy alelnök úrnak nem tudok válaszolni arra, hogy az ápolónők 
és a tanárok fizetése hogyan áll az Európai Unióban, de utána fogok ennek nézni és 
erről tájékoztatni fogom, ha ezt fontosnak érzi, lehet, hogy már a holnapi vitában majd 
a parlamentben tudunk erről beszélni. 

Elnök úr, azt gondolom, hogy minden kérdést, ami felmerült, megválaszoltam. 
Azt gondolom továbbra is, hogy ez a javaslat összhangban van az Alaptörvénnyel, 
megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyeket a nemzeti vagyonról szóló törvény 
támaszt, azt gondolom, hogy elfogadása esetén a jegybank működési körülményeit 
olyan mértékben fogjuk javítani, amely elsősorban a pénzpiaci szereplők és a magyar 
befektetők érdekeit fogja képviselni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szokásaink szerint frakciónként reagálásra van 

lehetőség. Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én először is őszintén sajnálom, hogy a Nemzeti 
Bank jelen lévő vezetője nem érzi úgy, hogy ebben a vitában hozzá kellene szólnia, 
úgyhogy én arra kérném, hogy tegye meg. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, intézzen hozzá direkt módon kérdést, ebben az esetben 

meg fogom kérdezni. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Megtehetem. 

Rendben van, akkor felteszem újra azt a kérdést, amit megfogalmaztam. Először is 
szeretném kérdezni, hogy azokat a szakmai kifogásokat és aggályokat, amiket a NAIH 
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elnöke megfogalmazott itt a levelében, azokat ön mivel cáfolná. Mert hogyha ön 
szakmai szempontból úgy ítéli meg, hogy ez a javaslat jó, akkor nyilvánvalóan vannak 
ellenérvei a NAIH elnökének az alkotmányossági aggályaira és felvetéseire, akárcsak 
a mi alkotmányossági aggályainkra és felvetéseinkre. 

Én nem azt kérem öntől, hogy azokra a politikai érvekre válaszoljon, amik, 
mondjuk, a jegybankelnök fizetésének a mértékét illetik, hanem kifejezetten csak arra, 
ahol jogszabályi paragrafus és bekezdés szerint meghatároztuk azt - elnök úr és én is 
a felolvasásom során -, hogy itt probléma van. Azt viszont elvárnám öntől, hogy erre 
válaszoljon, és ezt próbálja megcáfolni, hiszen ön szakmailag támogatja ezt a 
javaslatot. Tehát ez volna a kérdésem és a kérésem. 

Amit egyébként Bánki elnök úr szintén elmulasztott; ugyanis képviselőtársam, 
persze, formálisan azt lehet mondani, hogy ezekre a szakmai felvetésekre, amiket elég 
hosszan sorolt a NAIH elnöke is, jómagam is és más képviselőtársaim is, önnek annyi 
a válasza, hogy forduljunk Alkotmánybírósághoz, de ez körülbelül azt jelenti, hogy 
azért, mert csak. Ez egy ilyen szintű válasz. Én azt szeretném kérni, hogy tartalmilag, 
jogi szempontból próbáljon érvelni a saját álláspontja mellett itt a Törvényalkotási 
bizottság vitájában. Tehát mondja el azt nekem, hogy mondjuk, miért tévedünk mi 
abban ön szerint, hogy ez sérti a jogbiztonság elvét. Miért tévedünk mi abban, hogy ez 
a javaslat sérti az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét? Miért tévedünk mi 
abban, hogy az Alaptörvény 39. cikkét, az Nvtv. 7. és 10. §-ait, az Avtv. 5. §-át sérti ez 
a javaslat? Mert ezek konkrét felvetések itt tőlem is és az elnök úrtól is. Tehát ha erre 
szakmai érveket kapnánk, az nagyon jó lenne. 

Az ápolónők és a tanárok fizetését egyetlen okból tettük ide, azt gondolom, 
nemcsak én, hanem más is: mert ha ennek a javaslatnak a fizetésemelés tekintetében 
az az egyik alapvető érve, hogy az nem jó, hogy a magyar jegybankelnök fizetése a 28. 
a 28 tagállam közül, akkor nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy ez a tendencia, ami 
azt jelenti, hogy a fizetések tekintetében Magyarország hol áll és hogy áll, más 
szegmensekre is igaz kell hogy legyen, főleg a közszférában, mert a privát szférát ettől 
valóban válasszuk el. De azt mondom, hogy állami vezetők fizetését csak akkor szabad 
és erkölcsös kimozdítani a 28. helyről, ha előtte kimozdítjuk a tanárokét, az ápolókét, 
az orvosokét, és még sorolhatnám ezeket a foglalkozásokat, ami szintén a 
közszférához tartozik. Tehát nekem ez a logikám. Én először emelném azt, és amikor 
az rendben van, akkor emelném utána, mondjuk, a jegybankelnök vagy az 
országgyűlési képviselők fizetését. Ennyi, ami miatt ez fontos. De emiatt viszont 
szerintem nagyon is fontos kérdés, úgyhogy majd nyilván a holnapi vitában erre vissza 
tudunk térni. 

A harmadik megjegyzésem egy picit valóban politikai és rosszmájú megjegyzés, 
ezt én készséggel elismerem, és ezzel zárnám. Tisztelt Képviselőtársaim! Aki ezt 
előterjeszti - bocsánat, nem konkrétan az előterjesztőre gondolok, hanem aki valóban 
akarja ezt a módosítást a háttérben, mert Bánki Erik képviselőtársamat én egyébként 
egy befolyásos és kifejezetten jó politikusnak tartom, de nem gondolom azt, hogy 
teljesen függetlenül jutott eszébe most ez az ötlet -, tehát akik a háttérben szeretnék 
ezt a javaslatot, azoknak azért azt tudniuk kell, hogy attól, mert ezek az adatok most 
nem közismertek és nem állapíthatóak meg, azért az ezekhez kapcsolódó esetleges 
bűncselekmények 10-15 év alatt évülnek el. Tehát, ha úgy tetszik, nagyon sokra nem 
mennek vele. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Ugyanúgy minket sem nyugtatott meg az előterjesztő válasza, nem látjuk azt, 
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hogy az átláthatóság ne sérülne ebben az esetben a 4. §-sal. Attól, hogy az 
alapítványhoz áthelyezésre kerül ez a pénz, attól, hogy a kuratóriumi tagok adott 
esetben nem hívhatóak vissza, és ez egy elkülönült jogi személyiséghez fog kerülni, és 
majd a kuratóriumi tagok döntenek, ettől függetlenül még az a pénz, amit ők 
megkapnak, az ugyanúgy közpénz, ugyanúgy a köz pénze, ugyanúgy a magyar nemzet 
tagjainak a pénze, az adózott jövedelmekből, adókból származó közpénz lesz, amivel 
véleményünk szerint el kell számolni. Ezt nem lehet úgy elkölteni, még akkor sem, ha 
valóban ez részben megmarad, és csak azt fogják felhasználni, ami ennek a hozadéka, 
de akkor is ez már átadásra kerül, ez a pénz már az alapítvány tulajdonába fog kerülni, 
de közpénzként fog odakerülni. 

Szerintem ahhoz, hogy a korrupció ne hatalmasodhasson el ezen a területen is, 
mindenképpen szükséges az átláthatóság, a közélet tisztaságának az alapvető feltétele, 
hogy a közpénzek útját teljesen végig tudjuk követni. Ez a jogszabály ezt 
mindenféleképpen elvágja, és ugyanúgy sajnos, azt látjuk, hogy ez egy folyamatnak a 
része, mint ahogy mondtuk, a postatörvény és a többi törvény, amelyek sorozatban 
kerülnek be elénk. Ez valóban azt fogja szolgálni, hogy a korrupció Magyarországon 
tovább erősödik. Tehát nem tudjuk elfogadni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom. Miután alelnök úr kifejezett kérdést 

intézett a jegybank jelen lévő képviselőihez a titkosításra vonatkozó alkotmányossági 
aggályokkal kapcsolatosan, ezért kérdezem, hogy ki kíván rá válaszolni. (Dr. Fömötör 
Barna jelentkezik.) Fömötör főigazgató úrnak megadom a szót. Miután főigazgató úr 
éppen akkor nem volt itt, jelzem, hogy alelnök úr azt kérdezte, hogy a NAIH elnökének 
észrevételeivel, illetve itt a bizottsági ülésen elhangzott alkotmányossági aggályokkal 
kapcsolatosan mi a jegybank álláspontja. Parancsoljon! 

 
DR. FÖMÖTÖR BARNA főigazgató (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elnök úr véleményét csak nagyon rövid idővel a bizottsági 
ülés előtt kaptam meg. Átfutottam, így nem teljes részletességében, de elvi jelleggel 
tudnék röviden reflektálni. 

Ami az MNB által alapított gazdasági társaságokat érinti mint adatokat 
korlátozó rendelkezések: ezeknek az alapja az Európai Bizottság 2016. február 10-én 
nyilvánosságra hozott döntése a MARK Zrt.-vel, az eszközkezelővel kapcsolatban. 
Maga a társaság, aminek van egy leányvállalata is, a MARK Ingatlan Zrt., ez a hazai 
szabályozásnak a specialitása miatt alakult így. Két dolgot állapított meg a Bizottság a 
határozatával. Az egyik az, hogy a MARK makroprudenciális, tehát MNB-
alapfeladatot lát el, erre tekintettel biztosítja a törvény ugyanazt a jogi védelmet az 
adatokkal kapcsolatban, mint amit az MNB egyébként is megkap makroprudenciális 
feladatával, mint alaptevékenységével kapcsolatban. A másik, amit elnök úr is legitim 
célként jelölt meg, határozott meg, a Bizottság kifejezetten előírta, hogy a MARK Zrt.-
nek piaci alapon kell működni, versenykörülmények között, versenytársakkal. Ebben 
a helyzetben viszont megilleti a MARK Zrt.-t is az üzleti titokhoz való védelemnek a 
joga. Ha jól emlékszem, ez talán a 4. § (6) bekezdése a törvényjavaslatban. A 
közérdekűadat-igényléssel pontosan meg lehet tudni - leegyszerűsítve - azt, hogy 
mennyiért vásárol követelést a piacon és mennyiért fogja értékesíteni. Ezt a 
versenytársak tudni fogják. Ha nem teremtjük meg ezt a védelmet, akkor egész 
egyszerűen nem fogja elérni a jogalkotói célt vagy azt a célt, amire a MARK-ot 
létrehozta az MNB. Tehát a gazdasági társasággal kapcsolatos aggályokat röviden így 
foglalnám össze, abban nyilván eltérő a szakmai álláspontunk elnök úrral. 

Ami az alapítványt illeti, itt hivatkoznék arra, illetve megismételném azt, amit 
a törvényszöveg indokolásában részletesen kifejtett az előterjesztő, kiegészítve azzal - 
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egyrészt a Ptk.-s alap, ez a római jog óta így van -, hogy az alapítvány mint 
vagyontömeg önnön elválik, és én mint az alapító képviselője nagyon jól tudom, hogy 
semmiféle ráhatás nincs az alapítványok működésére. Itt ez a fontos dogmatikai 
történet, amit meg kell hallanunk. 

A másik pedig: én egy kicsit továbbmennék ezzel kapcsolatban, ugyanis sem a 
nemzeti vagyonról, sem az állami vagyonról szóló törvény vagyonfelhasználásra, 
vagyongazdálkodásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók az MNB 
tekintetében, csak mint egy dogmatikai dolog, tehát az a hivatkozás, ami folyamatosan 
egybeköti, sajnos, nem valós. A nemzeti vagyonról szóló törvénynél maga a törvény 
16. §-a adja meg a felmentést és tartalmaz eltérő szabályozást, az állami vagyonnál 
pedig a törvény 1. § (3) bekezdés b) pontja mondja azt, hogy a Magyar Nemzeti Bankra 
eltérő, külön törvény szerinti szabályokat kell alkalmazni, nem ugyanazt, mint 
egyébként az állami vagyonnal kapcsolatban.  

Egyébként ennek megvan az oka, ami nagyon prózai, az MNB-törvény 1. § (2) 
bekezdése: az MNB mint központi bank, nem fogadhat el semmilyen utasítást sem a 
kormánytól, sem az uniós szervektől, teljesen máshogy működik gazdálkodás 
szempontjából is, mint az átlagos gazdasági társaságok. Erre tekintettel egy teljesen 
más jogi helyzetből kell kiindulni és egy teljesen más jogi helyzettel kell szembenézni, 
mint amit egyébként az Alkotmánybíróság a Vértesi Erőművel kapcsolatban vagy más 
ügyekben megállapított. 

Ezek apró különbségeknek tűnnek, de valójában logikailag felépítve, az 
indokolásban kifejtve szerintem egyértelműek. Éppen ezért mi eltérő szakmai 
véleményen vagyunk elnök úrral, és nagyon röviden akkor így foglaltam volna össze 
az álláspontunkat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bánki Erik képviselőtársunké a szó. Parancsoljon! 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Főigazgató úr jórészt megválaszolta azokat a kérdéseket, amelyek még az ellenzéki 
alelnök urak véleménye szerint nyitottak maradtak. Én még egy dolgot mindenképpen 
hozzátennék. 

Van egy alapvető ellentmondás közöttünk, hiszen mi úgy tekintjük az 
alapítványok működését, ahogy azt főigazgató úr is elmondta - ami egyébként a 
valóságban és a gyakorlatban is tapasztalható -, hogy az alapítónak nincs konkrét 
ráhatása az alapítványok működésére. Még egyszer hangsúlyozom: abban van 
felelőssége, hogy a kurátorokat ő jelöli, onnantól kezdve viszont a kurátorok nem 
visszahívhatóak, tehát gyakorlatilag önállóan működnek, szabadon hozzák meg a 
döntésüket. Ebben egyetlenegy dolog korlátozza őket, az alapítói vagyon. Az alapítói 
vagyont nem kockáztathatják, az alapítói vagyonnal való gazdálkodás eredményeként 
keletkező forrásokat költhetik el. Tehát ilyen értelemben én továbbra is azt mondom, 
hogy nemhogy szűkíti a kereteket, hanem éppen hogy tágítja az információhoz való 
hozzáférés kereteit a jelenlegi törvényjavaslat. Azt is elmondom önöknek, hogy miért.  

Ha szigorúan vesszük és az önök álláspontját vesszük alapul, akkor azt kell 
mondjam önnek, alelnök úr, hogy valamennyi alapítványnak, amely a személyi 
jövedelemadó 1 százalékos támogatását felhasználva működik, ugyanígy az 
infotörvény hatálya alá kellene tartoznia. De egyik sem tartozik oda. Ezekre az 
alapítványokra a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény vonatkozik, tisztelt képviselő úr, ami egyébként semmiféle 
beszámolási kötelezettséggel nem terheli ezeket az alapítványokat. 

Ezzel a törvényjavaslattal, amit mi most benyújtottunk, a jegybanki 
alapítványokat, amelyek egyébként nem közhasznú alapítványként működnek, a 
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törvény hatálya közhasznú alapítvánnyá minősíti át. Ez pedig azt fogja jelenteni, 
tisztelt alelnök úr, hogy az általános, tehát a civiltörvény vonatkozó rendelkezéseihez 
képest egy sokkal szigorúbb beszámolási kötelezettséggel terhelten fognak működni, 
hiszen minden évben közhasznúsági jelentést kell tenniük, azaz minden év végén 
nyilvánosságra kell hozniuk, hogy milyen szerződésekkel dolgoztak, milyen 
gazdálkodást folytattak, és milyen eredménnyel gazdálkodtak. Tehát a civiltörvényhez 
képest egy sokkal szigorúbb beszámolási kötelezettséget ír elő ez a törvényjavaslat. 

Tehát azt gondoljuk, hogy nemhogy eltussolnánk adatokat, hanem éppen ezzel 
ellenkezőleg: egy szigorúbb beszámolási kötelezettséget írunk elő. Azok az adatok, 
amelyek egyébként nem hozzáférhetőek, 10 év időtartamig nem hozzáférhetőek, tehát 
ahogy alelnök úr is elmondta, ha bárki bármit szeretne eltussolni, az nem történhet 
meg, mert mielőtt elévülnének ezek az események, azelőtt egyébként nyilvánosságra 
kerülnek az adatok, tehát ilyen értelemben a rendszer normál működését nem zavarja, 
viszont egyébként pedig elszámoltathatóvá teszi ez a rendelkezés. 

Tehát azt gondolom, hogy alapvető ellentmondás van közöttünk az 
alapítványok státuszának megítélésében. Szerintem a mi megítélésünk a reálisabb, és 
még egyszer mondom, ehhez képest pedig a civiltörvény hatályánál egy sokkal 
szigorúbb szabályozást írunk elő ezekre a jegybank által alapított alapítványokra. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A további helyettesítéseket szeretném ismertetni: 

Répássy Róbert alelnök úr nekem adott helyettesítési megbízást, Balla György alelnök 
úr Bóna Zoltán képviselőtársunknak, Hiszékeny Dezső pedig Tóth Bertalan 
képviselőtársunknak, de ha jól látom, ez nem lesz könnyű, tekintettel arra, hogy ő is 
eltávozott már. 

Most a határozathozatal következik. Ezt megelőzően kérdezem formálisan is az 
előterjesztőt, illetve a kormányt a módosító javaslatokról. Tehát Staudt Gábor, Volner 
János és Gyüre Csaba képviselőtársaink indítványával kapcsolatosan mi az 
előterjesztő álláspontja? 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Mi a kormány álláspontja, államtitkár úr? 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Manninger Jenő képviselőtársunk módosító 

javaslatával kapcsolatosan kérdezem az előterjesztőt. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Szocialista Párt két képviselője, Tóth Bertalan és 

Tóth Csaba képviselőtársaink által előterjesztett indítvánnyal kapcsolatosan mi az 
előterjesztő, illetve a kormány álláspontja? 
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BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 

számú saját módosító javaslatával kapcsolatosan mi az előterjesztői álláspont? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

sem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, példás egységben az előterjesztő és a kormány, 

úgyhogy megkezdhetjük a határozathozatalt. 
Először a jobbikos képviselőtársaink által előterjesztett módosító javaslatról 

kell döntenünk, ez a 9380/4. és 5. módosító javaslat. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
erről szavazzunk. A kormány és az előterjesztő nem támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 20 nem ellenében a bizottság a 
javaslatot nem támogatta. 

Most soron következik Manninger Jenő képviselőtársunk módosító indítványa 
9380/6. számon. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak erről! A kormány és az 
előterjesztő támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül a módosító javaslatot támogatta. 

Most Tóth Bertalan és Tóth Csaba MSZP-s képviselőtársaink 9380/7., 8. és 9. 
számon előterjesztett módosító javaslatairól kell a bizottságnak határoznia. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! Az előterjesztő és a kormány nem támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 20 
nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. A kormány és az előterjesztő nem támogatja ezeket. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a TAB saját módosító javaslatát 1. hivatkozási 
számon igen szavazat nélkül, 21 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell a 
bizottságnak döntenie. Gondolom, ezt a kormány és az előterjesztő támogatja. 
(Jelzésre:) Jelzik a kormány, illetve az előterjesztő képviseletében, hogy igen. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 21 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom távollétében, aki 
ezt örömmel vállalja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vas Imre képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót kíván állítani az ellenzék? (Dr. Bárándy Gergely és dr. 
Gyüre Csaba jelentkezik.) Akkor megosztva alelnök urak, tehát Bárándy és Gyüre 
alelnök úr lesz a bizottsági kisebbségi vélemény előadója a holnapi napon. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai munkát. A napirend végére értünk, az ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 57 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Podmaniczki Ildikó, Nánásiné Czapári Judit és Pavlánszky 
Éva  


