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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Tisztelt 
képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, hogy 
a meghívóban szereplő napirendekhez képest van-e kiegészítő javaslatuk. (Nincs jelzés.) 

Z. Kárpát Dániel képviselő úr jelezte, illetve kezdeményezte, hogy a T/577. számú 
törvényjavaslat tárgyalására a mai napon ne kerüljön sor. Tehát ezt az indítványt viszont 
javaslom levenni a napirendről. 

Akkor ezzel a kiegészítéssel, tehát a Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványáról 
szóló napirendi pont levételével, aki az ülés módosított napirendjével egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

A bizottság tagjai egyhangú döntéssel fogadták el a módosított napirendet. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 

munkáját megkezdheti. 

A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló B/26. számú üzleti 
jelentése és beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)  
A Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Az első napirendi pontként, annak a) és b) pontjaként a Magyar Nemzeti Bank 
2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolójának megvitatása, illetve a Magyar 
Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló 
határozati javaslat elfogadásáról kell majd döntenünk. Értelemszerűen az a) és b) 
pontok vitája egy körben folyik.  

Köszöntöm Matolcsy György elnök urat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, és meg 
is adom önnek a szót. 

Dr. Matolcsy György szóbeli tájékoztatója 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Alelnök Urak! Igen tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a meghívást. Engedjék 
meg, hogy egy rövid összegzést mondjak a valamivel részletesebb beszámoló előtt, 
hiszen egy részletes írásbeli beszámolót is készítettünk. Gondolom, önök is 
áttanulmányozták ezt. 

A Magyar Nemzeti Bank 2017-ben Magyarország jegybankjaként sikeres 
működési évet zárt és historikus eredményeket ért el. Ez egy pozitív, de azt gondolom, 
hogy karakteres megállapítás, ezért érdemes bizonyítani. 

A Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó törvény három mandátumot, három 
feladatot, három célt határoz meg, és mind a három célját a Magyar Nemzeti Bank 
elérte. Ettől eredményes lehet a működés, sikeres, de mind a három célt történelmi, 
gazdaságtörténeti távlatban azt gondolom, hogy magas szinten, kimagasló szinten érte 
el. 

Az árstabilitást 2017-ben fenntartható módon a Magyar Nemzeti Bank rugalmas, 
középtávú inflációs célkövető sávján belülre hozta. Ez 2,4 százalékos éves átlagos 
inflációt jelent, ami így első pillantásra nem egy szokatlan eredmény, de ha végignézünk 
a magyar gazdaságtörténeten és azon belül a 2001-et követő jegybanki inflációs 
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célkövető működésen, akkor nagyon ritkán érte el a magyar jegybank ezt a célt, vagy 
alullőtte. 2001, de inkább 2002-2010 között fölé, és a globális gazdaságban - mint látjuk 
- nagyon sok jegybank küszködik azzal, hogy a saját 2 vagy 3 százalékos inflációs célját 
fenntartható módon elérje. 

Hogy miért jó egy moderált infláció, azt gondolom, hogy az mindenki számára 
világos, de engedjék meg, hogy aláhúzzam. Hiszen az elmúlt években, 2008 után láttunk 
mínusz inflációs - deflációnak hívja a közgazdaságtan -, deflációs szakaszokat, ami azt 
jelenti, hogy minden korábbi hitel terhe lényegesen megemelkedik. Tehát azért kell 
moderált, a mi esetünkben 3 százalék körüli inflációt, ráadásul fenntartható módon 
elérni, mert egyébként a múlt a jövőt lényegesen erősebben megterheli, mint azt az üzleti 
szektor, a kormányok, a családok tervezték. 

A másik mandátumát is sikeresen teljesítette és ezt a feladatát is megoldotta a 
magyar jegybank, ez a pénzügyi stabilitás. Magyarország a 2008 utáni globális pénzügyi 
válságban a világ tíz legkockázatosabb, legsérülékenyebb gazdasága közé került; az 
okokat ismerjük, talán felesleges most itt végigvenni. Mára, már 2017-ben is a közepes 
- és itt jó a közepes jegy -, a közepesen kockázatos, a közepesen sebezhető globális 
gazdaságok közé került. Óriási eredmény, Lengyelországgal vagyunk együtt. Hogy 
szerettük volna sokáig a lengyel gazdaság eredményeit itthon is megismételni. Hiszen 
Lengyelország az elmúlt 25-30 év legsikeresebb európai, ezen belül európai uniós 
gazdasága. 

A sebezhetőség mérséklődése azt is jelenti, hogy az államháztartás, a költségvetés 
egy fenntartható pályára került, és ez annak is köszönhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
a 610 bázispontos alapkamat-csökkentéssel a költségvetésnek 2017-ben 600 milliárd 
forintos kamatmegtakarítást tett lehetővé. Ez 2013 óta, még inkább 2012 augusztusa és 
most, a miáltalunk vizsgált 2017-es év vége között 1600 milliárd forintos megtakarítást 
hozott a magyar államháztartásnak. Gondoljuk el, hogy ez mekkora összeg, csupán 
azért, mert a 610 bázispontos alapkamat-csökkentés és a jegybank egyéb programjai, 
kiemelten az önfinanszírozási program, amivel a jegybankból a pénzpiacra tereltük a 
bankok pénzét, ez érte el ezt az eredményt. 

A harmadik mandátuma a Magyar Nemzeti Banknak a gazdaságpolitika 
támogatása, a kormányzat működésének a segítése. Mint harmadik mandátum is 
teljesítésre került. Gondoljunk csak arra, hogy a 2017 márciusában zárult Növekedési 
Hitelprogram összesen 2800 milliárd forintot vitt be a magyar üzleti szektor és 
áttételesen a családok beruházási terveibe. Önmagában ezzel, a 2800 milliárd forinttal 
körülbelül 1000 milliárd forintnyi többlet költségvetési bevételt generált. Ezzel mintegy 
40 ezer magyar mikro-, kis- és középvállalat jutott beruházási hitelforráshoz, ez valóban 
historikus eredmény. 

Azt gondolom, hogy 2017-ben olyan forrást kapott részben az állami 
költségvetésből, részben uniós forrásból, részben a Magyar Nemzeti Bank növekedési 
hitelforrásából a magyar mikro-, kis- és középvállalati szektor, amelyet valójában 1924 
óta, a Magyar Nemzeti Bank megalapítása óta nem kapott. 

A gazdaságpolitika támogatása részben a növekedés, a foglalkoztatás 
támogatását jelentette, részben egy versenyképességi program kidolgozását, ami 2018 
közepére került olyan állapotba, hogy átadhattuk Magyarország miniszterelnökének és 
a kormánynak, valamint egy sor oktatási és tudományos program révén támogattuk a 
gazdaságpolitikát. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy 
elmondjam, hogy mindezek a historikus eredmények nem önmagában a Magyar 
Nemzeti Banknak köszönhetőek, nem is elsősorban a Magyar Nemzeti Banknak 
köszönhetőek. Engedjék meg, hogy 7 olyan forrást, tényezőt jelöljek meg, amelyek 
szerencsés együttállása adott lehetőséget, hogy 2017-ben, de aztán majd reményeink 
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szerint 2018-ban is a Magyar Nemzeti Bank ilyen mértékben teljesíthette a 
mandátumait, és ilyen mértékben segíthette Magyarországot. 

Az első nyilvánvalóan a 2010 utáni gazdaságpolitikai fordulat. Magyarországon 
nem következhetett volna be jegybanki fordulat, ha előtte nincs gazdaságpolitikai 
fordulat. Ha az államháztartás konszolidációja elmarad, nincs ember és nincs jegybank, 
aki és amely ezeket az eredményeket 2010-ben elérhette volna. 

Nyilvánvalóan a 2013-as monetáris politikai fordulat is hozzájárult, az utána 
következő, így a 2017-es eredményekhez. 

A kettő együtt, tehát a gazdaságpolitikai fordulat és a monetáris politikai fordulat 
már 2014-15-16-ban, 2017-ben pedig nyilvánvalóan helyreállította a közbizalmat. 
Helyreállította az optimizmust, a közbizalmat állam és piac, üzleti szektor és külföldi 
befektetők, családok és önkormányzatok között, a bankrendszer és a hitelfelvevők 
között. A közbizalom helyreállítása döntő gazdaságpszichológiai oka a 2017-es 
eredményeknek. 

Hasonló módon az európai uniós források is jelentős mértékben a siker tényezői, 
bár az éves beruházási tevékenységünknek csak kisebb részét adják az európai uniós 
források. Ez lábjegyzet arra vonatkozóan, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy csak az 
európai uniós források támogatják a bruttó hazai termék 20-25 százaléka közötti 
beruházási rátából adódó 8-10 ezer milliárd közé eső beruházási tevékenységet. Nem, 
nem így van. 1000-2000 milliárd forint közötti európai uniós forrásról van szó, ami 
nagyon jelentős, de nem kizárólagos beruházási forrása a magyar növekedésnek. Szóval 
az európai uniós források. 

Az ötödik tényező megítélésem szerint, ami miatt historikus eredményekről 
beszélhet egyébként 2017-ben Magyarország, de én most a Magyar Nemzeti Bankot 
képviselem, az a globális konjunktúra. A globális konjunktúra nélkül azt gondolom, 
hogy sokkal nehezebb helyzetben lett volna az államháztartás, és bizony mi is a 
jegybankban nehezebb helyzetben lettünk volna, hiszen alapvetően egy rugalmas, 
középtávú inflációs célkövető rendszerben nagyon érzékenyen reagál a globális 
konjunktúrára minden jegybanki számítás és minden döntés. 

Egy hatodik és nagyon fontos tényezője a historikus eredményeknek az a 
stratégiai szövetség, amelyet a Magyar Nemzeti Bank és a kormány kötött, amelyet a 
Magyar Nemzeti Bank és a bankrendszer kötött, és amelyet a befektetők, beruházók, 
különösen a mikro-, kis- és középvállalatok kötöttek a Magyar Nemzeti Bankkal. De 
hasonlóan a családok, hiszen például a fogyasztóbarát lakáshitelek révén, azt gondolom, 
egészen világos, hogy egy erős együttműködés, szövetség alakult ki a lakáshiteleket 
felvevők és a jegybank között. Ketten együtt vittük végbe azt, hogy ma már az új 
lakáshitelek 60 százaléka fogyasztóbarát, tehát rögzített, fix kamatozású hitel. Hogy 
ennek milyen jelentősége lesz a következő 5-10 évben, azt még nem is sejtjük, de nagyon 
jelentős eredménynek tartom, és ez egy stratégiai szövetség eredménye. 

Minden stratégiai szövetségünk előtt, mögött ott van, hogy megőriztük a Magyar 
Nemzeti Bank függetlenségét. A Magyar Nemzeti Bank egyetlenegy döntését sem 
befolyásolják a jegybankon kívüli nyomásgyakorló intézmények. Sem politikai pártok, 
sem ellenzéki pártok, sem média, semmilyen külső nyomásgyakorlás nem része a 
Magyar Nemzeti Bank működésének. De ez így van, hogy úgy mondjam, a nagy 
testvéreinknél, tehát a Federal Reserve, az Európai Központi Bank vagy a lengyel 
jegybank esetében is. A függetlenség megőrzése mellett stratégiai szövetségek keretei 
között értük el ezeket az eredményeket. 

Engedjék meg, hogy hetedikként - a hetedik te magad légy! -, a hetedik 
tényezőként megemlítsem azt, hogy a Magyar Nemzeti Bankban ma Magyarország 
legjobban felkészült szakértői, közgazdasági, gazdasági, pénzügyi szakértői csapata 
működik, több száz, összesen 1400 monetáris politikával foglalkozó szakember, nagyon 
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magas színvonalon. Mind a hagyományos, mind a nem hagyományos, mind az ortodox, 
mind a nem ortodox, sok esetben főként a nem konvencionális eszközök kidolgozásával 
azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank célját, tehát hogy a világ top tíz legjobb 
jegybankja közé emelkedjék a Magyar Nemzeti Bank, ezt megközelítettük, és ezen a - 
hogy úgy mondjam - pályán rajta vagyunk. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök urak! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy 
néhány esetben néhány részletet közreadjak, hiszen valójában az összegzés a Magyar 
Nemzeti Bankra vonatkozó törvény három mandátumának a teljesítését jelentette, de 
ezen belül engedjék meg, hogy elmondjam azt is, hogy a középtávú inflációs célkövetési 
sávba, tehát a 3 plusz-mínusz 1 százalékos inflációs sávba történő belépés 2017-ben 
valóban jelentős eredmény, és ez úgy ment végbe, hogy közben teljes hitelezési fordulat 
következett be, mind a vállalati hitelek terén, ezen belül a mikro-, kis- és középvállalati 
hitelek terén két számjegyű hitelbővülés jött létre, mind a családi hitelek - szeretjük 
háztartásoknak hívni őket - terén hitelezési fordulat jött létre. 

Tehát elértük az inflációs célsávot, miközben folyamatosan a hitelbővülés felé 
vittük a bankrendszert, és el is értük mindkét fontos területen, tehát a vállalati hiteleknél 
és a háztartási hiteleknél a hitelfordulatot. 

Azt gondolom, hogy nagyon jelentős volt az az eredmény, amikor 2017 őszén a 
Monetáris Tanács nem konvencionális eszközök bevezetéséről döntött. Önök ezeket 
látták. Ezeket már megelőzték nem konvencionális monetáris politikai programok, ilyen 
volt az önfinanszírozási program, és mindezek eredményeképpen a hosszú 
állampapírpiaci hozamok - átlagosan 2013 után, tehát 2017-re - 560 bázisponttal 
csökkentek. 560 bázisponttal. 

Ez hihetetlenül nagy csökkenés. Nyilvánvalóan egy korábbi, csupán ortodox 
eszközöket alkalmazó monetáris politika után lehetett ezt elérni, de mégis a hosszú 
állampapírhozamok 560 bázisponttal csökkentek. Valamint a rövid hozamok 680 
bázisponttal csökkentek. Így jöhetett az létre, hogy 2017-ben a magyar államháztartás 
600 milliárd forintot takarított meg, hiszen mind a rövid, mind a hosszú hozamok 
jelentősen csökkentek, és miután kilenc és fél év a teljes magyar államadósság 
megfordulása, a 2013 után beépült alacsony hozamok, ha el is indul egy 
normalizációnak nevezett hozamemelkedés a pénzpiacokon, még évekig éreztetik a 
pozitív hatásukat. 

Azt szokták mondani a jegybankárok és a jegybankokkal foglalkozó elméleti 
közgazdászok, hogy a jegybankok az alapkamaton keresztül vagy az alapkamathoz 
kötődő kamatokon keresztül, például kamatfolyosó vagy egynapos betéti kamatláb, 
csupán a rövid hozamokat tudják befolyásolni. Eddig ez volt a konvencionális nézet a 
közgazdászok, a közgazdasági elméleti szakemberek körében. 

A Magyar Nemzeti Bank - még egyszer - egy nagyon elrontott bázison, sok 
szerencsés tényező együttállásaként bizonyította, hogy lehet a hosszú hozamokat is 
lenyomni, össze lehet törni a hosszú hozamokat. Ez azt jelenti, hogy a hosszú hozamok 
igen jelentős, 560 bázispontos csökkenése beépül a következő 5-10 év magyar 
államadósság-finanszírozási politikájába. 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy még azt is elmondjam, hogy a Növekedési 
Hitelprogram 2013-14-ben kivezette Magyarországot, a magyar gazdaságot egy 
hitelkiszáradási helyzetből. Ez a credit crunchnak nevezett helyzet a legveszélyesebb 
pénzügyi helyzet volt, még azok sem kaptak hitelt, amely mikro-, kis- és középvállalatok 
hitelképesek voltak. A Növekedési Hitelprogram 2013 júniusa és 2017 márciusa között 
mintegy 2,5 százalékkal járult hozzá a bruttó hazai termék bővüléséhez. Tehát nem 
csupán sikerült 2017 márciusára végleg kihozni a magyar pénzügyi rendszert a 
hitelkiszáradás rendkívül kockázatos állapotából, hanem még a növekedést is sikerült 
ezzel a 2800 milliárd forintos növekedési hitelprogram forrással támogatni, ráadásul 
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széles bázison. Ezt rendkívül fontosnak tartom. Tehát mind földrajzilag szétterült az 
NHP Magyarországon, mind pedig a vállalkozói szektorban, mind pedig az ágazatok és 
szakágazatok között. Könnyű lett volna kipécézni egy dinamikus ágazatot és oda 
koncentrálni a hitelforrásokat. Nem ezt tettük. Azt gondolom, hogy helyesen. 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 2017-ben a Magyar 
Nemzeti Bank sikeres fogyasztóvédelmi tevékenységet folytatott. Ez döntő mértékben a 
minősített fogyasztóbarát lakáshitel kialakításához és bevezetéséhez kötődik. 
Mondhatnánk, hogy a bankrendszer ellenérdekelt volt. Szerencsére nem teljesen ez a 
helyzet, kényelmes volt az a korábbi állapot, amelyben kockázatosnak minősített 
ügyfeleknek magas, ráadásul változó kamatozású hiteleket adtak lakásberuházások 
esetében. Megint a stratégiai szövetség hozott eredményt, azt gondolom, hogy mára 
világos, hogy a fogyasztóbarát lakáshitelek - még egyszer: az új hiteleknél a rögzített fix 
kamatozás már 60 százalékot tesz ki - egy olyan fordulat a hitelezési fordulaton belül, 
amely egy mennyiségi fordulat, egy olyan minőségi fordulat, ami a következő években 
bizony meglátszik majd a magyar gazdaság erősödő versenyképességén. 

A Magyar Nemzeti Bank 2017 végére összesen 1544 intézmény prudenciális 
felügyeletét látta el, azt gondolom, hogy magas szakmai színvonalon, az év folyamán 141 
prudenciális vizsgálatot folytatott le és 24 piacfelügyeleti vizsgálatot indított meg. Azt 
gondolom, hogy a mindennapi hírekben a Magyar Nemzeti Bank jelentős mértékben 
ezekkel a vizsgálatokkal van jelen, és ez helyes, mert a pénzügyi rendszer stabilitása, a 
pénzügyi stabilitás második mandátumként meghatározza a Magyar Nemzeti Bank 
működését. Nincs még vége, de 2013, de inkább 2015-16 után a Magyar Nemzeti Bank 
sikeresen tisztítja a pénzügyi rendszert a csalárd, hamis szereplőktől, amelyek 
képességek és engedélyek híján szeretnének részt venni a magyar pénzügyi rendszer 
működésében, de ez jelentős kockázatot jelent, amiről nyilván mindenkinek van 
fogalma. 

Tisztelt Elnök Úr! 2017 márciusában döntött arról a Magyar Nemzeti Bank 
vezetése, hogy a GIRO Zrt. hozza létre az azonnali fizetési rendszert. Ez egy következő, 
már 2019-ben várható fordulat lesz, de ennek az infrastrukturális és menedzsment 
munkáját 2017-ben már elkezdtük felépíteni, és azt gondolom, hogy az azonnali fizetés 
nagyon jelentős fordulatot fog hozni Magyarországon, például a pénz forgási 
sebességében, illetőleg a pénzügyi rendszer versenyképességében. 

A Magyar Nemzeti Bank a harmadik mandátuma keretében, tehát a 
gazdaságpolitika támogatásának keretei között jelentős tudományos és oktatási munkát 
segítő tevékenységet végez, részben maga a jegybank, részben az alapítványi körén 
keresztül. Kilenc vezető magyar egyetemmel hoztunk létre megállapodást, kiválósági 
ösztöndíjat alapítottunk, amely évente 400 kiváló közgazdászhallgatónak ad 25 
közgazdasági képzéssel foglalkozó egyetem és főiskola keretei között ösztöndíjat. Ezt 
kiegészítettük már ebben az évben 100 kárpátaljai magyar diákkal, tehát most évi 500 
kiválósági ösztöndíjat ad a jegybank az adott egyetemek javaslata alapján - a Magyar 
Nemzeti Bank ebbe nem szól bele. (Megérkezik az ülésre F Kovács Sándor.) 

A Budapesti Corvinus Egyetem természetesen egy kiemelt partnerünk, itt a 
Magyar Nemzeti Bank több más jegybank gyakorlatához hasonlóan saját jegybanki 
tanszéket alapított, és geoközpontot, valamint egy, a sanghaji Fudan Egyetem, a 
Corvinus Egyetem és a jegybank közötti együttműködési megállapodás szerint egy 
executive MBA programot is indított. 

A Magyar Nemzeti Bank alapítványai eredményes munkát végeztek, 
gyarapították a vagyonukat, a vagyonnal csak a hozamát költhetik el, tehát a hozammal 
jól gazdálkodva mintegy 6 ezer tudományos, oktatási programot, projektet, 
könyvkiadást, konferenciát támogattak. 
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A Magyar Nemzeti Bank 2017-ben is nyereséges volt. Nem célja a Magyar 
Nemzeti Bank vezetésének, hogy nyereséges legyen a jegybank. Nem is tartanám 
közgazdaságilag, gazdaságpolitikailag vagy akár a jegybanki politika szempontjából 
szerencsésnek, ha a mindenkori kormányzat előírná, mint tulajdonos, a jegybank 
részére a nyereségességet, de azok a programok, amelyeket - még egyszer - egy 
szerencsés csillagállásban, egy jól működő szövetségi rendszerben a Magyar Nemzeti 
Bank 2017-ben is működtetett, azok eredőjeképpen, következményeként állt elő a közel 
40 milliárd forintos eredmény. 

Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Ez lett volna a rövid 
összegzés, és örömmel állok minden kérdés vagy vélemény elé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a szóbeli kiegészítését. A 

képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve 
véleményt mondjanak a jegybank 2017. évi működésével kapcsolatban. 

Elsőként Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonynak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Próbálok nagyon 
rövid lenni. Én élvezettel hallgattam Matolcsy György beszámolóját, és még meg is 
nevettetett, pedig a mai gazdasági helyzetben ez ritkán fordul elő. Örülök, hogy ennyire 
rózsás a helyzet Magyarországon, és nem beszélt az elszabadult forintárfolyamról, nem 
beszélt azokról a dolgokról, hogy majdnem 1000 milliárd forint árfolyamveszteséget 
szenvedtek el 2010-ben a devizahitellel rendelkező családok és önök hogyan nyúlták le 
ezeket a pénzeket, de kimondottan az alapítványi pénzekre szeretnék kitérni. 

Egyetértek, eredményesen végezték az MNB alapítványai a munkát, 
eredményesek voltak. A GDP körülbelül 0,8 százalékát lopták el úgymond, a közpénz 
elvesztette közpénz jellegét, és ahogyan előadta az elnök úr, hogy mekkora oktatási 
programot hajtottak végre, a közel 270 milliárd forint kiszervezése, ami közpénz 
lényegében, az állami vagyonnak az újraelosztása zajlott az alapítványokon keresztül, 
csak 2 százalékát fordítottak az alapítványi pénzekből kutatásra és oktatásra, az összes 
többit lényegében ingatlanvásárlásra, műkincsek vásárlására és lényegében, amit 
mondtam, hogy az állami vagyonnak az újraelosztása zajlott az alapítványokon 
keresztül. Én csak gratulálni tudok hozzá, elnök úr, ön, mint jegybankelnök, 
asszisztálásával eredményesen lophatják a magyar emberek pénzét. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaimat megkérem, hogy a jegybankhoz és annak elnökéhez 

méltó felszólalásokat tegyenek. (Bangóné Borbély Ildikó: Lehet, mert bírósági ítélet 
van róla.) Szatmáry Kristóf képviselő úr kért szót. Öné a szó. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Sok kérdés lehetne, de talán 

ami a bizottság számára is lényeges, hogy elnök úr említette azokat a fordulatokat az 
elmúlt nyolc évből, amelyek meghatározzák azt a jóval kedvezőbb, mondanám, hogy 
összehasonlíthatatlanul jobb gazdasági helyzetet, mint ami volt 2010 előtt.  

Említette elnök úr a gazdasági fordulatot, ez nagyjából az első ciklusra tehető. Szó 
volt részletesen a monetáris fordulatról, ami gyakorlatilag a megelőző négy év, de ha 
lehet kérni egy rövid tájékoztatást, ami a bizottság tagjai számára is fontos 
információkkal bír, a versenyképességi fordulatról, ami előttünk áll, és amiben az elnök 
úr egyébként említette a Nemzeti Bank - mint a legjobb szakmai műhely - szerepét. Ezzel 
kapcsolatban az elmúlt időszakban egy komolyabb anyag jelent meg a Nemzeti Bank 
részéről, ami azt gondolom, meghatározza a jövőt is, nemcsak a múltat. 
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Tehát ha lehet kérdezni ezzel kapcsolatban elnök úrtól, akkor a bizottság tagjai 
nevében szeretném kérni, hogy erről egy rövid tájékoztatót adjon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mellár Tamás alelnök úr kért szót. Öné 

a szó. 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Jegybankelnök Úr! Mindenekelőtt azzal szeretném kezdeni a hozzászólásomat, 
hogy hadd értsek egyet néhány dologban Matolcsy elnök úrral. Valóban én is igen 
pozitívan értékelem azt a monetáris fordulatot, amely itt Magyarországon végbement. A 
Magyar Nemzeti Banknak megfelelő bátorsága volt ahhoz, hogy jó időben indítsa el azt 
a kamatcsökkentési periódust, amelynek eredményeképpen valóban jelentős mértékben 
csökkent a jegybanki alapkamat, és valóban hatással tudott lenni a hozamokra, mind a 
rövid-, mind a hosszú távú hozamokra. Ez kétségkívül nagy érdem, és ezt mindenképpen 
el kell ismerni, és lehet bírálni egyébként a korábbi jegybankvezetést, amelyik egészen 
sokáig makacsul ragaszkodott a magas kamatokhoz, és ezzel komoly terheket rótt a 
magyar gazdaságra, ez kétségkívül így van, így igaz. 

Aztán van még egy olyan pont, ami azt gondolom, hogy igencsak pozitív, tehát a 
hitelbővülés, vagyis az, hogy az elmúlt években a jegybank valóban sokat tett annak 
érdekében, hogy a vállalkozói szektor, a vállalkozói szféra kapjon megfelelő mennyiségű 
hitelt, és ez a hitel is nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy a gazdasági növekedés 
valóban ilyen szintű legyen, mint amilyen szintű lett. 

Azonban ezen két pont után én szeretném felhívni a figyelmet néhány olyan 
dologra, amelyek egyébként ebből is következnek, és amelyek azt gondolom, hogy a 
jövőre nézve veszélyt vagy veszélyeket is jelenthetnek. 

Az egyik dolog az, amire már felhívta a figyelmet az Európai Bizottság is. Az 
Európai Bizottságnak éppen két héttel ezelőtt volt itt az egyik csoportja, amelyik arról 
beszélt, hogy Magyarország nem fogja tudni tartani a középtávú strukturális hiánycélt, 
azért, mert az output gap igen magas lett ebben az esztendőben. Én nagyon tisztelem és 
elfogadom a Magyar Nemzeti Bank becslését, ők azt mondják, hogy a potenciális 
növekedési ütem 2 százalék környékén van, abban a 180 pontos versenyképességi 
javaslatban erről van szó. Ehhez képest hogyha 4 egész fölötti gazdasági növekedés van, 
akkor ez azt jelenti, hogy van egy 2 százalék fölötti output gap, ami pedig egy gazdasági 
túlfűtöttséget jelent. Erre hívta fel a figyelmet egyébként az Európai Bizottság, és ezért 
kér egy fiskális kiigazítást, már az idei esztendőben egy 1 százalékost, a jövő esztendőben 
pedig egy 0,7 százalékos fiskális kiigazítást. 

Na most, ilyen körülmények között, amikor valóban egy ilyen túlfűtött 
gazdaságról van szó, és tényleg egyébként, mivel választási költségvetés volt, ez ezzel is 
magyarázható, azt gondolom, hogy nem lenne célszerű a Magyar Nemzeti Banknak a 
továbbiakban is ragaszkodni és fenntartani a laza monetáris politikát. Tehát azt 
gondolom, hogy most lenne annak az ideje, hogy induljon el egy szigorítási program, 
mert ennek következményei lesznek. 

Ugyanezt a problémát egyébként egy másik oldalról is lehet közelíteni, mégpedig 
az infláció oldaláról, hiszen elnök úr elmondta azt - és ez kétségkívül igaz -, hogy jelenleg 
az infláció valóban abban a sávban van benne, abban a 3 százalék plusz-mínusz 1 
százalékos sávban, amely a Nemzeti Banknak a célja. De ha megnézzük az inflációnak a 
tendenciáját, azt, hogy az infláció makacsul elkezdett növekedni, és ha megnéznénk még 
azt is egyébként, hogy tulajdonképpen az inflációt elég rosszul számolják, nyilvánvalóan 
ennek van objektív meg szubjektív oka is. Az objektív oka az, hogy két évvel ezelőtti 
súlyokat használnak, ebbe nem mennék bele, ez egy statisztikai kérdéskör. De valójában 
egyébként már most is az infláció 4 százalék fölött van, ezt egyébként az Eurostat 
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kiadványaiból, ahol deflátorindexeket számít, nagyon szépen lehet látni. Egyébként 
látszik az is, hogy az MNB is számol ezzel az inflációnövekedéssel, hiszen a jövő 
esztendőre 3,1 százalékos inflációt prognosztizál, ami egyébként azt is jelenti, hogyha az 
infláció felgyorsul, és nyilvánvalóan a monetáris politikának a mechanizmusa az, hogy 
a jelenlegi jegybanki alapkamattal lövünk a másfél-két évvel későbbi inflációs célra, 
hiszen ekkora az egésznek az átfutási ideje. Tehát hogyha azt várjuk, hogy a következő 
másfél-két esztendőben jelentősebb, erős infláció lesz, akkor azt gondolom, hogy 
indokolt lenne az alacsony, a historikusan alacsony kamatpolitikát megváltoztatni, 
illetve azt mondani, hogy itt további csökkentés semmiképpen sem lesz, sőt el kell 
kezdeni készülni egy kamatnövelési periódusra. 

Természetesen persze tudom, hogy ez egy nagyon népszerűtlen feladat, hiszen 
egy viszonylag magas gazdasági növekedési szakaszban nem nagyon szeret senki arról 
beszélni, hogy akkor most emeljünk kamatokat és próbáljuk meg egy kicsit visszafogni 
a gazdaság növekedési lendületét. De ugyanakkor, ha ezt a jegybank nem fogja 
megtenni, akkor mindenképpen annak a veszélye áll elő, hogy egy buborék fog 
kialakulni a magyar gazdaságban, mert olyan kedvező körülmények között adnak most 
hiteleket beruházásokra, amelyek nem lesznek tarthatók másfél-két esztendő után, és 
ekkor, ebből következően viszont lesz az egész történetnek egy jövedelmezőségi 
problémája, vagyis az, hogy olyan beruházásokat is elindítunk, amelyeknek a 
jövedelmezősége alacsonyabb, mint amekkora kamatok lesznek majd valójában. 

Gyakorlatilag így jön vissza az a kérdés, hogy miközben a jegybank valóban 
megpróbálta a maga eszközeivel a gazdaságot élénkíteni, de ugyanakkor ennek az a 
hátulütője is megvan és megmarad a következő időszakra, hogy ez a fajta 
gazdaságélénkítés nem fogja tudni elérni a célját, azért, mert közben a szerkezeti váltás 
nem történik meg, közben a versenyképesség nem növekszik. 

Ezt egyébként nagyon jól érzékelte a jegybank, amikor egy pár hónappal ezelőtt 
kiadta azt a 180 pontos versenyképességi fordulatról szóló anyagot, amelyet egyébként 
én a parlamentben is, tehát a nagyteremben is megdicsértem és azt mondtam, hogy ez 
egy olyan program, amelyiket teljes egészében el lehet fogadni. Az persze más kérdés, 
hogy ez nem az MNB-nek a feladata lenne, hiszen az MNB-nek nincs ilyen feladata. 

Tehát a versenyképesség nem tartozik egyébként a jegybank statútumába, sőt a 
gazdaságpolitika direkt támogatása sem, csak az első kettő: az árstabilitás és a pénzügyi 
stabilitás. 

Tehát nyilvánvalóan újabb problémákat vet fel, és rávilágít arra is, hogy az a 
Növekedési Hitelprogram, amelyik most véget ért, hogy ilyen módon további 
hitelbővítést és hitelélénkítést nem nagyon érdemes végrehajtani, mert ez újabb és 
újabb strukturális feszültségeket fog előidézni. Tehát mindenképpen strukturális 
váltásra lenne szükség. Ez már jelentkezik a magas kapacitáskihasználásokban, és 
jelentkezik egyébként a munkaerőhiányban, és harmadrészt pedig jelentkezni fog és 
jelentkezik is már az import növekedésében. 

Tehát azt gondolom, hogy itt és most nagyon fontos lenne az, hogy a jegybank 
indítson el, természetesen persze ez egy olyan kérdés, amelyet megfelelően kell tudni 
kommunikálni, de egy ilyen lassú módosító politikát, hiszen a deflációs időszaknak vége 
van, hiszen a világgazdaságban hatalmas nagy kockázatok vannak, a brexittől kezdve a 
vámháborúkon keresztül egy csomó dologban, és hogyha nem akarunk abba a 
problémába beleesni, hogy egy jelentős buborék alakuljon ki, ami után majd egy nagyon 
erőteljes restrikciót kell végrehajtani, akkor egy ilyen soft landingre kellene az MNB-nek 
megítélésem és meglátásom szerint felkészülni. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki 
kíván még szólni. Hadházy Sándor alelnök úr jelzi, hogy neki még van felszólalási 
igénye. Öné a szó. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! Először is szeretném megköszönni ezt a rendkívül alapos, minden 
részletre kiterjedő beszámolót és tájékoztatót. Azt gondolom, hogy nagyon komoly 
eredményeket ért el az ország, és ebben az eredményben rendkívül nagymértékben 
szerepet játszott a Magyar Nemzeti Bank közreműködése, és ezt szeretném külön 
megköszönni. 

Amit én szeretnék megkérdezni ezzel kapcsolatban, az az, hogy örvendetes, hogy 
az elmúlt időszakban elindult egy nagyon komoly bérfejlesztés, béremelkedés akár a 
közigazgatásban, a közszférában, akár a versenyszférában egyaránt. A kérdésem arra 
irányul, hogy az MNB által kitűzött 3-3,1 százalékos inflációs cél mennyiben lesz 
teljesíthető (Dr. Mellár Tamás: Nem cél, előrejelzés!), hogyha ez a dinamizmus 
reményeim szerint hosszú távon fennmarad. Tehát ez az inflációval összefüggésben 
hogyan látható? 

A másik: én arról szeretném tájékoztatni elnök urat, hogy a vállalkozói szféra 
továbbra is igényelné ezt a Növekedési Hitelprogramot. Ez rendkívül sikeres volt, és 
nem minden régióban volt ez egyformán elérhető, például a központi régióban nehezebb 
volt ehhez hozzájutni, kisebb mértékű hiteleket lehetett lehívni és igénybe venni, és azt 
is korlátozott mértékben. 

Tehát én arról szeretném tájékoztatni elnök urat, hogy erre azért még volna igény. 
Nyilvánvaló, hogy a gazdaság túlfűtöttsége nem kívánatos természetesen, de reális 
igények kielégítése mindenképpen méltányolandó. 

Egy másik kérdésem van még, hogy elnök úr hogyan ítéli meg, a lakossági 
hitelállomány mennyire kockázatos jelen pillanatban. Lehet-e, kell-e még itt a 
kockázatokat tovább csökkenteni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nekem is lenne még két kérdésem, elnök 

úr. Az egyik: az elmúlt hetekben éppen Nagy Márton alelnök úr tartott arról 
sajtótájékoztatót, hogy a magyar háztartásoknál irdatlan mennyiségű, 4600 milliárd 
forintot meghaladó készpénzállomány van. Nyilvánvalóan érdemes lenne - és erre kitért 
alelnök úr  is - olyan eszközöket bevetni, olyan ajánlatokat tenni a lakosságnak, amivel 
ezt a náluk lévő készpénzállományt a magyar államadósság finanszírozására, 
állampapírok vásárlására lehetne fordítani. Ha erről néhány konkrétumot mondana, 
elnök úr, azt megköszönném. 

Illetve a másik az NHP fix, amit elnök úr is említett, és ami azt gondolom, hogy a 
következő időszaknak egy nagyon fontos eszköze lesz, hasonló módon, ahogy korábban 
az NHP, az NHP+, egy jelentős lökést adtak a hazai gazdaság növekedésének, és 
elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozók versenyképességének a javítását 
szolgálták, most a lakosság számára lesznek elérhetők fix kamatozású hitelek, illetve a 
vállalkozások számára is ilyet biztosíthatna ez az új forrás. 

Tekintettel arra, hogy 2019-ben világpolitikai szinten is nagyon sok 
bizonytalanság látható, talán nem véletlen az sem, hogy a magyar költségvetés egy 
jelentős tartalékot képzett 2019-re, éppen azért, mert akár ahogy alelnök úr említette, a 
brexit várható vagy éppen váratlan következményei, az Egyesült Államok és Kína közötti 
kereskedelmi háború - ha így fogalmazhatunk -, vagy éppen a migráció további hatásai, 
ezek mind-mind olyan kiszámíthatatlan és bizonytalansági tényezők, amelyekre 
valamilyen módon nyilván reagálnia kell a gazdaságpolitikának és a jegybanknak is. Mit 
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gondol elnök úr arról, hogy az NHP fix milyen módon tud hozzájárulni ennek a 
stabilitásnak az erősítéséhez? 

Alelnök úr, Mellár Tamás alelnök úr kért még szót. Megadom a szót alelnök 
úrnak. 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Elnézést, az előzőekben elfelejtettem két fontos dolgot, gyorsan próbálom elmondani. 
Az egyik az, hogy a devizatartalékokkal kapcsolatosan szeretném megkérdezni az 

elnök urat, hogy 2017 decemberében 39 milliárd euró volt ez, most 2017 decemberében 
ez 23,4 milliárdra csökkent, vagyis 15 milliárd euró csökkenés valósult meg a 
devizatartalékok tekintetében, ez 4500 milliárd forint durván nézve, ami több mint a 
GDP 10 százaléka. 

Én tudom azt egyébként, hogy ez valójában azért került lehívásra, merthogy a 
devizahiteleket váltották át forinthitelekre. Igen, csak akkor azt szeretném látni, hogy 
akkor hol van ennek az ellentételezése, vagyis hol van az, hogy akkor állami szinten 
ugyanilyen jelentős mértékben csökkent volna az államadósság, hiszen gyakorlatilag 
most az egész mérlegben az van, hogy a devizatartalékok tekintetében egy 10 százalék 
fölötti összeggel kevesebb van. Ez nem nagyon látszik az adósságszámokban. 

A másik pedig az, ami egyébként ezzel a lakossági megtakarításokkal kapcsolatos, 
hogy már a sajtóban is lehetett erről hallani, hogy van egy ilyen speciális 
állampapírbiznisz, ami úgy néz ki, hogy magánszemélyeknek a kereskedelmi bankok 
adnak hitelt, kedvezményes hitelt adnak, és ezekből a hitelekből állampapírt vásárolnak. 
Majd ezeket az állampapírokat a kereskedelmi bank visszavásárolja tőlük, és akkor ezzel 
kifizetik tulajdonképpen a hitelt, és így gyakorlatilag mindenki jól jár, mert az, aki ezt 
eredetileg megvette, az ezen keres valamekkora összeget, illetve a kereskedelmi bankok 
pedig meg tudják tenni azt, hogy most már ők vehetnek állampapírt, mert ők direkt nem 
vehetne állampapírt első kézből, csak másodkézből. Ez viszont egyébként 
tulajdonképpen azt jelenti, pláne ha egyébként a kereskedelmi bankok ehhez 
kedvezményes jegybanki hitelt kapnak, hogy tulajdonképpen az államadósság egy banki 
finanszírozással történik meg. Ennek tudatában van-e a jegybank, illetve mit 
szándékozik tenni annak érdekében, hogy ez a folyamat ne történjen meg, ráadásul az a 
becsapás is benne van a dologban, hogy azt hisszük, hogy milyen sokan, milyen sok 
magánszemély vásárol állampapírt, holott valójában egyébként nem is így van, nem is 
erről van szó. 

Tehát mekkora ennek a nagysága, ha erről van önöknél valamilyen szám, és mit 
próbálnak tenni annak érdekében, hogy ez ne legyen? Köszönöm szépen, elnézést, hogy 
még egyszer szóltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási igényt nem látok. Elnök urat 

megkérem, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ. Öné a szó. 

Dr. Matolcsy György válaszai 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 
visszajelzéseket, megjegyzéseket, illetve az értékeléseket. 

Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonynak szeretném örömmel elmondani, 
hogy 2017-ben a magyar nemzeti fizetőeszköz, a forint a világ tíz legstabilabb - a tíz 
legstabilabb! - fizetőeszköze között volt. Ez nem biztos, hogy mindenki számára ismert, 
de ez egy óriási eredmény, ami pontosan azt tükrözi, hogy a kormány és a jegybank, 
egyébként a bankszektorral együtt tudatosan vezette ki, gyengítette, mérsékelte, 
illetőleg vezette ki azokat a kockázatokat, Mellár Tamás alelnök úr például most 
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érintette a devizahitel-rendezést, ami a legnagyobb kockázat volt a forint árfolyama 
mögött, illetőleg Magyarország pénzügyi rendszerének sebezhetősége szempontjából. 

Az, hogy 2018 közepétől spekuláció indult el több feltörekvő gazdaság, 
elsősorban nagy gazdaság: Argentína, Törökország, Brazília, Dél-Afrika, majd később 
India és Indonézia nemzeti fizetőeszköze ellen, és abba a forint is bekerült, ahogy 
egyébként a többi régiós nemzeti fizetőeszköz is, tehát a lengyel és a cseh fizetőeszköz 
is, az pontosan jelzi, hogy ha béke van, akkor a forint a tíz legstabilabb valuta között van. 
Ha a nemzetközi pénzpiacokon ezért vagy azért támadási hullámok vannak, különböző 
pénzügyi intézmények célzott akciókat indítanak különböző nemzeti fizetőeszközök 
ellen, akkor az egy másik helyzet. 

De éppen a 2017-es kiváló magyar stabilitási adat - tehát még egyszer: a nemzeti 
fizetőeszköz, a forint a világ tíz legstabilabb valutái közé került, miközben Magyarország 
kikerült a tíz legsérülékenyebb országcsoportból - azt mutatja, hogy Magyarország egy 
teljesen más globális pénzpiaci térképre került. Mint azóta világos, a Magyar Nemzeti 
Bank sikeresen védte ki - bár most 2017-ről beszélünk - a 2018 közepén lezajlott 
valutaspekulációt. Sikeresen védte ki, de ennek nincs vége. Most talán nem érdemes 
adatokat mondani, de még több százmilliárd forintnyi spekulációs pénz mozog a régiós 
fizetőeszközök ellen. 

Az alapítványok. Az alapítványok teljesen természetes, fontos és sikeres szereplői 
az európai uniós jegybankok működésének. Az európai uniós jegybankok 
kétharmadánál alapítványok működnek, elsősorban oktatási, tudományos, 
ismeretterjesztő, a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos programok finanszírozására. 
Egyharmaduknál is van ilyen program, csak azt a jegybank saját költségeiből állja. Azt 
kell mondanom, hogy kivétel nélkül a most még 28 európai uniós tag valamennyi 
jegybankja működtet olyan programokat, oktatási, tudományos, ismeretterjesztési, 
pénztudatosság erősítésével kapcsolatos programokat, amelyeket a Magyar Nemzeti 
Bank a 2014-es belső alkotmányában bevezetett.  

Mi az alapítványi formát választottuk, az alapítványi formát természetesen a 
lehető legerőteljesebb ellenőrzés és kontroll alatt működtetjük. Tehát 
felügyelőbizottságok folyamatosan ellenőrzik természetesen az alapítványok 
működését, a Magyar Nemzeti Bank évente egyszer átfogó vizsgálatot végez, és az Állami 
Számvevőszéket felkértük, amely egyébként nem lett volna éppen kötelező, és más uniós 
jegybankok esetében nem is gyakorlat, hogy ellenőrizze az alapítványi működést, és a 
törvényes működést erősítette meg. 

A Magyar Nemzeti Bankban a harmadik mandátumot, a gazdaságpolitika 
támogatásának a mandátumát nagyon komolyan vesszük. Ez részben Mellár Tamás 
alelnök úrnak is majd válasz, tehát kifejezetten mandátumunk, hogy a gazdaságpolitika 
támogatásának keretei között, ha erre a jegybank képes, a növekedést támogassa, a 
foglalkoztatásbővítést közvetett eszközökkel támogassa, és támogassa a 
versenyképesség erősödéséhez vezető tudományos, oktatási és - még egyszer - a 
pénztudatosság erősítésével kapcsolatos programokat. 

Én nem használnék olyan szavakat, képviselő asszony, de ön független szereplő, 
mint amiket ön használt, hiszen itt minden forinttal - az Állami Számvevőszék felé is - a 
Magyar Nemzeti Bank alapítványai elszámoltak. Én azonban óvnék attól, hogy 
megbántsunk, megsértsünk gyakorlatilag több százezer olyan kiváló magyar kutatót, 
tudományos és oktatási rendszerben működő szereplőt, akik eddig is élvezték a Magyar 
Nemzeti Bank egyfelől, másfelől a Magyar Nemzeti Bank alapítványának a támogatását. 
Hiszen az a 6000 program, amit támogatott a Magyar Nemzeti Bank hat, majd három 
alapítványa, minden egyes program mögött több tíz vagy több száz oktatási és 
tudományos szereplő van. 



16 

Nem az ön által jelzett szám, hanem kétharmada az alapítványi befektetések 
hozamának tudományos és oktatási tevékenységeket finanszíroz, és az egyharmada 
valóban jelentős mértékben a beruházásokat finanszírozza. Hiszen például a legutóbb a 
volt budai Óvárosháza, most már Bölcs Vár, 4 milliárdos felújítási beruházása az szintén 
közpénzből, alapítványi forrásból került megvalósításra, és ebben a Bölcs Várban most 
kilenc olyan szellemi műhely működik, amelyek mind alapítványi forrásokból 
működnek: a három doktori program és a többi program is. 

Tehát azt gondolom, hogy egy kifejezetten sikeres, fontos, és a gazdaságpolitikai 
mandátum keretei közé odavaló tevékenységi kör valósul meg. És természetes, hogy 
közpénz. Mindig azt mondtuk, hogy a Magyar Nemzeti Bankban minden forint közpénz. 
Nem az adófizetők pénze, sajátos jegybanki pénz, de attól még közpénz. Az első fokon 
eljáró bírónő úgy döntött, hogy elváltak az alapítványok az alapítótól. Így döntött. Majd 
a másodfokon eljáró Kúria és később az Alkotmánybíróság máshogy döntött. Az 
alapítványok fegyelmezetten végrehajtották ezeket a döntéseket. De itt voltak 
jogértelmezési problémák. Ott soha nem volt értelmezési különbség, hogy ez közpénz. 

Abban volt jogértelmezési különbség, hogy az alapítványok - ahogy minden más 
esetben a polgári törvénykönyv szerint - elváltak-e az alapítótól vagy nem váltak el. Mi 
azt szerettük volna, hogy váljanak el, egész egyszerűen azért, mert a civil vagyon körébe 
tartozó alapítványok a civil, tehát polgári törvénykönyv szerinti működést kellene hogy 
kövessék.  

De - még egyszer - van egy végleges döntés. Az Alkotmánybíróság döntését több 
mint tiszteletben tartjuk, azonnal végrehajtottuk, az alapítványok bejelentkeztek a 
közbeszerzési törvény hatálya alá. Még egyszer: nagyon értékes tudományos, oktatási, 
pénztudatossággal kapcsolatos tevékenységeket finanszíroznak. Ezek megítélésem 
szerint mind szükségesek lesznek. Voltak játékos pillanatok, amikor egy-egy alapítványi 
finanszírozást egy-egy újságíró nem talált nagyon jónak, például Afrikában valaki 
kutakodott, ki tudja. Afrikában 4 milliárd ember él 2050-re. De nyilvánvalóan a 
versenyképességhez így vagy úgy, közvetve vagy közvetlenül tartozó kutatásokról van 
szó. 

Szatmáry Kristóf képviselő úr kérdését köszönöm szépen. A Magyar Nemzeti 
Bank a miniszterelnök úr felkérésére körülbelül három éve megkezdte a 
versenyképességi fordulathoz vezető út feltérképezését, hogy hol vannak a buktatók, hol 
vannak a kockázatok, hol vannak a lehetőségek, milyen kormányzati, civil életet, 
bankszektort érintő változás szükséges egy teljes versenyképességi fordulathoz. Most 
180 pontba öltöztettük vagy öntöttük bele ezt a tudást. Nem zárom ki, hogy további 10-
20-30-40-50-60 javaslatunk lesz a következő években.  

A versenyképességi fordulat - mint ahogy ez a 180 pont is jelzi - sok-sok 
apróságból tevődik majd össze. Most már nincs, legalábbis a Magyar Nemzeti Bank 
csapata szerint nincs egyetlen nagy olyan aranyvesszővel felnyitható kapu, amin át lehet 
menni és ott van a Kánaán. Nincs már ilyen. Az államháztartás konszolidációja ilyen 
volt, a nélkül nem lehetett volna semmire jutni. A jegybanki, ezen belül a monetáris 
politikai fordulat ilyen volt, a növekedési fordulat ilyen volt, a fenntartható felzárkózási 
pályára való rákerülés, rálépés ilyen volt. Az EDP-eljárásból való kikerülés ilyen volt, a 
nélkül sem lehetett volna továbbmenni. Most sok apró, szorgos szakmai műhelyek által 
kidolgozott, és utána mért lépés szükséges. A legfontosabb a mérés. 

Mi azt javasoltuk a kormánynak - és ezt el is fogadták -, hogy bármilyen lépést 
hajt végre a kormány vagy a jegybank vagy a Bankszövetség vagy a kamara vagy más 
üzleti szervezet, mindig mérjük a hatását. Tehát legyen egy belső mérőrendszerünk, 
hogy milyen irányba haladunk és milyen sebességgel. 

Tudomásom szerint a kormány rövidesen tárgyalja a fúziós versenyképességi 
javaslatot, tehát ami a kormányzati, jegybanki, kamarai, OECD és más programokból és 
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ajánlásokból tevődik össze, de még egyszer: mi itt elemeztünk egy sor OECD-országban 
indított versenyképességi programot több évtizedre visszamenőleg, és például a dél-
koreai esetben vagy Szingapúr esetében egyértelmű tapasztalat, hogy nagyon sok 
aprónak tűnő lépés, döntés, visszajelzés, visszamérés, korrekció szükséges a 
fordulathoz. 

Azt gondolom, hogy három irány mindenképpen követendő a következő években: 
az első a konjunktúra fenntartása, meg kell őrizni a konjunktúrát. Példa erre a lengyel 
gazdaság, ez a 4 százalék körüli növekedési ütem a konjunktúra fenntartását jelezheti. 
A második, hogy nyilvánvalóan egy 2030-ra célzott, nagy történelmi siker az ezt a 
folyamatos versenyképességi munkát igényli, és nyilvánvalóan nem tűnt el a 
válságfenyegetés a világból, erre elnök úr is célzott. Sajnos velünk nem szokták közölni, 
hogy mikor jön a következő válság, szívesen kapnánk meghívót ilyen tanácskozásokra, 
általában 8-10, de inkább 9-10 évente törnek ki globális pénzügyi válságok. A harmadik 
irány, hogy erre jól fel kell készülni. 

Ezért mondjuk azt például, hogy nagy siker, hogy elindultunk a fogyasztóbarát 
lakáshitelek felé, és már 60 százaléka az új hiteleknek rögzített, mert nagyon jól jön majd 
egy következő válságszakaszban az, amiről Mellár alelnök úr mint kockázatról beszél és 
igaza is van, hogy egy válsághelyzetben a változó kamatok nagyon meg tudnak ugrani. 
Mindenki mindenfajta kockázati sávot mérni szokott, kötelező, de mi van, ha kétszer-
háromszor kockázatosabb lesz? Nem tudjuk. 

Mindenki azt mondja, ha lesz válság, ha nem is most, ha nem is talán az Európai 
Unióban robban ki, azt nem tudjuk, hogy milyen lesz, tehát fel kell készülni. A legjobb 
felkészülés egyébként egy folyamatos versenyképességi javulás, amit elismer, 
visszaigazol, visszamér a nemzetközi közeg, benne a nemzetközi pénzpiac. 

Mellár Tamás alelnök úr megjegyzései közül köszönöm szépen, hogy elismeréssel 
szólt az alapkamat-csökkentésről. Meg kell említenem, hogy 2012 augusztusában indult 
el, amikor még nem a jelenlegi jegybanki vezetés volt. Igaz, hogy a Monetáris Tanács 
külső tagjainak a döntésével, tehát sajnálatos módon az akkori MNB-vezetés ellenállt 
ennek, a 610 bázispontos csökkentés valóban historikus mélységbe szorította az 
alapkamatot, és ez historikus eredmény. 

A 2 százalékos potenciális magyar növekedési ütem változatlan struktúra mellett 
igaz. Ha a magyar kormány, a magyar állam, a magyar üzleti szektor, a Magyarországon 
működő társadalmi csoportok például a versenyképességi program keretei között 
folyamatosan lépnek előre - sok kicsi sokra megy - a strukturális reformok irányába, 
akkor ez nem 2 százalék, hanem ez 3-4 százalék, a jelenlegi globális konjunktúra 
közepette ennyi, a jelenlegi versenyképességi szintünkön. De természetesen ez nem 
adottság, nincs beírva egy nagy könyvbe, és volt már ennél sokkal kisebb, és már 
feljöttünk erre a szintre. Úgyhogy én ezt egy abszolút pozitív iránynak vélem. 

A strukturális hiánycél kérdése és az Európai Bizottság politikája az vitatéma. A 
magam részéről és a jegybank részéről mindig, minden esetben kifejtjük, hogy nem 
értünk egyet az Európai Unió Bizottságának gazdaságpolitikájával, nem értettünk egyet 
a válságmenedzselési stratégiájával, ha Magyarország azt az utat követte volna és azokat 
a jó barátok által adott jó tanácsokat követte volna, akkor soha nem lehetett volna ilyen 
fordulatokat, 12 nagy fordulatot elérni Magyarországon. Mint ahogy a déli eurózóna-
országok nem is érték el.  

Továbbra is fenntartható államháztartásihiány-problémáik vannak, a nyílt 
pénzügyi válság nyílt társadalmi válságba ment át, versenyképességi válság van, két 
számjegyű munkanélküliség van, alacsony foglalkoztatási szint van, a 18 év felettiek 
esetében - 25-ig - a 30-40 százalékos munkanélküliségi ráta nem ritka, az 
államadósságok megugrottak, az államadósságok finanszírozását féltő gonddal figyeljük 
majd egy magasabb kamatszint mellett. 
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De még egyszer: azzal egyetértek képviselő úr, alelnök úr, hogy a strukturális 
reformokat tovább kell folytatni. Mi erre a versenyképességet javasoljuk, esetleg egy 
harmadik Széll Kálmán-tervet, de azt, hogy az Európai Bizottság számunkra a 
strukturális hiány leszorítását ajánlja, miközben más országok esetében eltűri a 3 
százalék körüli államháztartási hiányokat - talán a nevektől tartózkodjunk -, azért az 
nem tűnik „level playing field”-nek, azonos bánásmódnak, és nagyon sok a tévedés az 
Európai Bizottság részéről. Nagyon sok az alapvető gazdaságpolitikai tévedés. 

Igen, alelnök úr, igazad van, a Magyar Nemzeti Bank szeptember 18-án 
bejelentette, és egy talán 11 oldalas dokumentumban közzé is tette azt a világos vízióját, 
ami egy normalizáció felé vezet. Két nem konvencionális programot kivezettünk, 
bevezettünk egy újabb célzott programot, ez az NHP fix, még erre talán érdemes lenne 
visszatérni, de jeleztük, hogy Magyarország jegybankjának három törvényi mandátuma 
van, egyetlen horgonya van, ez a rugalmas középtávú inflációs célkövetés, minden 
globális szereplőt figyelünk, elemzünk, mindenki hat mindenkire, de valójában egy nagy 
globális szereplőre figyelünk a legjobban: az Európai Központi Bankra. 

A magyar jegybankot - van, aki dicséretként mondja, van, aki kritikaként - 
szokták az ultralaza monetáris politikával illetni. Én azt gondolom, hogy nem jó szó, de 
ettől függetlenül, ha mi ultralazák vagyunk, akkor milyen az Európai Központi Bank? 
Sőt, talán még itt hozzátenném, mi rájuk figyelünk, a magyar külkereskedelem 
szerkezete egyértelmű, háromnegyede az exportnak az Európai Unióba megy. A magyar 
jegybank része az európai uniós jegybanki rendszernek, amennyiben és akkor, amikor 
az egyetlen horgonyunk jelez, hogy ott valami baj van, a Magyar Nemzeti Bank, mint 
ahogy ezt Nagy Márton alelnök úr is elmondta, mint ahogy ezt a normalizációs 
dokumentumban is jeleztük, elkezdi ütemesen kivezetni a még bent lévő nem 
konvencionális eszközöket, és az alapkamat-politikánk kifejezetten és egyértelműen 
alárendelődik a középtávú inflációs célkövetésből következő döntésnek. 

Én azt gondolom, hogy a piaci szereplők megértették, az üzleti szektor 
megértette, a nemzetközi pénzügyi befektetői világ megértette, elismerte. Nem 
mindenkinek az érdekével találkozik, például a spekulánsokéval nem. Ha egy hedge 
fundot vezetnénk Londonban, akkor valószínűleg szép magas jegybanki alapkamatban 
és az abból következő állampapírhozamokban lennénk érdekeltek, de mi magyarok 
vagyunk, és ezért mi másban vagyunk érdekeltek. 

Az inflációra vonatkozóan igaza van alelnök úrnak, tehát a maginfláció ugyan 3 
százalék alatt van, a 3 plusz-mínusz 1 százalékos tűrési sávba került be, és ott is van 
2018-ban is - 2017 után - az infláció, 2019-re is ezt várjuk. Még egyszer: ha az 5-8 
negyedéves időhorizonton - ez nálunk a középtávú célkövetés időhorizontja - tartósan 
magas, tehát az inflációs célkövetéshez képest magas inflációs előrejelzésünk van, a 
Magyar Nemzeti Bank bizonyosan lép. Miután nagyon nehéz volt visszaépíteni, 
visszaszerezni, újraépíteni a hitelességet, 2013 óta ez megtörtént, a Magyar Nemzeti 
Bank hitelességét semmivel nem kívánjuk veszélyeztetni. 

Hogyha megengedi, alelnök úr, akkor a végén mondott két megjegyzésére is most 
reagálnék. Tehát mondta is alelnök úr, hogy 9 milliárd euróval járult hozzá a Magyar 
Nemzeti Bank a devizahitelezés kivezetéséhez. Ez gazdaságtörténetileg az egyik 
legsikeresebb programja volt a magyar államnak, ahogy a legcsúfosabb programja volt 
a 2002 utáni kormányoknak. A devizatartalék-szintek közötti különbségnek ez a döntő 
oka, de van itt azonban még valami: a Magyar Nemzeti Bank devizatartalék-szintjét a 
Guidotti-Greenspan-szabály határozza meg. Mi akkor vagyunk biztonságban és akkor 
vagyunk hitelesek, hogyha a Guidotti-Greenspan-szabály szerinti, tehát az éven belüli, 
tehát rövid külső adósság szintjénél magasabb a tartalékunk. Jelentősen magasabb az 
elmúlt öt évben, ahogy ’17-ben is és ’18-ban is - és ez lesz ’19-ben is - a magas, a még 
mindig magas bruttó államadósság miatt a Magyar Nemzeti Banknak szigorúan és szó 
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szerint kell ragaszkodni a Guidotti-Greenspan-szabályhoz. Nincs mese. Itt ugyanaz, 
mint a horgony. Egy horgonyunk van, nem horgonyunk az árfolyam, a nyereség, 
egyetlen horgony van. 

Az állampapírokra, hogyha megengedi, alelnök úr, visszatérek még, hiszen itt volt 
ilyen kérdés. A buborék esetében igen, tehát a Növekedési Hitelprogram fix válasz erre, 
a versenyképességi fordulatról beszéltünk, és azt is még egyszer szeretném aláhúzni, 
hogy lehet hard landing, soft landing, landing, az Európai Központi Bankra figyelünk az 
egyetlen horgonyunk szempontjából. 

Hadházy Sándor képviselő úr értékelését nagyon szépen köszönöm a teljes, 1400 
fős csapat nevében. A kormány és a társadalmi partnerek között kötött hosszú távú 
bérmegállapodás vagy középtávú bérmegállapodás számai alapján nem látunk többlet 
inflációs kockázatot. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy itt meg kell állni, pont. Tehát 
amit eddig láttunk, az nem jelent többlet inflációs kockázatot. 

Az NHP fix azt célozza - és ez az igazi értelme -, hogy megismételjük a lakossági 
lakáshiteleknél, tehát a felívelő lakáshiteleknél a fogyasztóbarát lakáshitel rögzített 
lakáshitel felé történő eltolásának a sikerét. Tehát azt tapasztaltuk, hogy miután 2017 
márciusában kivezettük az NHP-t, hiszen magára talált a hitelezés, megtörténtek a 
hitelezési fordulatok, két számjegyű hitelbővülés történt a mikro-, kis- és középvállalati 
hitelállományban, fenntartható módon az 5-10 százalék közötti sávban prognosztizáljuk 
a vállalati hitelállomány bővülését, ami egy nagyon-nagyon komoly eredmény. Viszont 
azt tapasztaltuk, hogy a természetesen rögzített, mert 2,5 százalékos kamatszintet írtunk 
elő a bankoknak, tehát a rögzített kamatok kikerültek az új vállalati hitelezésből. 

Elment a csősz, és a grundon mindenki elszabadult. Ez egy gyerekkori élmény is 
lehetne ugyan, de ez sajnos az elmúlt egy évben megismétlődött. Természetes, hogy a 
bankok szeretnének változó hitelezéssel hitelezni. Mi ezért vezetjük most be 2019. 
január 1-jétől 1000 milliárd forintos kerettel, egymilliárd forintos felső hitelezési 
korláttal és legalább hároméves, tehát három éven felüli futamidővel azt a 
programunkat, ami sikeres volt. Lényegében ugyanaz a program, kis korrekciókkal, és 
nagyon remélem, képviselő úr, hogy eléri a központi régiót is. 

Túlfűtöttség megítélésem szerint nincs a magyar gazdaságban. A magyar 
gazdaság egy-egy ágazatában - nem is képviselő úr mondta, csak a szó korábban is 
elhangzott (Dr. Mellár Tamás: Én mondtam.) - van, de a magyar gazdaság egészében 
nincs túlfűtöttség. Az építőiparban igen, lehetséges, még talán lehet egy-két másik 
ágazatot mondani, de a magyar gazdaság egészét nem jellemzi túlfűtöttség. Nem 
következik abból sem kormányzati, sem jegybanki lépés. 

Még egyszer: tehát a lakossági hitelállományban bekövetkező lassú, de jó irányú 
fordulat, tehát hogy a változóból a fix kamatozás felé mennek, és a rövid hitelekből a 
hosszabb hitelek felé mennek. Ez egy szerencsés dolog, és képviselő úr azt kérdezte, hogy 
kockázatosnak tekinti-e a jegybank, akár 2017-ben, akár 2018 októberében a lakossági 
hitelállományt. Nem. Nem látunk olyan rendszerszintű kockázatot sem a 
bankrendszerben, az egyes szereplők szerint, vagy a bankrendszer egészében, sem a 
lakossági hitelállományban, illetve annak egyes szegmenseiben, ami rendszerszerű 
kockázatra utalna. 

Bánki Erik elnök úr értékelését szintén köszönöm, és nagyon fontosnak tartom a 
lakossági készpénzállomány kérdését. Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy 2013 után 
évente 3000 milliárd forinttal javult, nőtt a magyar családok nettó vagyona. Ez az első 
években, 2013 után nagyjából kétharmad a hitelleépítés, egyharmad az új eszközökbe 
történő beruházás révén javult, de nagyon jelentős mértékben. Ennek egyik jele, hogy 
5700 milliárd forintra emelkedett - 2300 milliárd forintos szintről - a lakosság 
készpénzállománya. Ez nagyon jó hír. De a jó hír akkor lenne még jobb hír, és a jó 
ellensége a jobbnak, mondta egy amerikai elnökjelölt, ha ennek a készpénzállománynak 
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minél nagyobb része állampapír-finanszírozásba menne. Ha Magyarországon képesek 
vagyunk, képesek voltunk 2012 januárjától megfordítani az államadósság 
finanszírozását, és 2012-ben 5,2 milliárd euró - nyilván euróban fennálló - 
devizaadósságot törlesztettünk forintból. Az akkor velünk nem barátságos nemzetközi 
pénzpiacon ezt senki nem tudta elképzelni. Mindenki mondta, hogy nektek végetek van. 

Még egyszer: 5,2 milliárd euró államadósságot törlesztettünk úgy, hogy közben 
2012-ben 3000 milliárd forinttal csökkent a magyar bankrendszer likviditása. Ehhez 
képest az 5700 milliárd forintos lakossági készpénzállomány egy nagyon jó fordulat. 
Most még jobb lenne, hogyha ennek minél nagyobb része az államadósság-
finanszírozásra menne. Mi azt képviseljük, és ezt egy dokumentumban összegeztük is és 
átnyújtottuk a kormánynak, hogyha egy új lakossági állampapír-stratégia kerülne 
kidolgozásra és elfogadásra, ebben öt évnél hosszabb, jellemzően 10-15 éves új 
állampapírok kerülnének meghirdetésre, ehhez nagyon jelentős kedvezményes 
feltételek kerülnének meghatározásra. Egyszer már sikerült; 2012 elején sikerült, miért 
ne sikerülhetne egy nagyságrendileg jobb helyzetben? 

Tehát a nagyon jó hírt, hogy a lakosság nettó vagyoni pozíciója folyamatosan 
nagyon nagy mértékben javul, ezen belül a készpénzállomány folyamatosan nagy 
mértékben bővül, ezt kellene átemelni, és a gazdasági függetlenség legfontosabb 
alapjaként a magyar államadósságot végül kizárólag forintból és itthonról 
finanszírozzuk. 

Nagyon szép eredmény, hogy 53 százalékról 2017-ben 21 százalék körüli mértékre 
csökkent a devizaállamadósság-rész, most pedig már 20 százalék alatt van, 18 százalék 
körül. Ez nagyon szép, de a magyar államadósságon belül a kívánatos devizaadósság-
arány zéró, az nulla. És ahhoz, hogy elérjük az ez esetben nagyon fontos zéró számot, 
nem minden gazdasági mutatónál szeretnénk nullát, ez esetben nagyon szeretnénk 
nullát, ahhoz, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a felvetést, bizony, be kell 
csatornáznunk a lakossági jövedelmekből származó bővülő készpénzállományt egy új 
lakossági állampapír-koncepció keretében állampapírokba. 

A gazdasági függetlenség Magyarország esetében azért nagyon fontos, mert az 
1990 utáni felemás rendszerváltoztatás, majd a 2002 utáni ismert gazdaságpolitikai 
hibasorozat következtében magas a bruttó államadósság. Magas. Természetesen a 
Magyar Nemzeti Bank minden eszközt megragad, hogy elmagyarázza a külföldi 
pénzpiaci befektetőknek, hogy a tulajdonosi hitelek máshogy működnek. Tehát egy 
Audi- vagy Daimler-hitel nem ugyanolyan, mint egy államadósság részét képező 
állampapír. De még mindig minden külföldi statisztikában magas a magyar bruttó 
államadósság. Hiába javult Magyarország a globális gazdasági szereplők közül a 
legnagyobb mértékben a külső finanszírozás és a nettó államadósság terén. A nettó 
államadósság és a külső finanszírozás terén Magyarország javult a legtöbbet az elmúlt 
öt évben. Hiába, ha a bruttó államadósságszint még mindig magas, tehát az 
államadósság finanszírozásából fokozatosan, lépésről lépésre, mindenfajta drámai 
eszközt nélkülözve, tovább kell csökkenteni a deviza-államadósság arányát, és növelni 
kell a forintállampapírok arányát, ezen belül a belső szereplők, így a lakosság kezében 
lévő forintállampapírok arányát. 

És akkor szeretném megismételni, elnök úr, hogy valóban, ahogy elnök úr jelezte, 
a fix - mi fogyasztóbarát lakáshitelnek mondjuk - lakáshitelek után a fix NHP-val 
szeretnénk a változó és a fix, a rövid és a hosszú közötti arányokat eltolni a kívánatos 
irányba. A fix irányába mind a két hitelfelvevő esetében és a hosszú hitelek arányában 
mind a két hitelfelvevő esetében, úgyhogy köszönöm szépen a jelzést, hogy a vállalkozói 
szektor várja. Azt gondolom, hogy az első egyeztetéseket lefolytattuk a bankszektor 
vezetőivel, a bankszektor kész arra, hogy megismételje azt a sikert, amit 2013 júniusától 
az NHP keretei között közösen léptünk, és én azt gondolom, hogy ez mind a 
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versenyképességi fordulatnak, mind a konjunktúra fenntartásának, mind pedig a majd 
valamikor, valahol bekövetkező pénzügyi válság megelőzésének nagyon jó eszköze. 

Nagyon szépen köszönöm a bizottságnak, elnök úrnak, alelnök uraknak és a 
bizottság tagjainak az együtt töltött értékes időt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem maradt más hátra, mint annak a 

határozati javaslatnak az elfogadása, amely képviselőtársaim előtt fekszik. A jelenlegi 
tervek szerint - és ezt elnök úrnak is mondom - a jövő heti plenáris ülésen fogja tárgyalni 
a parlament a jegybank 2017. évről szóló beszámolóját, hacsak valami váratlan fordulat 
nem történik, ha már itt a beszámoló során ennyiszer került ez szóba: gazdaságpolitikai, 
monetáris politikai, hitelezési és végül a versenyképességi fordulat is. 

Szóval a jövő héten várható, hogy napirendjére veszi a parlament és meg is 
tárgyalja a beszámolót. Nekünk az a feladatunk, hogy egy határozati javaslatot 
fogadjunk el, amelyről a vitát majd szintén lefolytatja a parlament. 

Határozathozatal 

Tisztelt képviselőtársaim előtt fekszik az a határozati javaslat, amelynek 
elfogadását kérem önöktől. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ennek a javaslatnak az 
elfogadását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. 

10 igen szavazattal, 3 nem ellenében a bizottság a határozati javaslatot elfogadta 
és benyújtja. 

Döntenünk kell még arról, hogy a plenáris ülésen az előterjesztőt ki képviseli. Azt 
javaslom, hogy Hadházy Sándor alelnök úr tegye meg ezt. Ki az, aki elfogadja a 
javaslatomat? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
10 igen. Aki nem fogadja el? (Szavazás.) 1 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság Hadházy 
Sándort kérte fel és jelölte az előterjesztő képviseletére. 

Elnök úrnak köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottság ülésére. További szép 
napot kívánok! (Dr. Matolcsy György és munkatársai távoznak az ülésteremből.) 

Az első napirendi pontunkat lezártuk.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a 
jegybanki működés folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének 
hatékonyabbá tétele érdekében szükséges módosításáról szóló T/732. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, amelynek keretében a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés folyamatos 
tulajdonosi ellenőrzésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. Csárdi képviselő úr jelen 
van, csak átmenetileg kiment az ülésteremből, de megvárjuk, amíg visszaér. (Csárdi 
Antal visszatér az ülésterembe.) 

Csárdi képviselő úr, megkezdtük a második napirendi pontunkat, amelynek 
keretében Schmuck Erzsébet és az ön önálló indítványának tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Előterjesztőként megadom önnek a szót. 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rövid és nagyon egyértelmű, mindenki 
számára könnyen áttekinthető javaslat. Arra teszünk javaslatot, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank Felügyelőbizottságának a méretét növeljük meg. 
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Pontosan tudjuk, hogy milyen nagy munkát végez a Magyar Nemzeti Bank, és azt 
is pontosan tudjuk, hogy ennek a tulajdonosi áttekintése nagyobb munka annál, 
minthogy három fő el tudná látni. Arra teszünk javaslatot, hogy a jelenlegi három tag 
létszámát növeljük hétre. Természetesen tiszteletben tartva a kormányzati többséget. 
Nekem szent meggyőződésem, és nagyon csodálkoznék, hogyha ezen vita lenne: mindig 
érdemes a tulajdonosi ellenőrzés lehetőségét növelni, mindannyiunknak ez az érdeke, 
és azt gondolom, hogy ez a parlamentnek a feladata is. 

Köszönöm szépen, nem kívánom az idejüket elrabolni, kérem szíves 
támogatásukat, hogy ez a javaslat tárgysorozatba kerüljön. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki 

az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 

3 igen szavazattal, 8 nem ellenében a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére és segítette 
a munkánkat. Ezzel a második napirendi pontot befejeztük. 

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési 
intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által 
tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról 
szóló T/963. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra, amelynek keretében a tőkepiac 
stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. 
évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, melyet dr. 
Tóth Bertalan, illetve Bangóné Borbély Ildikó képviselők nyújtottak be. Képviselő 
asszonynak megadom a szót, mint előterjesztőnek. 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Mivel 

nagyon előrehaladottak vagyunk az időben, én csak arra kérem a bizottságot, hogy a 
kormánynak van adóssága a devizakárosultak és a brókerbotrány kapcsán is, kifejtettük 
az indoklásban, és kérem, hogy a bizottság támogassa. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, képviselő asszony. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 3 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 

3 igen szavazattal, 8 nem ellenében a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. 

A harmadik napirendi pontunkat lezárjuk.  

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára 
valódi segítséget jelentő halaszthatatlan intézkedések megtételéről 
szóló H/962. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontunkra, amelynek keretében az önhibájukon 
kívül nehéz helyzetbe került devizaadósok számára valódi segítséget jelentő 
halaszthatatlan intézkedések megtételéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk, amelyet Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Harangozó 
Tamás és Tóth Csaba képviselők nyújtottak be. 
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Kérdezem, hogy az előterjesztők nevében képviselő asszony kíván-e szólni. 
(Bangóné Borbély Ildikó: Igen.) Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, öné a szó. 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Megint 

csak rövid kívánok lenni. Körülbelül 900 ezer családnak tartozunk még, hogy rendezzük 
a helyzetét. Szerintem a kilakoltatások leállítása az egyik legfontosabb, és az, hogy ennek 
a 900 ezer családnak - ami azt jelenti, hogy majdnem 2 millió emberről beszélünk - 
azonnali segítséget nyújtson a kormány. Az indoklásban leírtuk, kérem 
képviselőtársaimat, hogy támogassák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Nekem egy kicsit úgy tűnik, 

minthogyha 900 ezer lenne azon családok száma, közel egymillió, akit a különböző 
lépésekkel a kormány a devizaadósságtól megmentett. Az én információim szerint 
nagyjából 50 ezer család lehet még, aki valamilyen formában nem élt bármilyen 
lehetőséggel a felkínált lehetőségek közül, de ez részletkérdés. 

Visszaadom a szót képviselő asszonynak. 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Kikért, írásbeli kérdésben 

kikért adatokra hivatkozunk, hogy körülbelül egymillió családról beszélünk, akit meg 
kellene menteni, függetlenül attól, hogy forintosítottuk a hiteleket vagy sem. (Dr. Mellár 
Tamás: Ez nem mind devizahiteles, hanem akik veszélyes helyzetben vannak.) 

 
ELNÖK: Így már világos. Tehát már a forintosított hitelekkel kapcsolatos. 

Rendben van. Csakhogy a devizaadósokról van szó a címben, ez volt félreérthető 
számomra. Világos, akkor ezt tisztáztuk, köszönöm szépen a segítséget. 

Tehát ki az, aki a tárgysorozatba vételt támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 

3 igen szavazattal, 8 nem ellenében a bizottság nem támogatta a tárgysorozatba 
vételt. 

Ezzel a negyedik napirendi pontunkat lezárjuk. 

A világörökségi helyszínen fekvő ingatlanok tekintetében a Kormány 
részére biztosított elővásárlási jog gyakorlása átfogó vizsgálatának 
elrendeléséről szóló H/1185. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az ötödik napirendi pontunkra, amelynek keretében a világörökségi 
helyszínen fekvő ingatlanok tekintetében a kormány részére biztosított elővásárlási jog 
gyakorlása átfogó vizsgálatának elrendeléséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk, amely Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Harangozó 
Tamás és Tóth Csaba képviselők önálló indítványa. 

Képviselő asszony képviseli az előterjesztőket. Meg is adom a szót. 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Itt 

nagyon fontos lenne tisztázni egy ÁSZ-vizsgálattal, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy 
örökségvédelem alatt álló épületek offshore cégektől kerülnek megvásárlásra, és ezáltal 
állami, adófizetői pénzekből offshore cégeket támogatunk. Hogy itt egyetlenegy esetet 
hozzak fel, és itt van a cégkivonat, elérhető nálam: a MALÉV-székház megvásárlása, ami 
lényegében többmilliárd forinttal többe került a költségvetésnek és offshore cégekhez 
került, Fideszhez köthető vállalkozás és offshore cégekhez kerül állami vagyon vagy 
állami források. 
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Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan kell ezt a vizsgálatot lefolytatni, hogy ez 
hogyan fordulhat elő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A jelenlegi államháztartási 

törvény kizárja, hogy az állami intézmények, állami szervek offshore cégekkel bármilyen 
szerződést kössenek. (Bangóné Borbély Ildikó: Megtörtént.) Ha ilyen ügyről van 
információjuk, akkor ez esetben azt tanácsolom, hogy tegyenek feljelentést, mert ez 
biztos, hogy jogellenes. Tehát itt vagy félreértés van, vagy valami más probléma, de majd 
ha ez vizsgálatra kerül, akkor nyilván meg is állapítják, hogy mi ezzel a probléma. 

Ki az, aki az indítvány tárgysorozatba vételét támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 
nem. 

3 igen szavazattal, 8 nem ellenében a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba 
vételt. 

Ezzel az ötödik napirendi pontunkat is lezárjuk.  

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény végrehajtásáról szóló T/1671. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  
 

Áttérünk a hatodik napirendi pontunkra, amelynek keretében a Magyarország 
2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájában való részvételről fogunk dönteni. Azt javaslom a 
bizottság számára, hogy a zárszámadás részletes vitáját a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan folytassuk le, ahogy ezt korábban is megtettük. 

Van-e ezzel szemben más észrevétel vagy javaslat? (Nincs jelzés.) Nincs. Aki 
támogatja azt az indítványomat, miszerint a zárszámadás részletes vitáját a 
törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytassa le a Gazdasági bizottság, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

Tehát a bizottság egyhangú döntésével fogadta el ezt a javaslatot. 

Egyebek 

Így a hatodik napirendi pont végére értünk. A hetedik napirendi pont, az egyebek 
keretében szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy ezen a héten még egy 
alkalommal, csütörtökön reggel 8 órakor tart ülést a Gazdasági bizottság. Van-e egyéb 
észrevétele bárkinek? (Nincs jelzés.)  

 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételét, a bizottsági ülést 
bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc)  

 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 
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