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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke: Sok szeretettel köszöntöm a 
Gazdasági bizottság tagjait, a meghívott vendégeinket.  

A mai ülésre szóló meghívót képviselőtársaim a megszokott menetrend szerint 
megkapták. Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, 
észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki 
ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdi.  

Tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába 

Első napirendi pontként a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába kell egy 
tagot jelölnünk, hiszen március 4-én Pleschinger Gyula úr megbízatása megszűnik. A 
jegybankról szóló törvény alapján az Országgyűlés jogosult a megüresedett pozícióba 
új jelöltet választani és a Gazdasági bizottság az a szakbizottság, amely az Országgyűlés 
számára tagot jelöl a monetáris tanácsba. A kormánypártok, a Fidesz és a KDNP 
javaslata az, hogy Pleschinger Gyula úr mandátumát hosszabbítsuk meg, azaz egy új 
ciklusra kapjon mandátumot. Ma a bizottságnak ez ügyben kell a vitát lefolytatni. Azért 
is hívtam meg Pleschinger Gyula urat, hogy a bizottság rendelkezésére álljon, ha a 
bizottság tagjainak kérdése van a tagjelölthöz, akkor azt most feltehetik. A menetrend 
a szokásos. Pleschinger urat megkérem arra, hogy néhány mondatot mondjon magáról 
azon felül, amit önéletrajzként eljuttattunk a képviselőtársainkhoz és utána 
képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. 
Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy tagjelölésről beszélünk, tehát 
elsősorban a jelölt alkalmasságára vonatkozó kérdéseket tegyenek fel, hiszen a döntést 
ennek fényében tudja majd a bizottság meghozni. Pleschinger Gyula úr, öné a szó! 

Pleschinger Gyula szóbeli kiegészítése 

PLESCHINGER GYULA jelölt: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon 
szépen köszönöm a meghívást és köszönöm szépen a lehetőséget is. Nagyon röviden 
hadd mutatkozzak be! Ahogy az elnök úr is említette, 2013 óta vagyok a monetáris 
tanács külsős tagja, azt megelőzően a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, 
még azt megelőzően az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója voltam, 
korábban pedig befektetési és kereskedelmi banki pályán mozogtam. 

Ha megengedik, néhány gondolatban összefoglalnám, hogy az én monetáris 
tanács-tagsági időm alatt mit végzett a Nemzeti Bank és én azt hogy értékelem. 2013-
ban az új jegybanktörvény hármas mandátumot bízott a Magyar Nemzeti Bankra. 
Elsősorban az árstabilitás maradt meg a korábbi mandátumok közül is, ez az inflációs 
cél elérése és az infláció célon való tartása. Ehhez csatlakozott a pénzügyi stabilitás, 
azaz a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása feletti őrködés és a kormány 
gazdaságpolitikájának a támogatása.  

Ha így sorba megyünk rajta, akkor az árstabilitás tekintetében 2013-tól a legfőbb 
feladat az akkor kialakuló dezinfláció megállítása és annak megakadályozása, hogy ez 
egyáltalán deflációba fordulhasson, illetve az infláció célhoz való közelítése volt. Ez 
mindenképpen nagyon laza monetáris politikát követelt meg, amit a jegybank részben 
konvencionális, részben nem konvencionális eszközökkel biztosított. Gondolok itt a 
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három ciklusból álló, még 2012 végén megkezdett kamatcsökkentésre, aminek 
keretében 7 százalékról 0,9 százalékra csökkent az alapkamat. Elvileg csökkenhetett 
volna tovább is, tehát a kondíciók engedték volna, de úgy döntöttünk, hogy ennél a 
szintnél megállunk egyrészt azért, mert egy pozitív alapkamat ismert pályát jelentett a 
Nemzeti Bank számára, másrészt mert egy negatív alapkamatról sehonnan nem 
kaptunk pozitív visszajelzéseket. Ahol ezt bevezették, ott inkább kontraproduktív volt, 
mint produktív.  

Tehát megálltunk az alapkamat-csökkentéssel, ellenben az úgynevezett 
kamatfolyosót szűkítettük, illetve aszimmetrikussá tettük. A kamatfolyosó az a sáv, 
amelynek az alsó szélét az egynapos jegybanki kamat, a felső szélét pedig az egynapos 
jegybanki hitel határozza meg. Ezek azok a kamatok, amiken a jegybank korlátlanul 
fogad el betétet, vagy korlátlanul nyújt hitelt a pénzügyi piac szereplőinek, a 
bankrendszernek. Ezt a kamatfolyosót plusz-mínusz 1 százalékos szimmetrikus sávból 
eltoltuk egy aszimmetrikus sávba és egy szűkebb sávba, aminek a teteje az alapkamat 
volt, 0,9 százalék, az alja pedig a -0,15 százalék. Könnyen belátható, hogy a rövid piaci 
kamatok, tehát a BUBOR jelez ezek közül kiemelten, csak ebben a sávban tud mozogni. 
Tehát ilyen módon a jegybanknak sikerült leszorítani a BUBOR-t.  

Ezen túlmenően megváltoztattuk az irányadó eszközt, hiszen azt vettük észre 
már 2013-ban, hogy a bankok nagyon sok likviditást tartanak a Nemzeti Bankban egy 
kéthetes kötvény formájában, ami egy nagyon-nagyon attraktív eszköz volt akkor. 
Likvid volt, gyakorlatilag kockázatmentes, tehát egy értékpapír volt valójában, amit 
nagyon szívesen vásárolgattak a bankok és a bankokon keresztül különböző befektetők. 
Tehát ennek az attraktivitását próbáltuk rontani annak érdekében, hogy az a pénz, ami 
a Nemzeti Bankban parkolt, az inkább valahol a piacon keresse a helyét. Először ezt a 
kéthetes kötvényt kéthetes betétté alakítottuk, majd három hónapos betétté, majd 
fokozatosan elkezdtük korlátozni a betéthez való hozzáférés lehetőségét és az elmúlt év 
végén ezt az eszközt ki is vezettük. Innentől kezdve az alapkamat a jegybankban 
kötelezően tartandó banki tartalékok kamata lett. Ezzel a lépéssel is elértük azt, hogy 
ez a likviditás… (A jelölt telefonja csörögni kezd.) Elnézést kérek, ezt elfelejtettem! 
(Kikapcsolja a készüléket.) Még egyszer elnézést kérek elnök úrtól és a bizottság 
tagjaitól is. (Elnök: Semmi baj, előfordul ilyen!) Tehát elértük azt, hogy a jegybankban 
tartott likviditás kikerüljön a piacra és ott a kamat, a kockázat és a likviditás háromszög 
keretén belül az optimumot kiválasztva vagy az állampapírpiacra, vagy a 
reálgazdaságba áramoljon.  

Ezeknek további előnye volt, hogy az állampapírpiacra áramlott források 
csökkentették az ország sérülékenységét, hiszen devizaadósságot sikerült velük 
kiváltani. Ami pedig a reálgazdaságba ment, az értelemszerűen a hitelezést javította. 
Ezen túlmenően pedig még többletlikviditást is pumpáltunk a piacba úgynevezett 
deviza-csereügyletek keretében, ami azt jelenti, hogy a jegybank a bankoktól 
megvásárolta a devizát azzal a megállapodással, hogy azt egy későbbi időpontban - 3 
hónap, 6 hónap, 12 hónap múlva - visszaadja, tehát ez egy további átmeneti likviditást 
biztosított a piacnak. Ezzel sikerült elérni azt, hogy a BUBOR szintje elérte a nulla 
szintet és onnan kezdve szépen fokozatosan, lassan emelkedésnek indult. 

A pénzügyi stabilitás terén szintén a 2013. évi törvény rendelkezett arról, hogy a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete beolvadt a Nemzeti Bankba, és így a mikro- 
és a makroprudenciális felügyelet, tehát az intézmények közvetlen felügyelete, illetve 
az egész szektor felügyelete egy kézbe került, megszűnt annak a veszélye, hogy a kettő 
közötti esetleges szürke zóna lefedetlen marad. A mikroprudenciális felügyelet a 
közvetlen intézményfelügyeletet jelenti. Ennek a nyomait szoktuk látni az újságokban, 
hogy a Nemzeti Bank ezt és ezt a pénzintézetet, ilyen és ilyen mértékben, ezért és ezért 
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büntette meg. De ezen kívül ide tartozik az úgynevezett SREP-elemzés is, amikor a 
felügyelet az egyes bankoknál megnézi, hogy a portfoliójuk kockázatának megfelelő 
tőke rendelkezésre áll-e, és ha nem, ott többlettőke biztosítását írja elő.  

A makroprudenciális felügyelet az egész szektorra vonatkozó egységes 
szabályozást teremti meg. Ez is nagyon-nagyon sok elemből áll, különböző 
tőkekövetelményeket, tőkepuffereket ír elő a bankok számára, ilyen például az 
anticiklikus tőkepuffer, amely arra szolgál, hogy a pénzügyi ciklus hatásait egy kicsit 
simítsa. De ide tartozik a rendszer szinten jelentős bankok, illetve az országosan 
rendszer szinten jelentős bankok számára előírt tőkepuffer, a különböző mutatók, a 
devizamegfelelési, a futamidő-megfelelési mutatók, amiknek az a célja, hogy a bankok 
eszköz- és forrásoldala kiegyensúlyozott legyen, ne mutasson semmilyen tekintetben 
nagy eltérést.  

Nagyon fontos az is, hogy a bankoknál a bankközi forrásokra való ráutaltság is 
korlátozva legyen. Tehát ha bármilyen sokk éri a bankrendszert, az egyes bankok 
óvatos magatartása ne befolyásolja vagy ne tegye tönkre az egész piacot. De ami még a 
lakosság és a vállalkozások túlzott eladósodását próbálja megakadályozni, ez a 
jövedelemarányos törlesztőrészlet, amely azt írja elő, hogy egy hitelfelvevő a lakossági 
szektorból csak annyi hitelt vehet fel, aminek az adósságszolgálata nem haladja meg az 
ő igazolt jövedelmének bizonyos százalékát. Ennek olyan járulékos előnye is van, hogy 
hozzájárul a gazdaság fehérítéséhez, hiszen ennek a rendszernek a bevezetésétől 
kezdve az az érdeke mindenkinek, hogy minél több legyen az igazolható jövedelme, 
hiszen ennek a függvényében tud esetleg magasabb hitelt felvenni. De előírja a 
hitelfedezeti mutató értékét és nagyon szigorúan szabályozza hiteltípusonként, 
futamidőnként, devizanemenként és még számos más tétel vonatkozásában. Tehát 
tulajdonképpen a banki mérlegek majdnem minden elemére vonatkozik ez az előírás. 
Ennek az lett a következménye - persze azt is hozzá kell tenni, hogy a piaci viszonyok 
javulásának köszönhetően is -, hogy jelentősen javult a bankok portfoliója, tehát a 18 
százalék körüli nemteljesítő hitelállományról ma már 8-9 százalékra csökkent a nem 
teljesítő hitelek aránya úgy a lakossági, mint a vállalkozói szektorban.  

A harmadik mandátuma a jegybanknak pedig a kormány gazdaságpolitikájának 
támogatása. Már esett szó arról, hogy a sérülékenységet mennyiben sikerült a 
jegybanknak csökkentenie az úgynevezett önfinanszírozási programmal. Illetve a 
jegybanknak jelentős szerepe volt abban is, hogy devizát biztosított a bankrendszer 
számára a deviza-jelzáloghitelek forintra konvertálásában, ami megint egy nagyon 
komoly kockázatot szüntetett meg. Ezenkívül pedig a növekedésben sikerült a 
jegybanknak komoly eredményeket elérnie. Három sorozatban indította el a 
Növekedési Hitelprogramot, amelynek keretében durván 3000 milliárd forintnyi 
kedvezményes hitel jutott csaknem 50 ezer kis- és középvállalkozás számára. A 
program első szakaszában még nagyon rugalmas volt ezeknek a hiteleknek a 
felhasználhatósága. Akkor még nem egészen pontosan tudtuk, hogy milyen lesz a 
fogadtatása. Tehát akkor még hitelkiváltásra is lehetett használni, forgóeszköz-
finanszírozásra és beruházásokra. Ahogy haladtunk előre a programmal, a feltételek 
egyre inkább szigorodtak és a végén már csak beruházásokra lehetett ezt a hitelt 
felhasználni.  

2016-ban úgy láttuk, hogy ez a hitelprogram elérte a célját és végül is egy 
hitelezési fordulat történt, a 2013-ig tartó hitelvisszaesés, hitelállomány-csökkenés 
megfordult és egészséges emelkedésnek indult a hitelezés, úgy a lakossági, mint a 
vállalati szektorban az 5-10 százalékos kívánatos sávon belül alakult a hitelállomány 
éves növekedési üteme. Így akkor arra gondoltunk, hogy erről a programról - amely, 
akárhogy is nézzük, valamennyire piacidegen, hiszen e program keretében a Nemzeti 
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Bank nulla százalékos kamaton adott finanszírozást a bankoknak - visszatérünk egy 
piaci alapra és elindítottuk a piacihitel-programot, amelynek a keretében a bankoknak 
már a saját forrásaikat kellett használni a hitelezés finanszírozására. A jegybank 
annyiban támogatta a bankok tevékenységét, hogy átvállalta a kamatkockázat egy 
bizonyos részét, illetve azon bankok számára, akik ebben a piaci hitelezési programban 
részt vettek, egy kedvezményes betételhelyezési lehetőséget is biztosított. A program is 
jól ment két szakaszban, 2016-ban és 2017-ben indult egy-egy szakasz. A bankok 
jelentősen túlteljesítették a kezdeti vállalásaikat. A probléma az volt ezzel, azt figyeltük 
meg, hogy a piacihitel-program bevezetésekor, tehát a Növekedési Hitelprogram 
leállásakor megszűnt a hosszú fix kamatozású hitelek állományának növekedése és 
arányaiban elkezdett ez az állomány csökkenni, ami pedig, úgy gondoltuk, 
semmiképpen nem kívánatos. Azt gondoljuk tehát, hogy a hosszú távú és fix 
kamatozású hitelek a kívánatosak, ezért a hitelállomány struktúrájának javítása 
érdekében ez év januárjától elindítottunk egy újabb Növekedési Hitelprogramot 1000 
milliárd forint értékben fix kamatozással, minimum 3, maximum 10 éves futamidővel 
és kizárólag beruházási célokra. 

Nagyjából ezek voltak azok a területek, ahol, úgy gondolom, a Nemzeti Bank 
maradéktalanul és sikeresen teljesítette a vállalásait, illetve a rá szabott feladatokat. 
Talán egy dolgot érdemes még megemlíteni, ami mintha kicsit ritkábban kerülne 
szóba, azt, hogy a monetáris kondíciók említett lazítását a jegybank úgy tudta elérni, 
hogy közben szűkítette a mérlegét. Ez, azt gondolom, a világon egyedülálló. Tehát 2013 
és ’18 között a jegybankmérleg durván 16 százalékkal, durván 6 milliárd forinttal 
csökkent. Ez alatt az idő alatt az Európai Központi Bank vagy a Fed mérlege durván 50-
60 százalékkal, az EKB mérlege 50, a Fed mérlege 60 százalékkal nőtt. De egész extrém 
példaként említem, hogy a japán jegybank mérlegfőösszege 200 százalékkal, a cseh 
nemzeti bank mérlegfőösszege pedig 250 százalékkal nőtt.  

Azt gondolom, hogy ez az eredmény, hogy egy szűkülő mérleg mellett sikerült 
egy tulajdonképpen ultra lazának titulált jegybanki monetáris politikát bevezetni, 
tényleg egyedülálló és nagyon komoly vívmánya volt a Nemzeti Banknak. Nagyon 
szépen köszönöm a figyelmet, és ha van kérdés, készséggel állok rendelkezésre. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, Pleschinger úr. Képviselőtársaimé a lehetőség, hogy 
amennyiben szükségesnek tartják, kérdéseket tegyenek fel. (Dr. Mellár Tamás 
jelentkezik.) Mellár Tamás alelnök úr. Öné a szó! 

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

elnök úr. Mindenekelőtt szeretnék két pozitívumot kiemelni az MNB elmúlt években 
végzett munkájáról. Kétségkívül igaz az, hogy valóban sikeres és hasznos volt a 
kamatlábcsökkentés a 7 százalékról 0,9 százalékra. Ezt mindenképpen el kell ismerni 
a tárgyilagosság jegyében. 

A másik is nagyon fontos. Igen fontosnak gondolom azt, hogy a kereskedelmi 
bankoknak ez a fajta kényelmes politikája megszűnt, hogy kéthetes papírokban tudták 
tartani a pénzeiket és így nem kényszerültek rá, hogy hitelezzenek és aztán a későbbi 
időkben ez átcsatornázódott arra, hogy az állampapírokban tartsák a pénzt és inkább 
az állampapírpiacra menjenek. Mindkettőt nagyon pozitívnak gondolom. 

A pénzügyi stabilitással kapcsolatosan azonban azt szeretném mondani vagy 
kérdezni, hogy vajon önök a forint stabilitására milyen hangsúlyt fektettek, illetve 
miért nem fektettek hangsúlyt különös tekintettel a nemzetközi vásárlóerejére, vagyis 
arra, hogy folytonosan és folyamatosan csökken a forint árfolyama az euróhoz képest. 
Ez nyilvánvalóan azt is előrevetíti, hogy elég messze vagyunk az euró bevezetésétől és 
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félő, hogy az Európai Unióban szinte egyedül maradunk az egész dologgal. Valami 
beláthatatlan jövőre lett kitolva az euró bevezetése, ami azért is fontos dolog, mert ha 
a kétsebességes Európai Unió megvalósul, akkor azok, akik nincsenek az 
euróövezetben, a külső körre fognak kerülni és mindenképpen komoly veszteségeket 
fognak elszenvedni. 

A másik kérdésem, hogy a jegybanki tartalékokkal kapcsolatban meg tudná-e 
mondani, ez az elmúlt esztendőkben hogyan is alakult. Tehát, mondjuk, 2013-hoz 
képest a jegybanki tartalékok nagysága most mekkora és ez miként értékelhető? Akár 
makrogazdasági szempontból is. 

A harmadik dolog az, hogy ön és a múlt héten Matolcsy úr is említette ezt a 
három fő célt, amelyből természetesen a szakirodalom csak az első kettőt ismeri el, 
tehát a kormány gazdaságpolitikájának támogatása nincs benne általában a monetáris 
politikáról, illetve a nemzeti bankokról szóló felhatalmazásokban. Természetesen 
persze tudunk egy kivételt, az Egyesült Államokban a Fednél ez megvan. Ez a kettős 
cél, az árstabilitás és a gazdaságpolitika támogatása az elmúlt esztendőkben 
konfliktusmentesen tudott végbemenni, hiszen egy erőteljes deflációs időszak volt, 
tehát nem kellett különös tekintettel lenni az árstabilitás megteremtésére, mert az 
önmagától is megteremtődött és nem kellett ennek érdekében a kamatlábat emelni, sőt 
kamatlábakat lehetett csökkenteni.  

De ez a kegyelmi időszak, úgy tűnik, mostanra véget ért, tehát mindenhol azt 
lehet látni a világban, hogy egy újabb inflációs időszak indult el, illetve elindultak a 
kamatemelési szakaszok, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Európában is. 
Vajon egy ilyen viszonyrendszerben, ilyen új körülmények között hogyan látja ön, hogy 
a Magyar Nemzeti Banknak milyen mozgástere lehet? Különös tekintettel arra, amit ön 
említett korábban, a kamatkockázat átvállalása, illetve a fix kamatozású hitelek 
nyújtása vonatkozásában. Ezt én egyébként egy életveszélyes dolognak tartom, mert 
ezzel a Magyar Nemzeti Bank átvállalja a befektetőknek, a beruházóknak azt a jelentős 
kockázatát, amit egyébként általában nekik kell vállalniuk annak érdekében, hogy 
tudják ezt majd végigvinni. Tehát ha a kamatlábak elkezdenek emelkedni - és erre már 
egy csomó jel van - és a Magyar Nemzeti Bank meg akarja védeni a befektetőket, meg 
akarja védeni a pénzügyi szektort az általános kamatlábemeléstől, ami makrogazdasági 
szempontból biztosan jó, akkor a veszteségeket valakinek finanszírozni kell és 
gyanítom egyébként, hogy ez a lakosság lesz, vagyis azt a kockázatot, amit a 
kamatemelés jelentene, és amit a vállalkozóknak kellene viselniük, azt, úgy tűnik, majd 
a lakosság, az adófizető polgárok fogják viselni. 

Természetesen ezzel összefüggésben az is kérdés, hogy vajon ezt a soft landinget 
- mert a legutóbbi számok azt mutatják, hogy ma már a gazdasági növekedés első 
számú motorja a háztartások fogyasztása és hatalmas mértékben meglódultak a vételek 
és egyfajta pénzügyi buborék alakul ki -, ezt a pénzügyi buborékot hogyan, milyen 
módon próbálják meg mérsékelni úgy, hogy ne pukkadjon ki, vagy a gazdaságot erről 
a mesterségesen magasan tartott növekedési pályáról lejjebb hozni. Nagyon jól látható 
ugyanis, hogy az elmúlt két esztendőben egy ilyen művi úton létrehozott konjunktúra 
alakult ki. Ez az 5 százalékos gazdasági növekedés abszolút nem felel meg annak a 
potenciális kibocsátási ütemnek, amit a magyar gazdaságra a szakértők mondanak. Ez 
körülbelül 2 százalék körül van, ehhez képest 3 százalékkal magasabb volt az elmúlt 
esztendőben a tényleges gazdasági növekedés. Ennek a folyamatnak szükségképpen 
vége lesz, vége kell hogy legyen, ez nem tartható. Erre egyébként az Európai Bizottság 
is felhívta a figyelmet. Ebből az következik egyébként, hogy az aggregált kereskedelmet 
valamilyen módon korlátozni kell. Hogyan látja ön, a Magyar Nemzeti Bank mit tud 
tenni annak érdekében, hogy ez a soft landing megvalósuljon? Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További kérdések vannak-e? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, megkérem Pleschinger Gyula urat, hogy adjon választ 
Mellár alelnök úr kérdéseire. 

Pleschinger Gyula válaszadása 

PLESCHINGER GYULA jelölt: Köszönöm szépen Mellár professzor úr 
kérdéseit, külön köszönöm az elismerő szavakat, amelyekkel kezdte a felszólalását.  

A kérdések, a felvetések sorában először az árfolyamra kérdezett rá Mellár úr. 
Folyamatosan azt kommunikáljuk és e szerint is cselekszünk, hogy a Magyar Nemzeti 
Banknak nincs árfolyamcélja. Tulajdonképpen a monetáris politika nagyon sok 
úgynevezett transzmissziós csatornán keresztül tud eljutni a gazdasághoz. Ezek között 
a transzmissziós csatornák között van az árfolyamcsatorna, a kamatcsatorna, a 
hitelezési csatorna, az eszközárcsatorna. Félek, professzor úr nálam sokkal jobban 
tudja, hogy mi milyen csatornákon keresztül működik. Mi az árfolyamcsatornát nem 
kívánjuk használni, a hitelezési és a kamatcsatornát preferáljuk, ezekre fókuszálunk. 
Az árfolyam mindig egy következmény ezeknek a csatornáknak a működéséből. Tehát 
mi nem befolyásoljuk az árfolyamot és nyomatékosan hangsúlyozzuk mindig, hogy 
nincs a Nemzeti Banknak árfolyamcélja. Ez az árfolyam, nyilván a kamatkondíciók és 
a gazdaság állapotának következményeképpen a piaci viszonyok között alakul ki.  

Nyilván az árfolyamot egy alacsony kamatkörnyezet lefelé szorítja, egy emelkedő 
kamatkörnyezet felfelé, de nagyon megtámasztja például a külső finanszírozási 
képességünk, a folyó fizetési mérlegünk egyenlege, ami masszív pozitívumot mutat 
éveken keresztül (Dr. Mellár Tamás: Csökkent!) annak ellenére, hogy az utóbbi két 
évben csökkent. Ha egy rövid kitérőt ezzel kapcsolatban tehetek: csökkent, igen, mert 
nagyon komoly beruházások indultak el az elmúlt években. Elég talán a BMW-re, a 
Mercedes bővítésére vagy a MOL új petrokémiai beruházására gondolni. De ezeken 
kívül még van egy egyszeri tétel is. A Duna nagyon alacsony vízállása miatt az elmúlt 
évben a Paksi Erőmű működését némiképpen vissza kellett fogni átmenetileg, mert az 
alacsony vízszint miatt a hűtéssel voltak problémák, így a villamos energiát is 
importálni kellett, ami egy nem elhanyagolható tétel volt a fizetési mérlegben. Ha ezek 
az új beruházások elindulnak - és ebben az évben ennek már lesz következménye -, 
akkor a nettó exportunk újra pozitív lesz. Tehát arra számítunk, hogy a jövő évtől 
kezdve a nettó export már pozitívan fog hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez. 
Elnézést, hogy kicsit ellocsogtam az időt, elmentem a kérdéstől. 

A tartalékkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a devizatartaléknál az 
úgynevezett Guidotti-szabályt figyeli minden hatóság és minden befektető. Ez a 
Guidotti-szabály azt mondja ki, hogy a jegybanki tartaléknak meg kell haladnia az 
ország rövid külső devizaadósságának mértékét. Most a rövid külső devizaadósságunk 
15-16 milliárd euró körül mocorog, ezzel szemben, azt hiszem, 24 milliárd körül van 
most éppen a devizatartalékunk. Tehát bőséggel megfelelünk a Guidotti-szabály 
követelményeinek. És nemcsak annak, hanem van az IMF-nek egy módosított 
szabálya, amely a rövid külső adósságon kívül még a külföldi tőkebefektetéseket és a 
vállalatoknak az anyavállalatoktól felvett hiteleit is figyelembe veszi. Ennek van egy 
sávja és az idő nagy részében ennek a sávnak is megfelelünk. 

Talán annyit még itt el lehet mondani, hogy nem érdemes nagyon magas 
devizatartalékot tartani, hiszen a devizatartalék tartása sok pénzbe kerül. A tartalékot 
ugyanis csak nagyon magas minőségű eszközökbe szabad és célszerű fektetni, amiknek 
nyilván a kamatozása nagyon alacsony, ugyanakkor a másik oldalon pedig a 
forintkamatokra kifizetett összegek magasak. Tehát önmagában a devizatartalék 
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tartása veszteséget okoz, így mindenképpen érdemes a devizatartalékot az elvárt 
szinten tartani, de nem jelentősen a fölött. 

A gazdaságpolitika támogatása a törvényben van benne, de azzal a kitétellel, 
hogy az első két cél veszélyeztetése nélkül kell a Nemzeti Banknak a kormány 
gazdaságpolitikáját támogatnia. Azt gondolom, hogy ennek meg is felelt a Nemzeti 
Bank minden programja. 

Ahogy Mellár képviselő úr is mondta, valóban úgy tűnik, vannak arra mutató 
jelek, hogy az infláció elindul felfelé, ámbár elég óvatosan indul fel. Ha most 
megnézzük az elemzői várakozásokat is, úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank 
várható első kamatemelése is folyamatosan tolódik időben. Sőt még az is látszik, hogy 
a Fed kamatemelése is megáll, már az is elképzelhető, hogy ebben az évben egyáltalán 
nem fog kamatot emelni a Fed, jövőre pedig még az is elképzelhető, hogy csökkenteni 
kell. Ugyanis elindult egy lassulás a világgazdaságban, ami átgondolásra készteti a 
jegybankokat a normalizálódás terén. 

Ebből a szempontból a Magyar Nemzeti Bank kicsit speciális helyzetben van. 
Ugyanis inflációkövető jegybank vagyunk és az elsődleges célunk az árfolyam-
stabilitás, tehát az infláció célra vezetése és az ott tartása. Az inflációnk most éppen 
beesett a 3 százalék alá, de várhatóan újra felmegy. Még azt fontos talán megemlíteni 
az inflációval kapcsolatban, hogy maga a fogyasztóiár-index egy borzasztóan volatilis 
valami, mégpedig azért, mert ez az inflációs kosár úgynevezett maginflációs és 
maginfláción kívüli tételekből áll. A maginflációs tételek azok, amelyekre a 
gazdaságnak, az országnak bizonyos hatása van. Elnézést kérek, nyilván képviselő urat 
untatom, de talán a többiek számára a dolog információtartalmú lehet. Tehát nálunk a 
maginflációs tételek aránya a régióban is viszonylag alacsony, hatvan-egynéhány 
százalék, Lengyelországban például 70 százalék, és ezek tudják inkább stabilizálni a 
fogyasztóiár-indexet. A nem maginflációs tételek meg, amelyek abszolút tőlünk 
függetlenek, nagyon tudják rángatni. Egy benzináremelés vagy olajáremelés az 
inflációra nagyon komoly hatásokkal tud lenni. Mivel az infláció ennyire volatilis, ezért 
mi úgynevezett további inflációs mutatókat figyelünk, például az adószűrt maginflációt 
és ezt tartjuk egy olyan mutatónak, ami az infláció közép- és hosszú távú viselkedésére 
vonatkozóan ad nekünk információt. No, ez az index most már elérte a 3 százalékot, 
ami adott esetben egy komoly jelzés lehet a jegybanknak arra, hogy esetleg elkezdjen 
normalizálni. 

Az a különleges helyzet, hogy az inflációs folyamatok, úgy tűnik, elindultak és 
elérik, akár meg is haladják a célt, ugyanakkor viszont a nemzetközi környezet lassulást 
mutat, az infláció várhatóan alacsony marad és a monetáris kondíciók is lazák 
maradnak, azaz az úgynevezett importált infláció várhatóan továbbra is viszonylag 
hosszabb időn keresztül alacsony lesz. Tehát ebben a helyzetben mindenképpen fontos 
lesz majd a márciusi inflációs jelentésünk gondos áttanulmányozása, hiszen ezekben a 
jelentésekben foglalja össze a Nemzeti Bank stábja az összes olyan ismeretet, amelynek 
a birtokában a monetáris tanács dönthet arról, hogy lépjen vagy ne lépjen a kamatok 
tekintetében. 

Azzal nem értek egyet, hogy a fix kamatozású hitelek elterjedése kockázatot 
jelenthet, mert bár valóban látszólag kockázatot jelent, hiszen ha valaki fix kamatozású 
hitelben adósodik el és elkezdenek a kamatok növekedni, tehát a bankok forrásköltsége 
emelkedik, akkor ott valakinek veszítenie kell, de a valóságban ez úgy tűnik, hogy 
amikor egy bank fix kamatozású hitelt ad ki, akkor ő tulajdonképpen saját pozícióját 
valamilyen módon, egy kamatcsereügylettel vagy valami mással le is fedezi. Tehát 
igazából a bank, amikor fix kamatozású hitelt ad ki, nulla kockázatot fut, valahol a 
piacon ezt a kockázatot lefedezi. Sőt, igazából folyamatosan azt szorgalmazzuk, hogy 
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úgy a lakosság, mint a vállalatok hosszú távon fix kamatozással adósodjanak el, hiszen 
akkor kiszámítható és előre becsülhető az adósságszolgálatuk, nem érheti őket 
semmifajta meglepetés egy piaci sokk esetén.  

Ha most megnézzük, valóban, ahogy a képviselő úr is mondta, az elmúlt 
években, tavaly is és az azt megelőző évben is a fogyasztás volt az egyik komoly tétel a 
beruházások mellett a GDP növekedésében. Ez a fogyasztás jelentős mértékben 
támaszkodott a hitelállományok növekedésére, a hitelezési aktivitás felfutására. Tehát 
tulajdonképpen sikerült elérnünk azt, hogy a hitelállomány éves növekedése a 
lakossági és a vállalati szektorban is a kívánatos 5-10 százalék közé ért. Ugyanakkor 
viszont ha megnézzük, hogy a GDP-arányos összesített hitelállomány tekintetében hol 
állunk, azt láthatjuk, hogy a visegrádi országok átlagának körülbelül a felénél. Ez azt 
jelenti, hogy még jelentős tér van a felzárkózásra, tehát még bőven nőhet a 
hitelállomány és azon kívül, hogy ilyen módon van még tér a hitelezés és a hitelezés 
által generált fogyasztás és beruházás növelésére, azon túlmenően újra emlékeztetnék 
arra, amit a makroprudenciális felügyeletről vagy a szabályozásról mondtam. A 
Nemzeti Bank nagyon-nagyon szigorúan nézi és nagyon-nagyon szigorúan írja elő 
azokat a tőke-, likviditás- és devizamegfelelési feltételeket a bankrendszer számára, 
amelyeket biztosítani kell ahhoz, hogy egy esetleges külső sokk ne okozzon olyan 
traumát, mint amit a 2007-2008-as válság okozott. Nyilvánvalóan azt felelőtlenség 
lenne mondani, hogy ha most történne egy elmúlt időszakihoz hasonló komoly válság, 
akkor az érintetlenül hagyná a magyar bankrendszert, de az egészen biztosan 
mondható, hogy bármilyen nagy válság hatása jóval tompítottabb és jóval kisebb lehet 
csak most már, mint a korábbi válság volt.  

Azt hiszem, talán kihagytam az euró bevezetését. Valóban igaza van abban 
képviselő úrnak, hogy előbb vagy utóbb csatlakoznunk kell az eurózónához, hiszen a 
treaty, az alapszerződés aláírásakor ezt vállalta az ország. Tulajdonképpen az, hogy 
mikor csatlakozunk az euróhoz, a kormány döntése, a jegybanknak ebben lehet egy 
véleményezési joga. Ezt a véleményt mi meg is tettük talán már valamikor tavaly vagy 
tavalyelőtt. Igazából már elkezdhetnénk az euró bevezetését, hiszen a maastrichti 
kritériumoknak megfelel az ország. Ugyanakkor viszont azt tapasztaltuk a válság 
következményeként, hogy azok az országok, amelyek önálló jegybankkal és önálló 
monetáris politikával rendelkeztek, kicsit könnyebben vészelték át a válságot és 
könnyebben kerültek ki belőle (Dr. Mellár Tamás: Szlovákia.), mint az eurót használó 
országok és elsősorban a gyenge országok, itt a déli országokra gondolok, 
Görögországra, Spanyolországra, Portugáliára, Olaszországra, sőt még halkan 
megkockáztatom Franciaországot is. Ennek az az oka, hogy ezen déli országok számára, 
amikor bevezették az eurót, az euró túl erős volt, ugyanakkor a fejlett gazdaságú 
országok számára pedig - mint például Németország és itt megint Franciaországot is 
mondhatom, de Hollandiát is - gyenge volt az euró. Tehát igazából egy 
jövedelemátcsoportosítás indult el, kereskedelmi többletet halmoztak fel az erősebb 
országok és kereskedelmi deficitet halmoztak fel a gyengébb országok, ami aztán 
természetesen a válság során visszaütött. 

Mi tehát azt mondjuk és azt képviseljük a Nemzeti Banknál, hogy akkor érdemes 
csatlakozni az euróhoz, ha a gazdasági erő terén nagyjából a magországok átlagához fel 
tudunk zárkózni - itt akár a pénzügyi rendszer mélységére gondolhatunk, akár a 
jövedelmi viszonyokra, tehát számos olyan tételre, ahol nekünk még van 
felzárkóznivalónk -, hogy elkerüljük azt, hogy egy túl gyenge országként megyünk be. 
Igazából tehát a cél az, hogy amikor csatlakozunk az euróövezethez, akkor egy 
hozzáadott érték legyünk, ne pedig egy ballaszt az EU-s rendszeren. 
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A pénzügyi buborékról és fogyasztásról pedig azt gondolom, hogy még messze 
vagyunk attól, hogy pénzügyi buborék alakulhasson ki, de annak kialakulását a 
makroprudenciális eszközrendszerrel, azt gondolom, korlátozni tudjuk vagy kordában 
tudjuk tartani. 

Végül: a gazdasági növekedés mértéke valóban nagyon magas, kiemelkedően 
magas volt az elmúlt évek gazdasági növekedése. Ha megnézzük a Magyar Nemzeti 
Bank, mondjuk, decemberi inflációs jelentését, abban benne van az is, hogy mi azt 
gondoljuk, hogy ha nem történik valamifajta intézkedés, nem történik a 
versenyképesség, a termelékenység terén javulás, akkor ez a gazdasági növekedés már 
ebben az évben is vissza fog esni és a további években pedig tovább fog esni. Ezért is 
jelezte a kormány, hogy most egy versenyképesség-javító programcsomagot vezet be, 
ami számos területen javítja majd a gazdaság versenyképességét és a termelékenységet. 

Még a termelékenységgel kapcsolatban talán annyit érdemes megjegyezni, hogy 
amikor 2010-ben ez a kormány hatalomra került, akkor a legelső célkitűzések egyike 
volt, hogy munkahelyeket kell teremteni és a munkanélküliséget megszüntetni. Tehát 
alapvetően olyan külföldi beruházások ide érkezését támogatta, amelyek sok 
munkahelyet teremtettek és ezzel a munkanélküliséget mára már 3,6 százalékra 
sikerült leszorítani, ami a teljes foglalkoztatottságot jelenti praktikusan. Az 
kétségtelen, hogy ezek a munkahelyek viszonylag alacsony hozzáadott értéket 
jelentenek. Tehát most már olyan beruházásokat kell ösztönözni és olyan külföldi 
beruházásokat kell támogatni, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy jóval magasabb 
hozzáadott értéket produkáljon a hazai gazdaság. Ennek a jeleként lehet talán 
értelmezni azt is, hogy a Jaguar kutatóközpontja Magyarországra kerül, hogy a 
BlackRock kutatóközpontja Magyarországon talál helyet, a Morgan Stanley 
kutatóközpontja szintén Magyarországon van. Tehát elindult egy olyan gondolkodás és 
egy olyan cselekvési irány, amely a magasabb hazai hozzáadott értéket célozza és ezzel 
sikerül valószínűleg a növekedést is magasabb szinten tartani. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a jelölt úr válaszait. Azt gondolom, hogy nemcsak az 
elmúlt hat év monetáris tanácsban végzett munkája, hanem a bizottság előtti 
felvezetője, illetve az alelnök úr kérdéseire adott válaszai is meggyőzőek voltak a 
tekintetben, hogy jó kezekben lesz ez a mandátum a következő hat év során is. Azt 
javaslom képviselőtársaimnak, hogy támogassuk ebben Pleschinger Gyulát.  

Aki a javaslatommal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja Pleschinger Gyula kinevezését? 
(Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás. 
Tehát 10 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság Pleschinger Gyulát 
jelöli a következő hatéves időszakra a monetáris tanács tagjának.  

Sok sikert kívánunk és köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottság ülésére. 
(Pleschinger Gyula: Nagyon szépen köszönöm és köszönöm, hogy meghallgattak. – 
Elhagyja a termet.) Az első napirendi pontunk ezzel véget ért.  

A főváros lakosainak éjszakai légtérzajjal szembeni védelméről szóló 
H/4027. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, amelynek keretében a főváros 
lakosainak éjszakai légtérzajjal szembeni védelméről szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, melyet Tóth Csaba, Hiszékeny Dezső, 
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Kunhalmi Ágnes és Burány Sándor képviselők nyújtottak be. Tóth Csaba alelnöknek, 
mint a benyújtók képviselőjének, meg is adom a szót. 

Tóth Csaba szóbeli kiegészítése 

TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, abban mindannyian egyetértünk, hogy az otthon nyugalma, 
illetve az egészséges környezethez való jog olyan alapvető jog, amelyet mindenki 
számára biztosítani kell. A fővárosban nap mint nap több százezer lakosnak jelent 
egyre elviselhetetlenebb terhet a megnövekedett légi forgalomból adódó légtérzaj. 

A problémára egyre többen hívják fel a figyelmet. Legutóbb Bándi Gyula, az 
alapvető jogok biztosának helyettese szólította fel a jogalkotókat arra, hogy 
dolgozzanak ki egy olyan rendszert, amely garantálja a polgárok éjszakai nyugalmát. 
Megállapította azt is, hogy az emberek egészséges környezethez, éjszakai pihenéshez 
való jogát sérti a repülőgépek által okozott zaj. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az 
egészségügyi kutatások szerint az emberi szervezet nem képes megszokni a zaj zavaró 
mértékű hatását, az egészségkárosodáshoz vezethet.  

Ezen problémák megoldása érdekében nyújtottam be tavaly decemberben ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot. A javaslat két részből áll. Az első az éjfél és reggel 5 
óra között, vagyis a mélyalvás időszakában történő teljes légtérzárról szól. Több olyan 
nagy forgalmat lebonyolító repülőtér van Európában és a tengerentúlon is, amely ilyen 
tiltásokkal dolgozik. Példaként meg lehet említeni a frankfurti, a londoni vagy akár a 
New York-i repülőteret is. A határozati javaslat második része szankciókat rendel el 
arra az esetre, ha a légitársaságok ezt a tiltást indokolatlanul megszegik. Olyan 
szankciókat kell alkalmazni, amely olyan gazdasági hátrányt jelent számukra, amely 
kellő elrettentő erővel bír.  

A Liszt Ferenc Repülőtér légi forgalmának éjszakai tiltását szorgalmazza Tarlós 
István főpolgármester úr is, aki szintén a határozati javaslatban szereplő időszakot 
jelölte meg tiltásul.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a tárgysorozatba vétel során a határozati 
javaslatomat támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdés, észrevétel van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatban? (Szatmáry Kristóf jelentkezik.) Szatmáry Kristóf 
képviselő úr. Öné a szó! 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen.Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Alelnök Úr! Valahol örülök neki - idézőjelben -, hogy az MSZP és a baloldal is 
kampánytémának gondolja a repülőtér okozta zajterhelést, hiszen a saját 
választókerületem, a XVI. kerület és részben Zugló is szenved ettől, de azért azt 
képviselő úrnak jelezném, hogy ezzel a határozati javaslattal megoldani nem fogunk 
semmit. Sajnos azért nem fogunk megoldani semmit, mert két olyan probléma miatt 
van részben ez a repülőgépzaj, amelyek megoldása - bár most már nem nagyon szokás 
8-9 évvel ezelőtti időszakra visszatekinteni - nem határozati javaslat formájában 
oldható meg. Az egyik a repülőtér eladása, amelyet még a szocialista kormányok 
eszközöltek ki 75 évre, és amely nagyban bekorlátozza egyébként azt, hogy mit és 
hogyan lehet tenni. Ráadásul, azt hiszem, 2006-ban ugyancsak még a szocialista 
kormányok alatt történt egy olyan felszállásiútvonal-módosítás, amely időközben, 
tavaly az európai légügyi szabványoknak nem megfelelő mivolta miatt 
megváltoztatásra került, pedig a repülőgépzaj egy jelentős részét ez okozza.  
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Tehát képviselő úrral abban egyetértek, hogy valamit kell tenni a repülőgépzaj 
ügyében, a kelet- és dél-pesti közel félmillió állampolgár számára valami megoldást kell 
nyújtani részben, mint említettem, a terhes örökség miatt is, de hogy erre egy 
határozati javaslat alkalmas lenne, ezt elég erősen kétlem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólás vagy kérdés? 

(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, alelnök úrnak megadom a szót reagálásra. 
 
TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Szatmáry 

képviselőtársam téved egy-két dologban.  
Legelőször is leginkább abban, hogy ez semmit nem old meg. Ha elolvasta volna 

részletesen a határozati javaslatomat, akkor látná, hogy ez az éjszakai légtérzaj hatásait 
küszöböli ki a mélyalvás időszakában, éjfél és 5 óra között. Ugyanis éjfél és 5 óra között 
6 darab tervezett leszállás lehet a jelenlegi szabályozás szerint. Ezt jelentősen túllépik, 
tavaly nyáron már 20-30 leszállás volt és ezt valamilyen módon orvosolni kell. Ennek 
semmi köze nincs ahhoz, hogy a repülőtér üzemeltetését ki, mikor, milyen 
koncesszióba adta.  

Egyébként abban sincs igaza, hogy az határozza meg a problémát, hogy a 
repülőtér üzemeltetését eladták annak idején. A repülőtérrel kapcsolatos problémákat 
nem lehet mind megoldani, ezt mindannyian tudjuk nagyon jól, hisz olyan a repülőtér 
elhelyezkedése, hogy az uralkodó széljárás határozza meg a le- és felszálló irányokat és 
ebből adódóan a gépek 70 százaléka északnyugati irányba, azaz Pest felé, 30 százaléka 
pedig délkeleti irányba, Üllő és Vecsés felé száll fel. Tehát ezen nem lehet változtatni. 
Az uralkodó széljárást nem a kormányok tudják megváltoztatni, azon sajnos nem 
tudunk változtatni. Amin tudunk változtatni, az, hogy legalább a mélyalvás 
időszakában az embereknek legyen nyugalma. A repülőtér forgalma évről évre nőni 
fog, ezért egyre inkább elő fog fordulni, hogy egyre több repülő fogja áthágni azt a 
szabályt, hogy éjfél és hajnali 5 óra között nincs le- és felszállás. Ezért kell ezt 
mindenképpen korlátozni, és ez a határozati javaslat erről szól, hogy teremtse meg 
annak a lehetőségét a későbbiekben, hogy legalább ez legyen korlátozva. De ezek 
szerint azt kell látnom, hogy Tarlós Istvánnal sem ért egyet, mert ő ugyanezt 
szorgalmazza és kezdeményezte. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szatmáry Kristóf képviselő úrnak adom meg 

viszonválaszra a szót. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akarnám az egész 

bizottságot feltartani, mert úgy látom, hogy kisebbségben vagyunk mi, budapestiek 
ebben a bizottságban, de mivel nagyon sok választópolgárunkat érinti, mégis 
válaszolnék Tóth Csaba képviselőtársam felvetésére.  

Én nem azt mondtam, hogy nem lenne jó ez az éjszakai tilalom, csak azt 
mondtam, ha már Tarlós István sajtótájékoztatójára utalt a képviselő úr, hogy Tarlós 
István egy másik megoldást javasolt, és az szerintem hosszú távon sokkal jobb 
megoldást jelentene. Ez pedig egy Budapest melletti újabb repülőtér fejlesztése, 
kijelölése, amit éppen az a privatizációs szerződés akadályoz vagy akadályozhat, amit 
az önök kormánya alatt írtak alá.  

Vitatkozhatunk arról, hogy mi zavarja legjobban a lakosokat. Azt tudom a saját 
tapasztalataim alapján mondani, hogy persze az éjszakai felszállás is zavarja, de a 
legtöbben a hétvégi, a reggeli csúcsidőszakban történő felszállásokat szokták nekem 
fogadóórán és egyéb módon jelezni. Ezért mondom azt, hogy ezzel nem oldjuk meg a 
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fő problémát. Ha azt vesszük, hogy szeretnénk Budapestet, Budapest idegenforgalmát 
fejleszteni, a repülőtér forgalma rövid távon sem csökkenthető. Itt egyetlenegy végleges 
megoldás felé kellene szerintem elmozdulni, amit egyébként Tarlós István is jelzett, ez 
pedig a második vagy egy plusz repülőtér kérdése, amit viszont a privatizációs 
szerződés, amit önök aláírtak, akadályoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Manninger Jenő alelnök úré a szó! 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak nagyon röviden annyit 

szeretnék hozzátenni, hogy tudjuk, hogy a kormány és a légi közlekedési szakmai 
szervezetek között folynak a szakmai egyeztetések. Nyilván a főváros is alakítja a 
véleményét. Azt gondolom, hogy ezzel a témával még majd később lehet foglalkozni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, előterjesztőként visszaadom a szót Tóth Csaba alelnök úrnak. 

Tóth Csaba reflexiója 

TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy 
mondat a Szatmáry Kristóf képviselőtársam által elmondottakra.  

Tarlós István nem azt mondta, hogy új repteret kell építeni. Azt mondta, hogy a 
cargo részét kell elvinni valahova máshova, maga a fapados és a nemzetközi maradjon 
ugyanott, ahol van. Tehát ő nem azzal érvelt, hogy az egészet el kell költöztetni, 
érdemes lenne meghallgatni még egyszer, hogy mit mondott. A sajtótájékoztatón 
elhangzott nyilatkozatának a másik része pedig konkrétan ez volt, hogy éjfél és hajnali 
5 óra között mindenképpen teljes légtérzajszünetet szorgalmaz ő is és azt szeretné, 
hogy ez legkésőbb egy éven belül legyen bevezetve.  

Azt nem mondtam egy szóval sem, hogy a teljes problémát ez meg fogja oldani, 
de legalább egy lépést tettünk, egy része a problémának megoldódik és aztán lehet 
gondolkodni azon, hogy van-e megoldás a többi problémára valamilyen módon, de az 
azon múlik, hogy a kormány, illetve Szatmáry képviselőtársam milyen javaslatokat tud 
tenni annak érdekében, hogy az uralkodó szélirányt megváltoztassák. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Az nem megy könnyen (Tóth Csaba: Szerintem menni fog!), de 
szerintem lesznek más megoldások még. Biztos vagyok benne. 

Ezek után, a vitát lezárva kérdezem képviselőtársaimtól, hogy ki az, aki a Tóth 
Csaba és képviselőtársai által benyújtott határozati javaslat tárgysorozatba vételét 
támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Négy igen szavazat. Kik azok, 
akik nem támogatják? (Szavazás.) Nyolc. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 
Tehát 4 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt. Ezzel a második napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pontban az Egyebek között van-e valakinek felvetése, 
észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szeretném tájékoztatni 
képviselőtársaimat, hogy a jövő héten nem tervezünk bizottsági ülést, tehát 
legközelebb március 18-án készüljenek bizottsági ülésre. (Dr. Mellár Tamás: A 
születésnapom pont akkor lesz.) Képviselőtársaim, mint ahogy hallottuk, Mellár 
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alelnök úrnak ráadásul születésnapja lesz, tehát számíthatunk arra, hogy az 
ellátmányunk is kicsit javulni fog. (Derültség.) 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Szép és eredményes napot kívánok! 
A bizottsági ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 26 perc) 
 

Bánki Erik 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


