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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

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

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülés napirendjét. Kérdezem, 
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kiegészítési javaslata. 
(Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, kérem, aki ezzel a tartalommal a mai ülés 
napirendjét elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet 
nem látok. A bizottság egyhangú döntésével fogadta el napirendjét.  

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

Dr. Kandrács Csabának, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltjének 
meghallgatása 
(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 11. § 
(2) bekezdése szerint alkalmazandó 9. § (6) bekezdése alapján) 

1. napirendi pontként dr. Kandrács Csaba meghallgatása fog megtörténni. 
Köszöntöm a bizottság előtt a jegybank ügyvezető igazgatóját.  

A miniszterelnök úr a házelnök úrnak írt levelében jelezte, hogy Windisch 
László alelnök úr - akinek október 1-jével megszűnik jegybankalelnöki mandátuma -
 helyére dr. Kandrács Csabát javasolja. Parlamenti bizottságunk kapta azt a 
megtisztelő feladatot, hogy a jelöltet meghallgassa és a jelölt alkalmasságára 
vonatkozóan döntést hozzon.  

A mai meghallgatás - mint ahogy a korábbi meghallgatások is történtek -
 ügyrendjére teszek javaslatot: a jelölt lehetőséget kap arra, hogy szóban is 
bemutatkozzon; utána képviselőtársaim egy körben kapnak lehetőséget arra, hogy 
véleményt mondjanak, illetve kérdéseket tegyenek föl; majd utána Kandrács Csabát 
megkérem arra, hogy az elhangzottakra reagáljon, illetve a kérdésekre válaszoljon.  

Szeretném képviselőtársaim figyelmét még a vita megkezdése előtt felhívni 
arra, hogy a jelölt alkalmasságáról kell vitatkoznunk a bizottság előtt és a szakmai 
alkalmasságáról kell döntést hoznunk ma itt a bizottságban, tehát képviselőtársaimat 
arra kérem, hogy ezzel kapcsolatos kérdéseket tegyenek föl.  

Elsőként tehát megadom a szót dr. Kandrács Csabának.  

Dr. Kandrács Csaba szóbeli kiegészítése  

DR. KANDRÁCS CSABA alelnökjelölt (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy megköszönjem 
miniszterelnök úrnak, hogy engem jelölt erre a posztra, egyértelműen szakmai 
karrierem egyik legnagyobb eredménye ez.  

Dátumra pontosan hat évvel ezelőtt, 2013. szeptember 30-án ennek a 
bizottságnak az elődjénél vettem részt meghallgatáson másodmagammal, Windisch 
László úrral; ő mint potenciális felügyeleti alelnökjelölt volt jelen, én mint lehetséges 
külső Monetáris Tanács-tag. Ez a tény jó alkalmat ad arra, hogy visszatekintsek az 
elmúlt hat évre, és reményeim szerint ez segíteni fogja önöket is abban, hogy 
felkészültségemet lemérjék, döntésüket meghozzák.  
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Mint korábbi Monetáris Tanács-tag, aki több jelenlegi Monetáris Tanács-taggal 
is együtt dolgozott, büszke vagyok arra, hogy 2013 októberétől számos jelentős 
döntésben mint véleményformáló és döntéshozó részt vehettem. Csak hogy párat 
említsek: ilyen döntés volt az önfinanszírozási program beindítása, mely komoly 
segítséget nyújtott és nyújt az állam finanszírozásában, és komoly pozitív hatással volt 
a jegybank mérlegének szűkítésére; a folyamatos kamatcsökkentési ciklus, mely 
eredményeként az alapkamat a kinevezésemet megelőzően fennálló 7 százalékról első 
körben 2,1 százalékra, majd azt követően 0,9 százalékra csökkent. Ez nagy segítséget 
nyújtott a gazdaság talpra állításában, az inflációs cél elérésében, a monetáris politika 
hitelességének megerősödésében. A növekedési hitelprogram újabb és újabb 
módozatának elindítása megakadályozta az országot abban, hogy a hitelezés 
kiszáradjon, visszafordíthatatlan károkat okozva ezzel a nemzetgazdaságnak. A 
devizahitelek forintosítása pedig 1000 milliárd forint többlettehertől kímélte meg az 
adósokat. 

Megannyi fényes siker, de még sorolhatnám a kreatív célzott jegybanki 
eszközöket, melyek eredményeként ott tartunk napjainkban, hogy a magyar gazdaság 
évek óta növekszik - az utóbbi egy-két évben európai összehasonlításban is 
kiemelkedő ütemben -; a konvergencia tart nyugati szomszédainkkal szemben, 
ráadásul mindez egy egészségesebb, fenntarthatóbb szerkezetben történik; hogy az 
állami költségvetés hiánya jelentősen a 3 százalékos európai uniós célérték alatt van, 
melyhez a jegybank a kamatkiadások csökkenésén keresztül érdemben hozzájárult; 
hogy az államadósság folyamatosan csökken és az elkövetkezendő években csökkenni 
is fog, ráadásul belső szerkezete teljes mértékben átalakult, és ezt sem sikerülhetett 
volna a korábbi jegybanki politika nélkül; hogy az inflációs célon vagyunk, elértük az 
árstabilitást, és évek óta fenntartjuk azt.  

Összességében tehát úgy ülök itt önök előtt, hogy gazdasági értelemben egy 
jóval erősebb, stabilabb, biztonságosabb Magyarországon élhetjük meg 
mindennapjainkat. Van jövőkép, a cégek beruháznak, az emberek megtakarítanak és 
emellett befektetnek.  

A jegybanki programok 1000 milliárd forintban mérhető összeggel járultak 
hozzá az eredményekhez. Köszönöm Matolcsy György elnök úrnak és az általa 
vezetett minden jegybanki kollégának, az akkori Monetáris Tanács tagjainak, hogy 
egy ilyen kivételes szakaszban vehettem részt a jegybank munkájában.  

2015 júliusában önként hagytam el a Monetáris Tanácsot, hogy energiáimmal 
100 százalékban arra koncentráljak, hogy szintén a jegybank által megálmodott és 
kivitelezett, egyedülálló projektet operatíven megvalósítsam. Ez volt a MARK, a 
Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. felállítása, működésének beindítása, 
mely egy azóta is párját ritkító, újszerű ötlet volt, amely az akkoriban már évek óta a 
bankok mérlegébe ragadt, problémás, nem teljesítő projekthitelek kihívását volt 
hivatott kezelni. 

A cég puszta léte, megkezdett tevékenysége - annak szakmai minősége miatt -
 fel tudta ébreszteni a bankokat Csipkerózsika-álmukból. Máshogy fogalmazva: 
katalizálni tudta a folyamatokat, melynek eredményeként a bankok elkezdték 
tisztítani projektporfólióikat, egy nem létező piac indult meg. A tulajdonos Magyar 
Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási és egyéb célja teljesült, így a projekt idő előtt 
befejeződhetett.  

2016 júniusától az életem új fordulatot vett, és csatlakoztam Windisch László 
alelnök úr csapatához a Nemzeti Bank felügyeleti területének pénzügyi szervezetekért 
felelős ügyvezető igazgatójaként, valamint a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjaként. 
Köszönet érte természetesen Matolcsy György elnök úrnak, hogy feltétel nélkül bízott 
bennem és támogatott, megadta a lehetőséget, hogy újra az MNB kötelékében 
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dolgozhassak, valamint Windisch László úrnak, hogy a felügyeleti terület egyik 
legnagyobb szakmai kihívásokkal teli részét, a bank biztosítási, pénztári, közvetítői 
piacok felügyeletének szakmai irányítását bízta rám.  

László barátomról elég, ha annyit mondok, hogy 3 évig a legnagyobb 
odaadással dolgoztam vele együtt. Olyan vezetőként tekintek rá, aki emberileg és 
szakmailag is nagyon sokat tudott hozzátenni az életemhez, és kész lettem volna 
újabb 6 éven át vele együtt dolgozni. Azt, hogy mennyi mindent tettünk ebben a 3 
évben, nehéz lenne felsorolni. Elég annyit mondani, hogy ma Magyarország MNB-
felügyelete által felügyelt valamennyi pénzügyi piaca összehasonlíthatatlanul jobb, 
erősebb, stabilabb, biztonságosabb állapotban van, mint 6 évvel ezelőtt, a közbizalom 
erősebb, mint valaha.  

Hogy azért pár eredményt mégis megemlítsek. A bankok tőkésítettsége 
eszközállományukhoz viszonyítva 18 százalék körül van; a nem teljesítő hitelállomány 
a vállalati oldalon a teljes portfólióhoz viszonyítva 3,4 százalék, lakossági oldalon 7,1 
százalék, és a tisztítás folytatódik. Elindult a minősített fogyasztóbarát 
lakáshiteltermék, mely az új jelzáloghitel-folyósításokon belül 90 százalék körüli 
eredményt ért el. A bankszektor jövedelmezősége tőkéhez viszonyítottan 13,7 
százalék, amivel európai éllovasok vagyunk.  

A biztosítói szektorra vonatkozóan tízéves jövőképet készítettünk, és a szektor 
díjbevétele, eredményessége folyamatosan növekszik. A tőkepiac stabil, és a 
befektetett vagyonok folyamatosan nőnek. Köszönet ezért valamennyi, a felügyeleten 
dolgozó kollégámnak.  

Kihívások, megoldandó, leküzdendő feladatok természetesen vannak és 
lesznek is, mint például a versenyképességi fordulat, a digitalizáció, az úgynevezett 
fintech cégek megjelenése, de tele vagyok ötletekkel, és közösen, szakmai alázattal, 
sok-sok munkával, ahogy eddig is, ezután is meg fogunk birkózni mindennel, ami 
szembejön.  

Végezetül a hat év krónikájához az is hozzátartozik, hogy gyermekeim száma 
megduplázódott, és immár négy kisgyermek nevelését bízta rám a Jóisten, mely 
kapcsán nem tudok elég hálás lenni a feleségemnek, továbbá amiatt, hogy mindvégig 
támogatott és támogat szakmai utamon. Bár a demográfiai fordulatot rendkívül 
fontos célnak tartom, és úgy érzem, meg is tettem, ami tőlem telik, újabb két 
gyermeket egyértelműen nem tudok ígérni önöknek, de amennyiben érdemesnek 
tartanak rá, minden erőmmel azon leszek, hogy mint a Monetáris Tanács és a 
Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, a felügyelet vezetője, egy jobb, erősebb, boldogabb 
Magyarországon élhessünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Kandrács Csaba jegybanki alelnökjelöltnek a 

bevezetőt. Személyesen, a bizottság elnökeként a demográfiai fordulat elért 
eredményeit is szeretném kiemelni és a ráfordított energiát értékelni. Ugyanígy négy 
gyereket bízott rám is a Jóisten, de azért azt nagyon óvatosnak ítélem meg, aki még 
plusz két gyereket fontolgat. Nem azért, mert Magyarországon a családtámogatási 
rendszer ne lenne kiemelkedő, hanem azért, mert valóban egy ilyen pluszfeladat még 
olyan egyéb leterheltséggel jár, ami tényleg a családtól további időt és energiát rabol 
el. 

E kis személyes kitérő után képviselőtársaimnak adom meg a szót. Ki az, aki 
véleményt szeretne mondani, esetleg kérdést feltenni a jelölés kapcsán? (Jelzésre:) 
Bangóné Borbély Ildikónak adom meg elsőként a szót.  



8 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Alelnökjelölt Úr! Próbálom tartani azt a szabályt, hogy kizárólag szakmai alapon 
hozzászólni, kérdéseket feltenni. És akkor én is felolvasnám a szakmai kérdéseket, 
amiket szeretnék önhöz intézni.  

Két témakörben szeretnék önnek néhány megállapítást tenni és kérdéseket 
feltenni. Az első témakör, hogy hogyan lehetne a lakosság számára olcsóbb a bankolás 
ma Magyarországon, mert szerintem ez nagyon fontos. A banki nyereség abszolút 
értékben nagyon magas, és a korábbi évekhez képest dinamikusan és gyorsan nő. 
Ebben az az álságos kormányzati magatartás tükröződik, amely szerint a 
kommunikáció látványosan multi- és bankellenes, valójában mindenben kiszolgálja a 
multikat és a bankokat. Ennek a része, hogy a bankköltségek irreálisan magasak, az 
Európai Unióban nálunk az egyik legmagasabb például a számlatartási költség. 
Gyakorlatilag a magyar bankrendszerben a kamat majdnem csupán másodlagos, mert 
rengeteg olyan fix költséget számítanak fel, ami máshol elképzelhetetlen. Ezenkívül 
irreálisan magasak az átutalási díjak, amit természetesen a magyar adófizetők, a 
magyar családok fizetnek meg. Az uniós bankoknál általában a számlavezetés fix díja 
tartalmazza az összes költséget, így az átutalásokért nem kell tételenként fizetni.  

Szintén sajátos magyar megoldás a tranzakciós illeték. Ezt, tudjuk, a bankokra 
rótták ki, amit a pénzintézetek természetesen továbbhárítottak az ügyfelek felé. Ez 
évben a törvény úgy módosult, hogy a 20 ezer forintot meg nem haladó lakossági 
átutalások mentesülnek ezen illeték alól, a bankok többsége ugyanakkor ezt továbbra 
is felhasználja, felszámítja, a lakossági ügyfelek pedig ezt kifizetik. Ez utóbbi sem kis 
tétel, mert a tranzakciós illeték összege tavaly például 233 milliárd forint volt. Ennek 
egyharmadát, közel 80 milliárd forintot a lakossággal fizettettek meg, mégpedig 
zömmel 20 ezer alatti tételekből. Azaz a jelenlegi kormány valójában 
bankárkormánynak minősül. (Hadházy Sándor: Na!)  

Milyen intézkedésekkel kívánja megszüntetni az MNB azt a gyakorlatot, és ön 
hogyan fogja ezt támogatni, hogy a pénzintézetek áthárítják az ügyfelekre a rájuk 
kirótt adósságot, illetékeket? Ön ebben mit képvisel mint alelnökjelölt? 

Hogyan kívánja elérni a MNB, hogy a pénzintézetek csökkentsék a 
számlavezetési díjakat és az átutalások költségeit? Mert azért az álságos, hogy a 
bankok mindent az ügyfelekkel fizettetnek meg.  

A második nagyon fontos és súlyos kérdés a forint árfolyammozgása, és hogyan 
állunk ezzel most? 2010 óta a forint több mint negyedével, 26,9 százalékkal 
értékelődött le az euróhoz képest, és a régióban is a legnagyobb mértékben gyengült. 
Ez azt jelenti, hogy az emberek fizetése ennyivel ér kevesebbet az eurót használó más 
országok állampolgáraihoz képest. A Nemzeti Bankot éppen azért tartjuk, hogy 
biztosítsa azt, hogy ha dolgozott napi nyolc órát, akkor ne fordulhasson elő, hogy 
egyik hónapról a másikra az ön jövedelme, bár látszólag nem változott, de a boltban 
mégis kevesebbet ér. Láthatja ezt gyakorló édesapaként is. Ez az a bizonytalanság, 
ami mellett nagyon nehéz egy családnak vagy egy országnak a jövőjét tervezni. A 
biztonsághoz hozzátartozik az, hogy ön bízhat abban a pénznemben, amiben 
megkapja a fizetését. Nem véletlen, hogy mindenki törekszik az Unióban az euró felé, 
mert azt gondolja: az euró - mint a nemzeti valutája - az egy stabil pénz. Mit gondol 
ön erről? Nagyon elvetemült gondolatmenetnek tartja ön ezt? És nagyon szeretném, 
ha válaszolna rá. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Hadházy Sándor alelnök úr kért 

szót. Öné a szó, képviselő úr, alelnök úr. 
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HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Jelölt Úr! Tisztelt Bizottság! Először is szeretném elismerésemet kifejezni az 
elmúlt évek teljesítményéért, hiszen Magyarország visszaszerezte önállóságát, 
függetlenségét pénzügyi téren, és ez rendkívül nagy teljesítmény volt. Azt gondolom, 
nem egy emberen múlott ez, hanem egy csapaton, és ön pedig ennek a csapatnak a 
tagja volt és tagja marad a jövőben is vélhetően.  

Tisztelt Bizottság! Három kérdést fogalmaztam meg, amelyek közül kettő 
igazából a jelölt úr jelenlegi tevékenységéhez kapcsolódik, hiszen jelen pillanatban a 
pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatói posztot tölti be. Tehát 
az egyik kérdésem úgy szól, hogy hogyan ítéli meg ön a Magyar Nemzeti Bank 
szerepét az európai pénzügyi felügyelet rendszerében. Hol tart most az európai 
felügyeleti integráció, és milyen szerepe lesz hosszabb távon a Magyar Nemzeti 
Banknak mint nemzeti szintű pénzügyi felügyeletnek? 

A másik kérdés szintén ehhez a témakörhöz kapcsolódik, amely úgy szól, hogy 
mit tett és mit tesz a Magyar Nemzeti Bank felügyelői oldalról annak érdekében, hogy 
egy esetlegesen bekövetkező, kívülről érkező gazdasági válság, lassulás se 
veszélyeztesse a bankszektor hatékony működését.  

Végül van egy harmadik kérdésem, ami nagyon egyszerű, hogy mit tesz a 
Magyar Nemzeti Bank a pénzmosás elleni küzdelemben, melyek a fókuszterületek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Székely Sándor képviselő úr kért szót. 

Öné a szó.  
 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Elnök Úr! Tisztelt Mindenki! Köszönöm 

szépen a szót. Két-három kérdésem lenne. Az első az, hogy ön nagyon gyakran vált 
munkahelyet, és csak érdeklődnék, hogy ennek mi az oka, főleg annak fényében, hogy 
a Magyar Nemzeti Banknál is már volt háromszor - pár hónapra is, ahogy itt látom -, 
ennek fényében meddig tervezi, hogy ezen a munkahelyen marad?  

A második kérdésem az, hogy 2009-ben ön az V. kerületben volt pénzügyi 
osztályvezető. Ez arra az időszakra esik, amikor Rogán Antal polgármester úr 
vezetésével a kerületben rengeteg ingatlant adtak el nyomott áron, és ott ebből 
viszonylag komoly botrányok is adódtak. Mi erről az ön álláspontja? 

A harmadik pedig az, hogy tényleg elképesztően magas az euró-forint 
árfolyam, ez azt eredményezi, hogy ma Magyarországon az átlagfizetés, tehát nem a 
minimálbér, hanem az átlagfizetés olyan 650 euró körül van, és nagyon sokat beszélt 
arról, hogy a vagyonos embereknek nő a vagyona és a beruházások is fantasztikusan 
jól mennek, de a Magyar Nemzeti Bank alelnökeként mit gondol, mikor jön el az a 
kor, amikor a magyar dolgozóknak is olyan bérük lesz, ami Európában is elfogadható, 
mondjuk - egy nagyon durva számot fogok mondani -, nettó 1000 euró? Ez várható 
Magyarországon, vagy maradunk ennél a 650 eurós történetnél? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Riz Gábor képviselő úr kért szót. Öné a szó.  
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Jelölt Úr! Bangóné 

képviselő asszony szavait némi malíciával hallgattam, annak ismeretében, hogy 
bankárkormányozza az Orbán-kormányt. Én sokkal inkább arra emlékszem vissza, 
hogy volt egy taxis Gyuszi, aki egyéb célokat is kiszolgált a maga idejében.  

Visszatérve a jelölt úrhoz intézendő kérdésekre. Az első nagyon fontos terület, 
amit ön is említett, a felügyeleti rendszer további megerősítése és szigorítása. Az 
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elmúlt időszakban több olyan büntetőintézkedés történt, amely pénzbírsággal sújtotta 
azokat a pénzpiaci közvetítőket, akik szabálytalanságot követtek el. Egy: lesz-e rend 
végre a pénzpiaci közvetítői körben? Illetve: milyen konkrét intézkedéseket kíván ez 
ügyben megtenni? 

A másik, ami fontos terület, a biztosítási szektor. Ön is említette, hogy két éve 
tíz évre vonatkozó prognózist készítettek el, hogy milyen ívet fut majd be a biztosítási 
szektor, és akkor vizionáltak egy megduplázódó bevételt. Az egyik legdinamikusabban 
fejlődő üzletág a biztosítási szektor, annak valamennyi árnyaltságával, milyen 
folyamatokat lát ön és milyen eredmények várhatók a közeljövőben ezen a pénzpiaci 
szegmensen? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Van-e további kérdés, esetleg 

vélemény? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor alelnökjelölt urat 
megkérem, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Öné a szó.  

Dr. Kandrács Csaba válaszai 

DR. KANDRÁCS CSABA alelnökjelölt (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm 
szépen. Megpróbálok sorrendben menni. Először Bangóné képviselő asszony által 
feltett kérdésre, hogy hogy lehet olcsóbb Magyarországon a bankolás: javaslom 
tényleg, hogy jó alaposan tekintse át az elmúlt 6 évet, különösen a Nemzeti Bank által 
indított projekteket és programokat, akár a pénzügyi stabilitási jelentéseket, ugyanis 
ezt a jegybank már nagyon hosszú idő óta felvetette, hogy bizony a bankoknak itt a 
jövedelmezőségi oldalon a költségek terén lenne feladatuk.  

Rengetek projektet indítottunk ennek kapcsán. Említettem is a minősített, 
fogyasztóbarát lakáshitelterméket, aminek pont az volt a célja, hogy a meglátásom 
szerint indokolatlan magas marzsokat lejjebb hozza. Ezenkívül amit szintén 
említettem, hogy a fintech cégek bizonyos válasz lehetnek arra a bankszektorban, 
amit viszont nem biztos, hogy a bankok akarnak, mégpedig azt, hogy ügyfeleket 
veszítsenek.  

Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nehéz kérdés, ugyanis a határon átnyúló 
tevékenységek keretében új szereplők jelentek és jelennek meg a magyar piacon. 
Ilyenek például a Revolut vagy TransferWize nevezetű cégek, amik most már elérték 
azt, hogy százezres nagyságrendű magyar ügyfelekkel rendelkeznek, és mindez azért 
van, mert az átutalásokat jóval kedvezőbb költséggel tudják végrehajtani, mint a 
bankok. Tehát a bankszektornak egészen biztosan lépnie kell, ha nem akarnak 
ügyfeleket veszíteni és a jövedelmezőségüket fenn akarják tartani. 

Természetesen mi mint felügyelet nem a piacot alakítjuk, hanem mi 
felügyeljük a piacot, és ha azt fogjuk látni, hogy üzleti modell alapján valamelyik 
intézmény nem jól működik, akkor természetesen be fogunk avatkozni. Ezzel 
kapcsolatban itt fogyasztóvédelmi kérdésekről van alapvetően szó, és azt tudom 
mondani, mint a pénzügyi fogyasztóvédelemért is felelős személy, hogy eddig is és 
ezután is ez fókuszterületünk lesz, több átfogó projektet, ellenőrzést indítottunk 
annak érdekében, hogy a fogyasztói érdekeket érvényre tudjuk juttatni. Itt említésre 
is kerültek, hogy a pénzügyi bírságok - akár az elmúlt napokban kiszabott 100 millió 
forint körüli pénzügyi bírságok - pont azért vannak, hogy rákényszerítsünk minden 
szereplőt arra, hogy a fogyasztói érdekek legyenek a legelsők.  

A forint árfolyamával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a Magyar 
Nemzeti Banknak nincs árfolyamcélja, és egyetlen horgonya van, ez az inflációs cél. 
Ez alapján kell mindent megítélni, és ez alapján fogok én is mindent megítélni.  

Hadházy képviselő úrral kapcsolatban: itt az európai felügyeleti integráció 
helyzetéről azt tudom mondani, hogy a szabályozás gyakorlatilag lezárult - a 
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nemzetközi szintű szabályozás -; ennek eredménye az lett, hogy a nemzeti hatóságok 
érdemben nem veszítettek az eszközrendszerükből. Gyakorlatilag a struktúra nagyon 
hasonló ahhoz, mint ami volt: a nemzetek által delegált felügyeleti vezetőkből álló 
testület az, ami a legfőbb döntéshozó. Ennek immáron 3 éve én is tagja vagyok. A 
struktúra ugyanúgy megmaradt. 

Mit tudunk tenni, hogy a lassulás, az esetlegesen bekövetkező lassulás ne 
hasson ránk? Egyrészt stabilan tartjuk a pénzügyi piacainkat, tehát nem engedjük, 
hogy olyan intézmények a piacon legyenek, akik bármilyen módon veszélynek vannak 
kitéve. Ezt különböző felügyeleti eszközökkel, a tőkeszintekkel, ajánlásokkal, egyéb 
szabályozói eszközökkel el fogjuk érni, ahogy eddig is elértük, és aki nem tud megállni 
a lábán nemcsak jó időben, hanem viharban is, annak nincsen helye, azt gondolom, a 
magyar pénzügyi piacon. 

A pénzmosás nagyon-nagyon komoly terület, nagyon komolyan kell venni 
minden országnak, hiszen láttuk, hogy egy-egy ilyen ügy nemcsak bankokat tud egyik 
napról a másikra ellehetetleníteni, hanem egész országokat tud nyomás alá helyezni. 
Pontosan ezért nagyon érzékenyen állunk ehhez a témához: külön dedikált pénzügyi, 
pénzmosási csapatot állítottunk fel a felügyeleten belül, akiknek az a fókuszuk, hogy 
ezt a tevékenységet minél nagyobb szakmai színvonalon végezzék el.  

Kockázati alapon egyre több önálló vizsgálatot folytatnak le, és én ezt a 
területet tovább kívánom erősíteni pontosan azért, hogy Magyarország még véletlenül 
se kerüljön hasonló címlapra, mint például Dánia vagy Észtország. 

Székely Sándor képviselő úrnak: gyakran változtatom a munkahelyemet. 3 éve 
vagyok a felügyeleten ügyvezető igazgató. Előtte, azt gondolom, látható, hogy milyen 
utakat jártam be. Nem gondolom, hogy ez hobbim lenne és annyira gyakran 
változtatnám a munkahelyemet. Ez egy hatéves megbízatás, és én minden erőmmel 
azon leszek, hogy ezt a hat évet megfelelő minőségben ki tudjam tölteni.  

2009-ben valóban pénzügyi vezető voltam a kerületben, a költségvetésért 
feleltem, és nagyon büszke vagyok arra az időszakra. Ha megnézi a kerületek 
költségvetését és azt a periódust, amíg én ott voltam, akkor nagyon jól láthatja azt, 
hogy az V. kerület milyen fordulaton ment keresztül; és egy nagyon stabil és jó 
pénzügyi helyeztben tudtam átadni az utódomnak a stafétabotot. Tehát azt gondolom, 
nincs okom ezzel kapcsolatban szégyenkeznem.  

Vagyonos emberek vagyona nő? Azért olvastam fel a beszédemet, mert 
gondoltam, akkor jól érthető mindenki számára. És én ilyet nem mondtam. Javaslom, 
hogy újra… (Közbeszólásra:) Azt nem mondtam, hogy vagyonos embereknek nő a 
vagyona. Az embereknek, azt gondolom, általánosságban nő, és ez nagyon fontos 
különbség. Úgyhogy ehhez ennyit tudok hozzátenni. 

Riz Gábor úrnak: a szabályozás szigorodott. Ez az egyik oka annak, hogy több 
esetben bírságoltunk. Valamint az az oka annak, hogy érezhető bírságokat kell 
kiszabnunk ahhoz, hogy ne csak egy egyszerű beépített költségtételként éljék meg az 
intézmények azt, hogy a felügyelet ott van és bírságot kapnak, hanem megérezzék azt, 
hogy ösztönözve legyenek arra, hogy változtassanak az addigi működésükön, adott 
esetben ruházzanak be olyan fejlesztésekbe, amit ha nem tesznek meg, akkor nem 
tudnak megfelelni a jogszabályoknak. 

Az egész világon, így Európában és Magyarországon is a szabályok, a pénzügyi 
piacokra vonatkozó szabályok egyre inkább szigorodnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy 
egy egészséges pénzügyi rendszer legyen, és ha bármilyen turbulencia van, akkor 
minél inkább ellenállóbb legyen ez a pénzügyi rendszer. Tehát valóban, ez egy 
költséges terület, piac. Nekünk egyszerűen lépést kell tartanunk ezekkel a 
költségekkel annak érdekében, hogy érdekük legyen az intézményeknek tényleg 
betartani a szabályoknak. 
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A biztosítási szektorral kapcsolatban és úgy általánosan úgy látom, hogy egy 
folyamatos koncentrálódás zajlik, tehát az intézmények száma folyamatosan csökken. 
Egyszerűen azért is, mert a digitalizációs kihívások, az alacsony kamatszint, azok a 
szabályozói követelmények mind-mind a működési oldalról komoly költségeket 
jelentenek az intézményeknek, amire a mérethatékonyság az egyik, amivel tudnak 
válaszolni, ami pedig azt jelenti, hogy egyszerűen koncentrálódik a piac. Ez a folyamat 
látható a biztosítási szektorban is. Ahogy a tízéves jövőképünkben több pályát 
felrajzoltunk, itt nagyon sok minden múlik azon, hogy a gazdaságnak milyen 
teljesítménye lesz. Amennyiben a gazdaság továbbra is dinamikusan fog nőni, akkor 
az emberek egyre inkább a legszükségesebb költéseiken túl egyre inkább az 
öngondoskodás felé fognak fordulni és több olyan kockázatot is le fognak fedni, mint 
amit korábban nem, tehát az utasbiztosítások, a gépjármű-felelősségbiztosításon túl a 
casco és egyéb biztosítások mind segíthetik azt, hogy ez a piac továbbra is nőjön. 
Egészséges szerkezetben. Tehát ahogy a bankszektornál is, a biztosítási szektornál is 
árgus szemekkel figyeljük azt, hogy a fogyasztók milyen termékekkel szembesülnek, 
mennyire költségesek ezek a termékek, mennyire indokolatlanul drágák vagy sem, és 
ahol azt érzékeljük, hogy túlkapás van, ott be fogunk avatkozni a fogyasztók 
érdekében, és el fogjuk érni az eszközrendszerünkkel, hogy vagy a szolgáltatás 
minősége vagy pedig az ár olyan legyen, hogy mindenki elégedett legyen és leginkább 
a fogyasztó legyen elégedett. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnökjelölt úrnak. Kérdezem, hogy 

képviselőtársaim megkapták-e a megfelelő válaszokat. (Jelzésre:) Bangóné Borbély 
Ildikó képviselő asszony jelzi, hogy nem. Öné a szó.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Rövid leszek. 

Köszönöm szépen a választ, és csak azért reagálnék a forint gyengeségével 
kapcsolatban feltett kérdésemmel kapcsolatban, mivel úgy kezdte a bemutatkozását, 
hogy megköszöni Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a jelölését. Azt, amit 
felolvastam, Orbán Viktor mondta jó néhány évvel ezelőtt a forinttal kapcsolatban. 
Csak szerettem volna jelezni, alelnök úr, úgyhogy köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Kandrács Csabát, hogy kíván-e erre 

reagálni. (Jelzésre:) Amennyiben igen, akkor öné a szó.  
 
DR. KANDRÁCS CSABA alelnökjelölt (Magyar Nemzeti Bank): Továbbra is azt 

tudom mondani, hogy nincs árfolyamcélja a Magyar Nemzeti Banknak. Az inflációs 
cél az egyetlen horgony. Köszönöm.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A meghallgatás végén 
nem marad más hátra, mint dr. Kandrács Csaba alelnökjelöltről szavazni, hiszen 
köztársasági elnök úr kinevezését megelőzően a Gazdasági bizottságnak van 
lehetősége arra, hogy az alkalmasság kérdésében döntsön. Én azt gondolom, hogy 
mind az életút, az életpálya, ami Kandrács Csaba alelnökjelölt mögött van - ugye azt 
tudjuk, hogy Windisch László helyére alelnökként bekerülve a Nemzeti Bankba éppen 
ezt a területet fogja felügyelni, ahol ő maga is dolgozott eddig, tehát a pénzügyi 
szervezetek felügyelete lesz alelnökként a legfontosabb feladata -, tehát egyrészt az 
eddigi tapasztalatok, másrészt a felkészültsége alapján nem lehet kérdés, hogy sem 
emberileg, sem szakmai szempontból nem megkérdőjelezhető dr. Kandrács Csaba 
alkalmassága. Tehát én azt javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy támogassák az 
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alelnökjelöltet. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki igennel szavaz dr. 
Kandrács Csaba alkalmasságát illetően. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 10 igen, 3 nem 
mellett a bizottság alelnökjelölt úr alkalmasságáról döntött.  

Sok sikert kívánunk ezen az új területen is, és azt kívánom, hogy ezekre a 
kihívásokra megtalálják a megfelelő válaszokat. Kellően legyen szigorú alelnökként is 
a pénzügyi szervezetek felügyeletét illetően, hiszen azt gondolom, hogy mind a 
magyar lakosság, mint a magyar gazdaság számára rendkívül fontos az, hogy a 
magyar piacon működő pénzügyi szervezetek pontosan, a feladat- és hatáskörüknek 
megfelelően és tisztességesen végezzék a munkájukat. Sok sikert kívánok! Köszönöm 
szépen, hogy elfáradt a meghallgatásra. (Dr. Kandrács Csaba: Köszönöm szépen.)  

Az ülés berekesztése  

Ezzel az 1. napirendi pontunkat lezárjuk. És miután más napirendi pontunk 
nincs, így a bizottsági ülést is bezártnak tekintem. Mindenkinek szép és eredményes 
napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc) 

 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Barna Beáta  


