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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc) 

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

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, megjelent vendégeinket, az 
érdeklődőket! Tisztelt képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülésre szóló 
napirendtervezetet. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele. 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a 
tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ellenvéleményt és tartózkodást nem látok, a 
bizottság tehát egyhangú döntéssel fogadta el a napirendjét.  

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

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

Első napirendi pontként Virág Barnabásnak, a Magyar Nemzeti Bank 
alelnökjelöltjének a meghallgatására kerül sor. Köszöntöm az alelnökjelölt urat a 
bizottság ülésén! A miniszterelnök úr a múlt héten levélben kereste meg az 
Országgyűlés elnökét, Kövér László urat, és tett javaslatot a korábbi 
jegybankalelnök, Nagy Márton lemondását követő megüresedés kapcsán az új 
alelnökjelöltre: Virág Barnabás urat jelölte, aki nem ismeretlen a monetáris 
politikában, hiszen eddig is a jegybank monetáris politikáért és gazdasági 
elemzésekért felelős ügyvezető igazgatója volt, tehát ezután gyakorlatilag egy 
tapasztalt, szakmailag már bizonyított jelölt meghallgatására kerülhet sor nálunk. 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának az a feladata, hogy az 
alelnökjelöltet meghallgassa. Miután a köztársasági elnök úr nevezi őt ki, ezért 
ezzel, a mi meghallgatásunkkal az Országgyűlés munkája le is zárul, a meghallgatás 
végén viszont szavazással kell majd döntenünk a jelölt alkalmasságáról.  

Arra kérem az alelnökjelölt urat, hogy elsőként tegyen meg egy rövid 
bemutatkozást. A bizottság tagjai részére a háttéranyagok kiküldésre kerültek, 
azokat megkaptuk, de ha ezek mellett vagy ezekből kiemelve bármi fontosat meg 
kíván jegyezni, azt, kérem, most tegye meg. Utána szokás szerint a bizottság 
tagjainak lehetőségük lesz arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a jelölt szakmai 
képességeit illetően, majd pedig az alelnökjelölt urat megkérem, hogy a vita 
összefoglalójában adjon választ a felmerült kérdésekre. Elsőként tehát Virág 
Barnabás alelnökjelölt úré a szó. 

Virág Barnabás bevezetője 

VIRÁG BARNABÁS, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Urak! Tisztelt Bizottsági Tagok! Hölgyeim és 
Uraim! Ahogy azt az elnök úr is jelezte már a rövid bemutatás során, 
pályafutásomat 2003 óta a Magyar Nemzeti Bank soraiban töltöm, tehát egy 17 
éves pályafutással a hátam mögött ért az az óriási megtiszteltetés, hogy az elmúlt 
héten Orbán Viktor miniszterelnök úr engem jelölt a jegybank alelnöki pozíciójára. 
Ennek megfelelően ez a mai meghallgatás, amelyen itt a bizottság előtt részt veszek, 
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azt gondolom, szakmai pályafutásom egyik legfontosabb és legnagyobb eredménye, 
a következő időszak pedig a legfontosabb feladatait fogja jelenteni.  

Nagyon rövid bevezető gondolatként a mai bizottsági meghallgatás során egy 
rövid áttekintést szeretnék adni arról, hogy személyes értékeléseim, személyes 
tapasztalatom alapján jelen pillanatban melyek azok a folyamatok, amelyek a 
magyar gazdaságot jellemzik, milyen szerepet játszik, milyen hatásokat gyakorol 
ezen folyamatok során a magyar monetáris politika, és természetszerűleg 
igyekszem a jövőbe is tekinteni, röviden felvázolni azt, hogy melyek lesznek a 
legfontosabb kihívások, amelyekkel, azt gondolom, a hazai gazdaságpolitikának és 
azon belül a magyar monetáris politikának is meg kell majd küzdenie a következő 
években, illetve amelyeket sikeresen kezelnie kell.  

Nagyon röviden szólnék a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről. A 
helyzetértékelést természetszerűleg a koronavírus-járvánnyal kell kezdenem, hiszen 
értelemszerűen ez az, ami a mindennapi életünket és nem meglepő módon a 
gazdasági élet alakulását is manapság meghatározza. Azt gondolom, hogy az, hogy 
egy gazdaság milyen teljesítményt tud nyújtani egy ilyen, valóban rendkívüli 
egészségügyi helyzetben, illetve az azt követő gazdasági körülmények között, az 
alapvetően négy feltételnek a következménye, illetve meghatározó tényezője lesz 
majd a jövőnek. Erről a négy tényezőről nagyon röviden szeretnék egy áttekintést 
adni.  

Az egyik legfontosabb ilyen tényező - és ez egyébként minden válság 
esetében igaz -, hogy milyen kiinduló pozícióban kerülnek a gazdaságok a 
válsághelyzetbe. E tekintetben azt láttuk a magyar gazdaság esetében egészen 2019 
végéig - de még majd kitérek arra, hogy 2020 elején is -, hogy 2013 óta a magyar 
gazdaság egy folyamatos felzárkózási pályán mozgott, 2018-19-ben európai 
összevetésben is egy nagyon erős, 5 százalékos növekedési ütemet sikerült elérni, 
ami azt jelentette, hogy a növekedési ütemünk 2013 óta átlagosan 
2 százalékponttal, ’18-19-ben pedig több mint 3 százalékponttal haladta meg az 
Európai Unió átlagát. Alapvetően ez volt tehát a kiinduló helyzetünk, egy 
felzárkózási pályán mozgó gazdaság, miközben azt láttuk - ami a hazai 
gazdaságtörténetben egyébként nagyon fontos eredmény -, hogy úgy sikerült 
felzárkózást elérnünk, hogy közben a makrogazdasági egyensúlyokat is sikerült 
megtartani.  

A makrogazdasági egyensúlynak, azt gondolom, több mutatószáma is van: 
egyrészt a külső és a belső egyensúlyi folyamatok, a külső egyensúly esetében a 
folyó fizetési mérleg egyenlege, a belső egyensúly esetében pedig legtöbbször a 
költségvetési egyenlegről beszélünk. Láthattuk, hogy azért ott is óriási 
eredményeket sikerült elérni az elmúlt évtized során; én ugyanakkor idevenném az 
inflációnak az alakulását is, hiszen az alapvetően mutatja, hogy milyen egyensúlyi 
vagy egyensúlytalansági problémák adódnak egy-egy gazdaságban. E tekintetben - 
és a jegybanki mandátum szempontjától ez az elsődleges, a jegybanki törvény e 
tekintetben egyértelműen fogalmaz - a jegybank elsődleges célja az árstabilitás 
elérése. Azt láttuk, hogy 2017 óta a hazai inflációs ráta néhány hónaptól eltekintve 
folyamatosan a jegybanki cél körül, a meghatározott toleranciasávban alakult.  

Miért fontos eredmény ez? - talán érdemes egy pici múltidézést itt, egy ilyen 
bizottsági meghallgatáson is megtenni. Magyarország 2001-ben, tehát körülbelül 
húsz évvel ezelőtt vezette be az inflációs célkövetés rendszerét, 2021-ben lesz húsz 
éve, hogy ebben a monetáris politikai keretrendszerben működik a magyar 
gazdaság, és egyébként a régiós, mondjuk a visegrádi országok közül az egyedüli 
olyan ország volt, ahol az inflációs célkövető rendszer keretén belül nagyon sokáig 
nem sikerült elérni az árstabilitást jelentő inflációs célértéket, illetve annak a 
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környezetét. E tekintetben, azt gondolom, fontos tapasztalatok vannak a hátunk 
mögött, tehát láttuk azt, hogy mondjuk a 2000-es években, 2001-től egészen 2010-
ig a fiskális politika és a monetáris politika közötti összhangnak a teljes hiánya 
milyen komoly problémákat okozhat nemcsak a gazdasági vagy a reálgazdasági élet 
minden területén, de az inflációs célok elérésében is, látható, hogy az infláció 
gyakorlatilag folyamatosan a jegybanki célérték fölött alakult, aminek alapvetően a 
fiskális túlköltekezés és általában a költségvetési politikának a nagyon erős inflációs 
hajlama volt az oka ebben az időszakban. 

Ebben jelentett egy fordulatot a 2010. év. Első lépésként egy költségvetési 
fordulat történt meg, a költségvetési hiány tartósan alacsony pályára került, 
miközben a költségvetésnek számos olyan intézkedése is volt, amely egyébként az 
inflációt tovább mérsékelte, például a hatósági árak csökkenése. Ebből a helyzetből 
indulhattunk tehát neki a 2010. évnek, és látjuk az eredményeket: 2017 óta - még 
egyszer szeretném hangsúlyozni -, most már több mint három éve abban az 
állapotban vagyunk, hogy azt mondhatjuk, hogy az infláció folyamatosan a 
jegybanki cél körüli tartományban alakul. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos 
eredménye az elmúlt időszaknak.  

Visszatérve a magyar gazdaság válság előtti helyzetéhez, kiemelnék még 
néhány dolgot, amely megítélésem szerint kiemelten fontos egy ilyen helyzetben. 
Kiemelten fontos az, hogy az elmúlt időszakban úgy sikerült növekedést elérni a 
magyar gazdaságban, hogy az nem járt együtt külső eladósodással, sőt a 
külsőadósság-mutatóink folyamatosan javultak, a lakossági devizahiteleket sikerült 
gyakorlatilag megszüntetni. Azt gondolom, hogy ezeknek a lépéseknek az értéke 
pont egy ilyen turbulens időszakban értékelődik fel vagy nagyítódik fel még inkább.  

A gazdaság strukturális helyzetéről talán néhány gondolat. A 
munkaerőpiacon láttuk azt, hogy sikerült megközelíteni a teljes foglalkoztatáshoz 
közeli állapotot, 3,5 százalék körüli munkanélküliségi ráta alakult ki, miközben a 
beruházási ráta, amely, azt gondolom, a növekedés fenntarthatóságának az egyik 
legfontosabb mutatószáma, és annak, hogy sikerül-e tőkeintenzív növekedési pályát 
mutatnia egy gazdaságnak az elmúlt időszakban, 2019-ben 28 százalék fölé 
emelkedett, ami európai összevetésben szintén egy nagyon magas érték.  

Alapvetően ez volt tehát a kiinduló helyzetünk, tehát egy emelkedő pályán 
haladt a gazdaság egészen a koronavírus-járvány kitöréséig. Azt gondolom, ez azért 
fontos, mert a járvány legelső gazdasági hatásainak a konklúziója az, hogy ott 
következett be nagyon súlyos visszaesés a gazdaságban már 2020. I. negyedévében, 
ahol a gazdaság alapvetően sérülékeny, alacsony növekedési képességgel 
jellemezhető pályán fejlődött, tipikusan ilyen országok voltak mondjuk Európa dél-
európai gazdaságai; látható, hogy ott már az I. negyedévben egy nagyon komoly 
visszaesés következett be, amihez természetszerűleg a koronavírus-járvány is 
hozzájárult. Ezzel szemben a magyar GDP az I. negyedévben még több mint 
2 százalékos növekedést tudott mutatni, ez azt jelentette, hogy az a lendület, amely 
megvolt a gazdaságban a 2018-19-es növekedési pálya után, az I. negyedévben azért 
még dolgozott, mindamellett már a járvány hatásai is megjelentek az adatokban.  

E tekintetben a második fontos tényező ebben az időszakban - tekintve a 
helyzet specifikumát, tehát hogy nem egy úgymond hagyományos gazdasági 
visszaeséssel szembesülünk, ahol a problémák a gazdaság belső, alapvetően ciklikus 
mozgásaiból alakulnak ki, hanem hogy egy egészségügyi vészhelyzetből adódó 
problémacsokorral szembesülünk -, értelemszerűen az a kulcskérdés, hogy egy-egy 
ország hogyan kezeli a járvány egészségügyi következményeit. E tekintetben a 
magyar adatok nagyon biztatóak. Azt látjuk, hogy Magyarország sikeresen kezelte 
azt az első hullámot, amely a járvány egészségügyi következményei kapcsán 
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kialakult; megjegyzem egyébként, hogy ez általában igaz a középkelet-európai régió 
országaira is, tehát több más régiós országban is nagyon hasonló mutatókat 
láttunk, ami, azt gondolom, jó hír a tekintetben, hogy az elmúlt időszakban azért ez 
a régió adta az európai uniós növekedésnek a motorját, tehát úgy néz ki, hogy a 
járványkezelés kapcsán is bizakodhatunk abban, hogy ez a közeljövőben vagy a 
jövőben is fenn tud maradni.  

Értelemszerűen ugyanakkor a gazdasági következmények megjelentek a II. 
negyedévben. Látjuk az adatokat, látható az, hogy április hónapban a modern kori 
gazdaságstatisztikák időszakában nem látott gazdasági visszaesést jeleznek a 
konjunktúramutatók, és nemcsak Magyarországon egyébként, ez megfigyelhető sok 
más gazdaságban is. Látjuk az ipari termelésnek a visszaesését, a turizmus 
leállásának a következményeit, de a kiskereskedelmi forgalom is mérséklődött. Azt 
gondolom, hogy e tekintetben az április jelenti a mélypontot, és a gazdaság 
újraindulásával májusban már egy fokozatos javulás indulhat el; de a Magyar 
Nemzeti Banknak az úgynevezett nagyfrekvenciás adatai azt mutatják, hogy lényegi 
javulás az adatokban majd júniusban következik be, tehát júniustól számíthatunk 
arra, hogy normalizálódik a gazdaság működése is, és a III. negyedévtől 
megindulhat egy erőteljesebb kilábalás.  

Ilyenkor természetszerűleg egy válságkörnyezetben hatványozottan 
felértékelődnek egyrészt a múltnak a lépései - röviden már érintettem azt, hogy 
nagyon sok sérülékenységi pontot sikerült a magyar gazdaságból kiiktatni -, 
másrészt hatványozottan felértékelődnek az adott időszak gazdaságpolitikai 
döntései, illetve gazdaságpolitikai beavatkozásai. Értelemszerűen egy rendkívüli 
helyzet rendkívüli gazdaságpolitikai lépéseket kíván meg, és e téren szeretném 
megint hangsúlyozni, hogy azért az elmúlt évtizednek az egyik legfontosabb 
gazdaságpolitikai mechanizmusa vagy eredménye a kormány, illetve a fiskális 
politika és a monetáris politika közötti összhangnak a megtalálása, erre az 
összhangra van, illetve lesz szükségünk a járvány jelenlegi rendkívüli 
következményei kezelésében is.  

Azt gondolom, az első eredmények itt is azt mutatják, hogy a hazai 
gazdaságpolitika gyorsan és hatékonyan tudott fontos döntéseket meghozni, ezek 
közül én személy szerint a hitelek törlesztési moratóriumát emelném ki, amelyet a 
Magyar Nemzeti Bank javaslatára a kormány nagyon gyorsan, március közepén 
megtett. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy ez a törlesztési moratórium az 
igénybevétel függvényében körülbelül 2 ezer milliárd forint törlesztési teher 
megfizetése alól mentesíti jelen pillanatban vagy az idei évben a magyar családokat, 
illetve a hazai vállalkozásokat, ami azt jelenti, hogy ez a kieső vagy átmenetileg 
lecsökkenő hiteltörlesztés értelemszerűen pont a legkritikusabb időszakban 
jelenthet majd egy likviditási puffert, amit alapesetben munkahelyek megtartására, 
a fogyasztás vagy a vásárlóerő megtartására lehet majd fordítani a gazdasági 
szereplők esetében. 

Picit áttérve a monetáris politika területére - hiszen, ugye, az a legfontosabb 
kérdés jegybanki oldalról -, a jegybank március közepe óta célzott lépésekkel, 
gyorsan stabilizálta a válság, a koronavírus-válság kapcsán kialakult turbulens 
környezetet, mellette pedig olyan új intézkedéseket hozott, amelyekkel a kilábalás 
során folyamatosan képes lesz majd támogatni a magyar gazdaság növekedésének a 
helyreállását. Ezek közül a legfontosabb talán a Növekedési Hitelprogram Hajrának 
az elindítása. 2013 után láttuk azt, hogy a növekedési motorok beindításában az 
olcsó, stabil, kiszámítható hitelforrásoknak kiemelten fontos szerepe van a 
válságidőszakban, hiszen ezt általában kis- és középvállalkozások veszik igénybe, és 
látjuk azt, hogy azért amikor egy ilyen bizonytalan környezet van, akkor a 
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hitelcsapok általában pontosan ezen hazai kis- és középvállalkozások irányába 
szigorodnak vagy éppen zárulnak el. Ennek a programnak tehát ezúttal is nagyon 
fontos szerepe lesz a növekedés megőrzésében és a beruházási pályának a 
támogatásában. Az előzetes igények azt mutatják, hogy a program kihasználtsága 
hasonlóan magas lehet majd, mint a 2013 óta a jegybanki eszköztárban 
működtetett növekedési hitelprogramoknak. Ezen keresztül, azt gondoljuk, a II. 
félévtől folyamatosan egy jelentős forrástöbblet alakul ki majd a hazai 
vállalkozásoknál, amellyel a beruházások gyorsabban helyreállhatnak.  

Néhány gondolat a tekintetben, hogy mire számíthatunk a következő 
években. Én azt gondolom, hogy a következő évek gazdaságpolitikáját egyrészt még 
mindig a koronavírus-járvány következményeinek a kezelése fogja meghatározni, 
tehát egészen bizonyos, hogy ez a járvány a gazdaságpolitika számára nem néhány 
negyedévről, néhány negyedév megnyeréséről fog szólni, hanem arról, hogy a 
következő éveket is helyesen kell majd kezelni. A munkaerőpiac kapcsán nagyon 
sok állítás elhangzik a gazdaságpolitikai, politikai vitákban, de azt gondolom, a 
jegybank oldaláról ugyanolyan kiemelt figyelmet igényel majd az egyik oldalon a 
hitelpiacoknak a dinamizálása, másrészről pedig értelemszerűen a pénzügyi 
rendszer stabilitásának a nagyon szoros nyomon követése és a szükséges 
lépéseknek a kellő időben, proaktív módon történő megtétele.  

Az is látszik már, hogy azért az inflációs pálya tekintetében is egy nagyon 
változékony időszakra kell felkészülni. Néhány hónap alatt óriási változások 
zajlottak a világban, az egyik pillanatban összeestek az olajárak, közben az 
élelmiszerárak éppen nagyon gyors emelkedésbe fogtak, utána a következő héten 
már az olajárak is óriási emelkedést mutattak. Az látszik tehát, hogy ez a járvány 
egyrészt általában az infláció esetében is a változékonyság növekedését fogja hozni, 
másrészről pedig általában az ilyen típusú gazdasági környezetnek az a 
következménye, hogy rövid távon az alapvető árazási feltételek szűkülnek, tehát 
vélhetően arra számíthatunk - és egyébként ezt a mai reggel beérkezett adatok is 
mutatják -, hogy azért az alapvető inflációs mutatókban egy fokozatos lassulás 
következik be. A ma reggeli adat 2,2 százalék volt az éves inflációs ráta esetében, 
miközben az úgynevezett maginflációs mutató vagy az adószűrt maginflációs 
mutató is csökkenést mutatott az előző hónaphoz képest. Látható tehát, hogy ezek a 
folyamatok azért az inflációra, tehát a jegybank elsődleges horgonyára is komoly 
hatással bírnak majd.  

Ugyanakkor középtávon is fel kell készülni arra, hogy a növekedési pálya 
vagy a felzárkózási pálya megtartásához készen kell állnunk a válságot követő új 
normákhoz való megfelelő alkalmazkodásra. Azt gondolom, minden válságnak van 
egy olyan következménye, hogy alapvetően új normákat hoz a gazdaság 
működésébe, ezt megfigyelhettük a 2008-2009-es válságot követően is. Én azt 
gondolom, hogy hatványozottan igaz lesz ez az állítás a jelenlegi koronavírus-
járványra, számos olyan megatrendet fog a járvány felgyorsítani, amely már eddig 
is velünk volt, például a digitalizációnak az előretörése, az online kereskedelem 
széles körű használata, a munkavégzés területén például a home office 
megoldásoknak a használata, felértékelődnek a zöldmegoldások akár a pénzügyek, 
akár a gazdaság működési keretrendszerén belül. Azt gondolom, hogy ezeket a 
területeket hatványozottan fel fogja gyorsítani ez a járványszituáció, illetve az azt 
követő évek, tehát minden olyan gazdaságnak, amely felzárkózó pályán kíván 
haladni, azt gondolom, alapvető érdeke, hogy ezekhez az új, kialakuló új 
normákhoz sikeresen alkalmazkodjon. Ebből a szempontból a Magyar Nemzeti 
Bank már eddig is, az elmúlt években is nagyon nagy aktivitást mutatott akár a 
versenyképesség kutatásában, elemzésében, de csak a közelmúltat tekintve akár az 
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azonnali fizetés rendszerének a sikeres bevezetésével vagy akár a jegybank 
zöldprogramjának a kialakításával már számos olyan lépést tett, amellyel 
Magyarország ezekre az új normákra, ezekre az új trendekre a jövőben sikeresen 
fog tudni reagálni.  

Összegezve én azt gondolom, hogy a magyar monetáris politika részéről a 
következő éveknek, a következő időszaknak is egyrészt az a kulcsa, hogy a hazai 
monetáris politika továbbra is a jegybanki törvényben megfogalmazott célokkal 
maximálisan összhangban működjön, tehát hogy az árstabilitás fenntartása, a 
pénzügyi stabilitás megőrzése, illetve a kormányzat gazdaságpolitikájának 
támogatása mentén alakítsa ki a politikáját. Továbbra is szükség lesz arra a nagyon 
proaktív és innovatív monetáris politikára, amelyet a jegybank az elmúlt hét évben 
követett. E tekintetben talán nem lesz meglepetés, amit mondok: még egy fontos 
megatrendet szeretnék a XXI. kapcsán megemlíteni, ez, azt gondolom, a 
pénzrendszernek az átalakulása és a pénz evolúciója lesz. E téren is nagyon gyorsan 
tekernek a fogaskerekek a világ meghatározó központjaiban, egészen bizonyos, 
hogy mondjuk öt-hat év múlva nem ugyanazt a monetáris politikai működést 
fogjuk a világban megfigyelni, mint amihez mondjuk az elmúlt négy-öt vagy akár tíz 
évben hozzászokhattunk, itt tehát alapvető változások fognak történni. Ilyen 
szempontból kulcs az, hogy megőrizzük azt a proaktivitást, innovativitást, amit 
2013 óta mutatott a jegybank.  

A célunk továbbra is az, hogy a magyar gazdaság egy fenntartható 
felzárkózási pályán haladjon. Ahogy jeleztem, kivételes módon most úgy futottunk 
neki egy válságnak, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezt a felzárkózási 
pályát egy válságszituációban is megőrizzük - egyébként ez az elmúlt száz évben 
nem volt jellemző, korábban mindig azt tapasztalta meg Magyarország, hogy 
amikor egy globális válsághelyzet következett be, akkor mindig gyengébben, 
sérülékenyebben kerültünk ki, mint ahogy egyébként abba a helyzetbe beléptünk, 
ez az induló állapot most tehát nagyon rendben van -, és ehhez értelemszerűen 
folyamatosan alakítani, formálni kell a közgazdasági gondolkodásunkat is, amivel, 
azt gondolom, a jegybank az oktatási programjain keresztül aktív lépéseket fog 
tudni tenni a jövőben is.  

Összességében egy rövid bevezetőként ennyit szerettem volna a tisztelt 
bizottság számára felvezetésként elmondani, és várom a kérdéseket a 
beszámolóhoz.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a jegybankalelnök-jelölt úr expozéját. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván szólni. (Jelzésre:) Elsőként Mellár Tamás alelnök 
úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság és Jelölt Úr! Végighallgatva az ön gazdasági értékelését 
egy igen optimista kép tárul elénk, és akár boldogok is lehetnénk, hogy micsoda 
fantasztikus jó időszakban élünk, ha nem mennénk át esetleg Szlovákiába vagy 
Lengyelországba vagy esetleg a balti országokba, és nem mentünk volna át oda 15 
évvel ezelőtt is, és nem láttuk volna azt, hogy ők honnan hova jutottak, és mi 
honnan hova jutottunk.  

Ön azt mondta az értékelésében, hogy a gazdaság a válság előtt 
tulajdonképpen jó állapotban volt, mert magas növekedési ütem volt, a 
gazdaságban egyensúly volt, jó a gazdaság szerkezete. Na most, ezzel kapcsolatosan 
azért azt nagyon fontos megemlíteni, hogy az egyensúly azon alapult, hogy az 



 

 

11 

Európai Unió évenként 4-5 százaléknyi támogatást adott Magyarország számára, 
illetve azon, hogy a többségi külföldi tulajdonú vállalkozások adták az exportnak a 
80 százalékát, hogy GDP-arányosan 2-3 százalék erejéig a külföldön dolgozó 
magyarok pénzeket utaltak haza, a konjunktúra azért ment, mert igen erőteljes 
központi állami beruházások voltak, aminek az lett a folyománya, hogy az építőipar 
teljesen túlfutott a lehetőségein; biztos, hogy ön is fel tudja idézni azt, hogy voltak 
olyan negyedévek, amikor 30-40 százalékos építőiparivolumen-növekedés volt, ami 
abszolút nonszensz, ez nem egy normális, szerves gazdasági növekedés, hanem egy 
mesterséges gazdasági élénkítésnek a folyománya és következménye. Ezt azért 
érdemes hangsúlyozni, mert ez azt is jelenti, hogy a magyar gazdaság borzasztóan 
sérülékeny még ma is, hiszen egy mesterséges élénkítésből érte el ezeket a dolgokat. 

A másik megállapítása, hogy ez a válság V alakú válság lesz. Ezzel 
kapcsolatosan elég komoly viták vannak, mert elképzelhető, hogy ez a válság össze 
fog kapcsolódni a vírus okozta válságon túl azzal, hogy most valósul meg az a 
technikai, technológiai megújítási program, amely a 2008-as válság után nem 
valósult meg. Sok jel mutat arra, hogy a német gazdaságban most kezdik ezt 
valójában megtenni, és mi igen erőteljesen függünk a német gazdaságtól, különös 
tekintettel az exportunkra.  

Én tehát azt gondolom, hogy kevésbé optimistának kellene lenni, illetve jó 
lenne, ha lenne egy olyan forgatókönyv is, hogy mi van akkor, hogyha 1. a magyar 
gazdaság sérülékeny, 2. hogyha ez a válság hosszabb lesz. Mert az a középtávú 
felzárkózási terv, amelyről ön beszél, egyébként megvalósulhat, de csak abban az 
esetben, hogyha a világgazdaságban, különös tekintettel az Európai Unióra, egy 
jelentős konjunktúra fog beindulni, hiszen a külkereskedelmi partnerünk - hiába 
Kelet felé nézünk - azért 75-80 százalékban az export és az import vonatkozásában 
is továbbra elsősorban az; ha továbbra is kapunk az Európai Uniótól évi 4-
5 százaléknyi GDP-arányos támogatást; és hogyha valahonnan pluszmunkaerő-
forrást is be tudunk vonni. Ennyi lett volna a megjegyzésem. 

És most lenne három kérdésem önhöz. Az egyik - amit nagyjából már 
érintettem - az, hogy mit gondol, mennyire volt túlfűtött a magyar gazdaság a 2017-
19-es időszakban, egyáltalán túlfűtött volt-e? A másik kérdésem az, hogy az idei 
esztendőre milyen gazdasági növekedési ütemet vár ön, vajon megerősíti-e azt az 
MNB-s várakozást, hogy 2-3 százalékos gazdasági növekedés lesz, avagy a 
Pénzügyminisztériumnak a 3 százalékos gazdasági visszaesésről, esetleg az Európai 
Unió gazdasági bizottságának a 7 százalékos gazdasági visszaesésről szóló jelzését 
tartja valószínűbbnek, mert nyilvánvaló, hogy a monetáris politikának ehhez kell 
alkalmazkodnia. Tehát egy élénkítő vagy pedig egy visszafogó monetáris politikát 
kell-e folytatni és alkalmazni a következő időszakban, illetve hogy milyen 
eszközökkel kell ezeket végrehajtani, mert nyilvánvalóan az is érdekes lehet. Végül 
a harmadik kérdés pedig, amely most, ebben a pillanatban éppen nem aktuális, de 
mondjuk egy hónappal, két hónappal ezelőtt aktuális volt, és aktuális is lehet, hogy 
az ön megítélése szerint a Magyar Nemzeti Banknak ma, egy ilyen alacsony 
kamatláb és egy ilyen monetáris politika mellett milyen eszközei vannak arra, hogy 
a forint árfolyamát védje mondjuk egy esetleges beszakadás esetén. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Hadházy Sándor alelnök úr kért szót. 

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

úr. Tisztelt Bizottság! Az alelnökjelölt úr a meghallgatása során nagyon sok fontos 
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kérdésre kitért. Valóban egy nagyon nehéz gazdasági szituációban van nemcsak az 
ország, nemcsak Európa, hanem az egész világ. Egy hajóban utazunk 
tulajdonképpen, tehát minden mindennel összefügg.  

Visszatekintve a 2008-as pénzügyi jellegű válságra, és összehasonlítva azt a 
mai gazdasági jellegű válsággal, alapvető különbségeket figyelhetünk meg: az egyik 
különbség az, hogy az pénzügyi válság volt, ez jelen pillanatban gazdasági válság, a 
másik pedig, hogy abban, hogy akkor, 2008-ban milyen gazdasági állapotban volt 
az ország, és hogy ma milyen gazdasági állapotban van az ország, igen jelentős 
különbség van a kettő között. Igazából azt tudjuk mondani, hogy akkor az ország 
kitettsége jóval nagyobb volt, mint most, éppen ezért sokkal mélyebb jellegű 
válságot okozott az a pénzügyi típusú válság. A másik igen jelentős különbség az 
volt, hogy hogyan reagáltak erre a pénzügyi válságra 2008-2009 tájékán. Az volt 
tapasztalható, hogy - nagyon sajnálatos módon - úgy Magyarországon, mint az 
Európai Unió országaiban is gyakorlatilag nagyon mérsékelt kormányzati 
beavatkozás történt annak érdekében, hogy az a válság ne legyen elhúzódó válság. 
Most azt láthatjuk, szerintem nagyon helyesen, hogy az Európai Unió országai is és 
maga az Európai Unió is nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne ezt a 
gazdasági jellegű válságot minél előbb túlélni, és hogy milyen intézkedésekre kell 
sort keríteni annak érdekében, hogy ez egy ilyen - rossz kifejezéssel élve - felpattanó 
vagy inkább egy V alakú időszak legyen.  

Azt gondolom, hogy az Európai Unió nagyon veszélyes utat jár be 
pillanatnyilag akkor, hogyha abba a kötvényprogramba akar belekapaszkodni (Dr. 
Mellár Tamás: De hivatalosan az nincs!), amelyről szó van (Dr. Mellár Tamás: 
Elutasították, nincs ilyen!); ennek hosszú távú és nagyon komoly pénzügyi 
veszélyei vannak, és rendkívül fontos az, hogy a magyar kormány és a magyar 
gazdaság szereplői megfelelő lépéseket tegyenek. Én azt gondolom, hogy az 
alelnökjelölt úr nagyon jól fogta meg ezt a problémát, és azt gondolom, hogy a 
kormányzati intézkedések, illetve a jegybank és a magyar kormány együttműködése 
nagyon jótékony hatással volt eddig, és várhatóan jótékony hatással lesz a 
gazdaságra vonatkozóan is.  

Azt szeretném megkérdezni a jelölt úrtól, hogy milyen intézkedést tart a 
legfontosabbnak a jegybank és a kormányzat részéről annak érdekében, hogy ezt a 
válságot minél hamarabb túl tudjuk élni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Szakács László képviselő úr kért szót. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Alelnökjelölt Úr! Picit zavarban vagyok, mert amikor ön 
elmondta, hogy mekkora az összhang a kormány gazdaságpolitikája és a jegybank 
monetáris politikája között, és hogy mennyire támogató ez, akkor nekem mindig 
eszembe jutottak azok a sajtón keresztüli üzengetések, amelyek általában Varga 
pénzügyminiszter úr és Matolcsy jegybankelnök úr között vannak. Talán nem volna 
fair, hogyha most itt a bizottságban ön lehetőséget kapna, hogy választhasson, hogy 
a kormányt vagy a jegybank elnökét támogatja, de mégis muszáj megkérdeznem a 
véleményét arról, hogy hogyan látja ezt, hogy amikor Varga miniszter úr azt 
mondja, hogy válság van vagy hogy válságra kell készülni, akkor arra a 
jegybankelnök akár egy-két nappal később reagál egy hosszabb írásban, hogy itt 
nem lesz válság; hogy amikor a pénzügyminiszter azt mondja, hogy márpedig 
mihamarabb csatlakozni kell az eurozónához, akkor a jegybankelnök, Matolcsy 
György azt mondja, hogy márpedig itt az egész eurozónát és önmagát az eurót is 
vagy el kellene felejteni, vagy meg kellene reformálni. Tehát ez az összhang, azt kell 
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mondjam, legalábbis kívülről nézve egészen biztosan nem tűnik összhangnak, ezt 
ennél udvariasabban sajnos nem nagyon lehet megfogalmazni.  

Ön azt mondta, hogy soha nem látott visszaesés várható világszerte, és 
nagyjából-egészében ezzel egyébként az elemzők is egyetértenek; hát, azért lássuk 
be, a világ legnagyobb gazdaságait, Kínát, az Egyesült Államokat, de bizony még az 
Uniót is hetekre-hónapokra lehetett leállítani. Egészen biztosan egész életem során 
nagyon keveset fogom idézni Trump elnököt, de ő is azt mondta, hogy a világ 
legnagyszerűbb gazdaságát is összesen talán három hétre tudták leállítani, és újra 
kell indulni, ekkora a veszély. Na most, ehhez képest a jegybankelnök úr egy 
3 százalékos idei növekedéssel számol, szemben egyébként a kormány által a 
konvergenciaprogramban is benyújtott, illetve Varga pénzügyminiszter úr által 
képviselt 3 százalékos GDP-csökkenéssel.  

Én megkérdeztem erről egyébként Varga miniszter urat, aki azt mondta, 
hogy lehetnek véleménykülönbségek. Lehetnek, de a kérdésem az, hogy ekkorák 
lehetnek-e. Ugye, itt 6 százalékról beszélünk, az nagyjából 2700-2800 milliárd 
forint éves termelés. Én azt gondolom, hogy ekkora különbségek talán nem 
lehetnek, tehát biztos vagyok benne, hogy más modellekkel számolnak, biztos 
vagyok benne, hogy lehet ebben vita, de talán ekkora különbségek nem lehetnek. 
Ebben mi az alelnökjelölt úrnak az álláspontja? Ezt szeretném megkérdezni.  

Tudom, és nagyon sokszor meghallgattam az ön elődjétől, Nagy Mártontól is, 
illetve a jegybankelnök úrtól is, hogy a jegybanknak nincsen árfolyamcélja, hiszen 
csak az inflációval törődik. Itt megint csak a külső képre hívnám fel a figyelmet, 
hogy ezzel szemben azt látja az ember, hogy bizony az euró-forint árfolyam eléggé 
komolyan elszabadult, főleg az évnek az első két hónapjában, és azóta az ott is 
maradt. Bízom benne, hogy nem azt az álláspontot képviselik, hogy a gyenge forint 
a versenyképesség valamilyenfajta záloga, és így akar Matolcsy jegybankelnök úr a 
kanyarban előzni - ha jól emlékszem, akkor ezt a kifejezést használta -, de mégis 
milyen euró-forint árfolyamot tart megfelelőnek, még akkor is, hogyha a hivatalos 
álláspont szerint nincs a jegybanknak árfolyamcélja. Mi úgy látjuk, hogy van (Dr. 
Mellár Tamás: Nincs!), és ennek folyamatosan hangot is fogunk adni, de ez egy 
másik politikai terep, hogy mégis milyen lenne az, amikor versenyképes lenne a 
magyar gazdaság.  

Viszont hogy az infláció kordában tartásában van feladata a jegybanknak, 
azzal mindig mindenki egyetértett, akár a jegybankelnök, akár az ön elődje, Nagy 
Márton is egyetértett ezzel. Ebben az esetben viszont akkor nem tudjuk, hogy mi 
történt ebben az elmúlt I. negyedévben legalábbis, ahol azt lehet látni, hogy a 
tavalyi béremeléseket nagyjából-egészében, de az idei nyugdíjemeléseket egészen 
biztosan teljes egészében megette egy hónap alatt az infláció. Ebben a tekintetben 
tesznek-e fel kérdéseket, vagy legalábbis adnak-e javaslatokat a kormánynak?  

Az Európai Unió által kibocsátott hitelprogrammal vagy önkéntes 
garancialappal - ha jól emlékszem, akkor ez a neve - kapcsolatban is látszik, hogy 
ebben sincsen megfelelő egyetértés, hiszen a jegybankelnök azt mondta, hogy ez 
egy kifejezetten veszélyes konstrukció, ezt most éppen Hadházy alelnök úrtól is 
meghallgathattuk, ezzel szemben a miniszterelnök azt kérte Varga Mihálytól, hogy 
menjen el, és írja alá az ehhez szükséges előterjesztéseket, és támogassa is. Lesz-e 
alkalom arra, amikor ezt igénybe veszi, és akkor mi lesz a jegybanknak az 
álláspontja? És mi a jegybanknak az álláspontja arról, hogy habár devizában 
egyébként mégiscsak veszélyes eladósodni - ezt megtanulták a magyarok is -, akkor 
most mégis kibocsátottak, tavaly visszavásároltak, ma, illetve nem ma, hanem a 
hetekben pedig mégiscsak kibocsátottak 4 milliárd forintnyi eurókötvényt. Azt 
gondolom, hogy ebben a kommunikáció meg a cselekedetek koherenciája nincs 
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meg. Nem akarok külön politizálni, mert hallottunk már olyat, hogy ne azt figyeljék, 
amit mondok, hanem azt, amit teszek, de legalábbis az nem koherens, hogy az egyik 
oldalon azt mondják, hogy euróban, illetve az euróövezet felé eladósodni egészen 
biztosan a legkockázatosabb dolog, a következő héten pedig 4 milliárd forintnyi 
eurókötvény kerül kibocsátásra. (Tóth Csaba jelzésére:) Bocsánat, az alelnök úr 
jelentőségteljesen rám nézett, akkor rövid leszek.  

Az utolsó dolog pedig csak egy kérés lenne. Én nagyon sokat foglalkoztam a 
brókerbotrányok károsultjainak az ügyével, illetve a devizahitelesek ügyével, és 
tisztelettel kérem arra az alelnök urat - biztos vagyok benne, hogy támogatni fogják 
itt a bizottságban -, hogy a fogyasztóvédelemre a jegybank jóval nagyobb, a 
szokásosnál jóval nagyobb figyelmet fordítson akár a jövőre nézve, akár a fennálló 
problémáknak a megoldása érdekében is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Riz Gábor képviselő úr kért szót. 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Alelnökjelölt Úr! Az előbb felkaptam a fejem, mert Mellár professzor úr tett egy 
említést a 2008-as válság mibenlétére, illetve annak kezelésére vonatkozóan. Volt 
egy nagyon fontos mondata, amely számomra is nagyon lényeges, hogy elmaradtak 
olyan fordulatok, többek között a zöldtechnológiai forradalom is, amelyet a 
kormány most már meglépett, hiszen olyan klímapolitikával rendelkezik, amely a 
konkrét eszközökre, a konkrét beavatkozási területekre vonatkozóan meghatározza 
a következő évek legfontosabb fejlődési irányát.  

Hadházy képviselő úr a 2008-as válságot próbálta a maival összevetni. A 
2008-as válság közvetlenebbül érintette a gazdaságot, hiszen egy 
ingatlanbuborékból indult el, míg a mostani pedig egy egészségügyi 
járványhelyzetet követő, a gazdaságra is kitettséget jelentő krízishelyzetet idézett 
elő. Ma - ebben talán egyet tudunk érteni ellenzéki és kormányoldalon - senki nem 
látja még, hogy év végéig pontosan mi fog lezajlani a világgazdaságban. Azt sem 
tudjuk igazán pontosan meghatározni, hogy a mutatók hogyan alakulnak akár egy 
vagy két hónapra vonatkozóan is, és az őszre - ahogyan többen, egészségügyi 
szakemberek jósolták - várható egy valamilyen szintű visszatérése ugyanennek a 
vírusnak. Van azonban egy nagyon fontos kérdés, amely a jelölt úr kapcsán 
felmerül, hogy a Nemzeti Bank kulcsszereplője a mostani válság kezelésének, ez a 
kulcsszerepe pedig abban nyilvánul meg elsősorban, hogy az a teljesítmény, 
amelyet a magyar gazdaság az elmúlt években mutatott, Európa egészére kivetítve 
is imponáló volt. Azzal a számmal, amellyel a GDP-t növelni tudtuk, és növekedési 
pályára állítottuk az országot, sikerült elérnünk egy olyan növekedési pályát, amely 
egyértelmű felzárkózást jelentett Európa élvonalához, hiszen azt meghaladó 
mutatókkal rendelkeztünk, tehát a különbség csökkenni látszik.  

A kérdés az - ugyan a jelölt úr több esetben is tett említést erről a 
tájékoztatója során, de, kérem, foglalja össze még egyszer -, hogy ahhoz, hogy 
ebben a helyzetben ez a fenntartható felzárkózási folyamat tovább folyjon, uram 
bocsá’ erősödjön, milyen konkrét eszközökkel és milyen monetáris technikákkal 
rendelkezik a Nemzeti Bank az ön meglátása szerint, illetve rövid és középtávon 
fenntartható-e ez a folyamat a jelen gazdasági helyzet tükrében? Köszönöm szépen. 

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

szót. Öné a szó. 
 



 

 

15 

SZÉKELY SÁNDOR (független): Igen, és köszönöm szépen a szót. Így jár, aki 
a végére marad, hogy sok mindent megkérdeztek képviselőtársaim, amire én is 
kíváncsi vagyok, de pár kérdésem azért még nekem is lenne. Először is azt 
kérdezem öntől, mit gondol, az elmúlt tíz évben, illetve az elmúlt években, mióta itt 
ülök a Gazdasági bizottság ülésén, és mindig azt hallgatom, hogy mennyire pörgött 
a magyar gazdaság, és hogy mennyire fantasztikusan jól áll az ország, és akkor 
mindig megkérdezem, hogy ez nagyon rendben van, vagy hogy ez jól hangzik, de ez 
mikor fog lecsorogni mondjuk a magyar állampolgárokhoz, akik mondjuk 
megtermelik ezt a dolgot, és mikor lesznek olyan fizetések, amelyekre azt mondjuk, 
hogy elfogadhatóak a magyar árakhoz képest, nem a külföldi, hanem a magyar 
árakhoz képest mikor lesznek olyan fizetéseink, és most, ugye, van ez a 
válsághelyzet. Mit gondol, ön szerint mi az az időintervallum, amikorra legalább 
megközelíthetjük mondjuk a nyugat-európai béreket, és nemcsak papírom, hogy 
kihozzák, hogy itt jó bérek vannak, hanem a valóságban is (Dr. Mellár Tamás: 
Soha!), tehát amikor egy tanárnő mondjuk nem 120 ezer forintért fog dolgozni, 
hanem mondjuk elfogadható összegért.  

Ezenkívül említette, hogy 2,7 millió hitel állt le, és hogy ez egy óriási 
könnyebbség Magyarországnak, a vállalkozásoknak, az embereknek. Én is azt 
gondolom, hogy ez egyrészről így van, de én azt gondolom, hogy azért ez egy óriási 
veszélyt is magában rejt. Ugye, azt azért nem mondták el, vagy azt nem feltétlenül 
hirdetik, illetve én nem nagyon láttam, hogy azt tudják-e azok az emberek, akik 
leálltak a hiteltörlesztéssel, és most nem fizetik, hogy a bankok azért ezt nem 
ingyen adják, hogy így nekik jelentősen meg fog hosszabbodni a futamidő, és az is 
előfordulhat, hogy fel fog menni a törlesztőrészlet is, és lehet, hogy egy csomó 
ember esik ilyenbe (Közbeszólás a kormánypárti képviselők részéről.) - nem 
tudom, majd biztos kapok választ -, tehát hogy mi történik akkor, hogyha ezeknek 
az embereknek, akik most leállították a hiteltörlesztésüket, és esetleg az állásukat is 
elvesztették tömegével, nem lesz állásuk, el kell kezdeni fizetni a hitelt, akár 
nagyobbat is, akár hosszabban is, erre a veszélyre készülnek-e, és hogy azt akkor 
hogyan?  

Illetve én is kérdezném, hogy ez az infláció 2 százalék hogy jön ki, mert nem 
tűnik úgy, hogy a piacokon, a boltokban az 2 százalék lenne. (Dr. Mellár Tamás: 
Úgy, hogy a KSH rosszul számolja az inflációt, úgy jön ki!) Egész egyszerűen két 
számjegyű inflációs adatokat érzékelünk az élelmiszereknél, hogy mást ne is 
említsek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További képviselői felszólalási 

igényt nem látok, így az alelnökjelölt urat arra kérem, hogy az elhangzott 
kérdésekre adjon választ. Öné a szó. 

Virág Barnabás válaszai, reflexiói 

VIRÁG BARNABÁS, a Magyar Nemzeti Bank alelnökjelöltje: Köszönöm 
szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket is. Igyekszem nagyon rövid lenni. 

Mellár alelnök úr kérdéseivel kezdeném. A rövid beszámolómban a 
gazdasági adatok értékelésénél igyekeztem, ahol csak lehetett, tényadatokat 
említeni. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy nem én vagyok túlzottan optimista, 
hanem a tények mutatják azt, hogy a magyar gazdaság strukturálisan tényleg erős 
állapotban volt a válságot megelőzően, illetve egy ilyen pályán fejlődött. A régiós 
összevetés kapcsán talán megint érdemes megemlíteni, hogy míg mondjuk 
gyakorlatilag az európai uniós csatlakozásunk, tehát 2004 óta a régiós 
versenytársakhoz képest folyamatosan egy távolodó, leszakadó pályán haladt a 
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magyar gazdaság mondjuk az ebben az időszakban kifejezetten nagyon sikeres 
Lengyelországgal szemben, amely ebben az időszakban a leggyorsabb növekedést 
tudta elérni, addig a 2018-as statisztika - megint csak az Eurostat adatai - azt 
mutatják, hogy az egy főre jutó GDP relatív pozíció tekintetében sikerült 
visszacsatlakozni ehhez a csoporthoz, és sikerült elérni azt a szintet, amelyet 
egyébként Lengyelország mutat, ami, azt gondolom, megint csak azt mutatja, hogy 
ez egy sikeres állapot, amit az elmúlt tíz évben sikerült elérnünk. 

Az EU-források kapcsán azt gondolom, hogy az EU-forrásoknak fontos 
szerepe volt a beruházások, a gazdasági növekedés alakításában, de nagyjából 
ugyanezeket az arányokat látjuk, hasonló arányokat látunk a régió más országai 
esetében is, tehát EU-forrásokat mindenki más is használt mint külső forrást ebben 
az időszakban. Azt gondolom tehát, hogy a régiós eltérések tekintetében ez érdemi 
különbséget nem tud okozni.  

A válságot követő kilábalási periódus kapcsán annyit szeretnék elmondani, 
hogy valóban egy időben zajlik egy technológiai váltás is a világban, ezért is 
hangsúlyoztam azt, hogy kulcs lesz az, hogy mondjuk a digitális átállást ki milyen 
sikeresen tudja megoldani. Itt talán még egy megatrendre hívnám fel a figyelmet, 
amely a válság után ki fog alakulni, ez pedig a termelési láncoknak az 
újragondolása, újraszabása. Azt gondolom, ez egy fontos tanulság lesz, és e 
tekintetben vannak már felmérések mondjuk német ipari vállalatok esetében, 
amelyek például erre most kifejezetten figyelnek, és próbálnak új beszállítókat 
találni, új termelési központokat létrehozni. Ilyen szempontból azt gondolom, kulcs 
lesz az, hogy azt a működőtőke-vonzó képességet képes-e megőrizni, illetve még 
tovább javítani a magyar gazdaság, amelyet mondjuk az elmúlt időszakban láttunk, 
tehát hogy új cégek jöttek Magyarországra, és fontos, hogy ezek az új cégek új 
technológiákat is hozzanak, mert igazából most már nem arra van szükség, hogy azt 
a technológiát gyártsuk nagy tételben, amely mondjuk alapvetően az autóipart a 
múlt században meghatározta, hanem olyan technológiákat kell most már 
idevonzani - és e tekintetben, azt gondolom, a Külügyminisztériumnak nagyon 
fontos kapcsolatai, illetve lépései voltak már az elmúlt időszakban -, amelyek a jövő 
technológiáját jelentik. Itt tehát, azt gondolom, lehetőség lesz arra, hogyha 
szeretnénk megőrizni azt a felzárkózási pályát, akkor ebbe az új, mondhatjuk azt is, 
hogy deglobalizációs versenybe kell sikeresen belépni.  

A konkrét kérdésekre áttérve. Hogy túlfűtött volt-e a magyar gazdaság? Az 
idő rövidsége miatt most nem szeretnék gazdaságfilozófiai kérdésekbe nagyon 
belemenni. Én azt gondolom, hogy a túlfűtöttségnek a kérdését megítélni egy-egy 
gazdaság kapcsán általában nehéz - vannak erre különböző terminus technicusok, 
amelyeken keresztül a közgazdászok ezt megítélik -, ezt nem szeretném idehozni. 
Próbálom indirekt módon megközelíteni egy kicsit, hogy mikor mondhatjuk azt egy 
gazdaságról, hogy tipikusan túlfűtött állapotban van. Általában akkor látjuk, hogy 
egy gazdaság túlfűtött, amikor mondjuk egy nagyon gyors eladósodás zajlik, a 
hitel/GDP mutatók gyorsan emelkednek, a folyó fizetési mérleg jelentős 
passzívumot, tehát hiányt mutat, a költségvetési hiány elszalad, az infláció nagyon 
megemelkedik - ezek tipikusan azok a tételek, amelyeket mondjuk 2008-2009 előtt 
láttunk a magyar gazdaság esetében. Hogyha ugyanezeket az indikátorokat 
megnézzük az elmúlt időszakra nézve, azt látjuk, hogy a hitel/GDP mutatók nagyon 
gyors emelkedést nem mutattak, sőt, ez a hitelpenetráció inkább alacsony értéken 
van; az inflációt már említettem, hogy az a jegybanki célsávon belül alakul, volt 
benne emelkedés az elmúlt években, de a célsávon belül maradt; a folyó fizetési 
mérleg egyenlege pedig a korábbi nagyon magas aktívumból egy nulla közeli 
állapotba került az elmúlt időszakban, tehát azért nagyon durva hiány nem alakult 
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ki, és fontos, hogy emögött a beruházások nagyon erős növekedése állt, tehát 
alapvetően a beruházási ráta az, ami az importot emelte, és ezen keresztül a külső 
kereskedelmi egyenlegünket szűkítette. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ha 
ezeket az indikátorokat végignézzük, akkor általában azt mondhatjuk, hogy a 
legtöbb indikátor azt mutatja, hogy ez a túlfűtött állapot nem jellemezte a magyar 
gazdaságot. Egy erős keresletnövekedés volt a magyar gazdaságban, amihez 
fokozatosan alkalmazkodott a kínálati oldal is - a munkaerőpiacon a teljes 
foglalkoztatás kialakulását, illetve a magas beruházási rátát már említettem. 

A 2020-as GDP-növekedés kapcsán, azt gondolom, több hozzászólás is 
érintette azt, hogy hogyan nézhet ki az idei évi növekedési pálya. Én ezzel 
kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg egy rendkívüli helyzetben 
vagyunk, ahol, azt gondolom, nagyon bizonytalan a kilátásoknak a megítélése. 
Megint csak egy számadatot szeretnék idehozni: talán a múlt héten, azt hiszem, 
talán a múlt héten vagy két hete publikálta az Európai Központi Bank az idei évi 
növekedésre vonatkozó prognózisát az eurozóna kapcsán a GDP tekintetében, 
amelyben - ha jól emlékszem a számokra, de most nem szeretnék konkrét, pontos 
számokat mondani, csak nagyságrendeket - azt mondta, hogy körülbelül 
5,5 százalék és valahol 12,5 százalék között lehet az idei évi GDP-alakulás, a GDP-
visszaesésnek a mértéke. Ezzel csak a bizonytalanságot szeretném jelezni, hogy 
nagyjából 7 százalékpontos az a sáv, amelyet az Európai Központi Bank az eurozóna 
esetében lát a tekintetben, hogy milyen bizonytalanságok vannak. Ilyen 
szempontból tehát az, hogy a magyar növekedési kilátások megítélésében van egy 
bizonytalanság, az szerintem jelen pillanatban egy természetes folyamat vagy 
természetes dolog. Úgyhogy e tekintetben a Magyar Nemzeti Bank álláspontja 
továbbra is az, hangsúlyozva, hogy amennyiben azok a beruházások, amelyek a 
programokon keresztül már a csőben vannak, megvalósulnak, illetve ha az év 
második felében az állami beruházások is csatlakoznak ehhez, akkor egy szerény 
mértékű növekedés bekövetkezhet az idei évben, tehát egy gyors, V alakú 
kilábalásra számíthat a magyar gazdaság, mondom, azon feltételek mentén, hogy 
ezek a beruházások az év második felében elkészülnek.  

A forintárfolyammal kapcsolatban továbbra is azt szeretném hangsúlyozni, 
hogy a Magyar Nemzeti Banknak egyetlen horgonya van, az az infláció, és ennek 
megfelelően az elsőleges cél az árstabilitás elérése. A forintárfolyamot, azt 
gondolom, több más változóval együtt az inflációra gyakorolt hatásokon keresztül 
kell értékelnünk, tehát olyan forintárfolyamra van szükségünk, amely összhangban 
van azzal a céllal, hogy az árstabilitás, az infláció a 3 százalékos cél környezetében 
alakuljon. 

Két kérdés is volt, azt hiszem, Hadházy Sándor, illetve Riz Gábor részéről, 
arra nézve, hogy milyen lépések szükségesek a jövőben ahhoz, hogy ez a 
felzárkózási pálya fennmaradjon. Itt megint azt hangsúlyoznám, hogy az I. 
negyedév adata azt mutatja, hogy a növekedési többletünk az eurozóna 
növekedéséhez képest több mint 5 százalékpont volt - itt, ugye, megint nemcsak a 
saját optimizmusról van szó, hanem hogy az I. negyedévben sikerült felülteljesíteni 
az eurozóna növekedési értékeit. A II. negyedév lényegesen gyengébb lesz, ez 
bizonyos, és ahhoz, hogy a III. negyedévben ez a V alakú kilábalás bekövetkezzen, 
azt gondolom, a tőkeintenzív növekedési pálya forrásainak a gyors beépítésére van 
szükség, tehát arra van szükség, hogy azok a programok, amelyek jegybanki 
oldalról, illetve állami oldalról jelenleg a csőben vannak, és a beruházásokat 
képesek ebben az időszakban felpörgetni, azok minél gyorsabban megtörténjenek, 
hiszen az a tapasztalat, hogy egy ilyen válságkörnyezetben alapvetően a 
beruházások tudnak a leggyorsabban növekedési impulzust adni a gazdaságnak, és 
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azon keresztül akár munkahelyeket, illetve növekvő béreket, jövedelmeket 
teremteni.  

A PM és a Magyar Nemzeti Bank közötti nézetkülönbségre, vitákra kérdezett 
rá Szakács László bizottsági tag úr. Ezzel kapcsolatban én csak annyit szeretnék 
jelezni, hogy azt gondolom, a magyar gazdaságpolitika terén minden szakmai 
párbeszédnek helye van, és minden szakmai párbeszéd, amely szakmai érveken 
alapul, fontos. Az látszik, hogy az elmúlt évtizedben is egy nagyon komoly összhang 
volt a fiskális és a monetáris politika között, a fiskális fordulat 2010-et követően 
teremtette meg a lehetőségét önmagában a monetáris politika fordulatának és 
annak a gazdaságtámogató, kamatcsökkentő, élénkítő monetáris politikának, amit 
láttunk. Én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi válságban is fel fog értékelődni, tehát 
továbbra is arra van szükség, hogy ez az összhang a jövőben is megvalósuljon. Ha 
csak az első lépéseket nézzük, akkor ez, azt gondolom, maximálisan megvan 
továbbra is, tehát például a jegybank április folyamán több olyan programot is 
indított, amelynek a célja pontosan az volt, hogy az államadósság-finanszírozásnak 
a stabilitását megteremtse, illetve biztosítsa. 

Volt egy kérdés az euróárfolyam kapcsán, hogy az év eleje óta az 
euróárfolyam hogyan alakult. Ezzel kapcsolatban megint csak azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy az elsődleges cél az árstabilitásnak az elérése. Hogyha 
egyébként a régiós országokban megfigyeljük azt, hogy milyen euróárfolyam-
elmozdulások voltak akár január 1-je óta, akár mondjuk március 1-je óta vizsgálva a 
folyamatokat, akkor nagyon hasonló számokat látunk. Ilyen szempontból tehát a 
forintárfolyam-elmozdulás abszolút a lengyel złoty vagy a cseh korona 
elmozdulásaival összhangban alakul, azaz itt nem történt olyan, hogy ettől a régiós 
trendtől bármennyire eltértünk volna. De továbbra is azt látjuk, ami egyébként jó 
hír, hogy az inflációs adatok azt mutatják, hogy ezek az árfolyam-elmozdulások… 
Ennek a legelső hatásait hol kellene látnunk? Alapvetően az importtermékek, tehát 
az iparcikkek árának alakulásában. Az elmúlt hónapok adatai azt mutatják, hogy az 
iparcikkek inflációja továbbra is nagyon alacsony, 1 százalék alatti értékeket 
mutatott, és nem változott (Dr. Mellár Tamás: Mert nem veszik őket!), tehát az 
látszik, hogy ezek az árfolyam-elmozdulások érdemi inflációnövelő hatással az 
elmúlt időszakban nem bírtak.  

A devizában történő kibocsátással kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank 
álláspontja továbbra is az, hogy az elmúlt évtizednek nagyon komoly sikere és 
eredménye volt a devizaeladósodás csökkentése. Azt gondoljuk, hogy előre tekintve 
is ezt az utat kell követni, és a gazdaságfinanszírozás területén hazai 
megtakarításokra és hazai forrásokra érdemes nagy arányban támaszkodni. 
Egyébként hogyha csak a márciusi adatokat nézzük, akkor ott is azt látjuk, hogy 
mondjuk például a MÁP Plusz-állomány esetében az állomány még egy picit 
növekedni is tudott egy nagyon turbulens időszakban, míg mondjuk a 
külföldieknek az állampapírtartása ebben az időszakban azért jelentősen csökkent. 
Az látszik tehát, hogy továbbra is igaz az az állítás, hogy a belföldi források egy 
stabilabb finanszírozást jelentenek. Értelemszerűen az államadósság-finanszírozási 
lépéseket az ÁKK alakítja ki, amelynek a lépései egyéb megfontolásokat is 
tükrözhetnek.  

A fogyasztóvédelem kapcsán azt gondolom, a Magyar Nemzeti Banknak a 
2013 óta mutatott működése a pénzügyi rendszer stabilitása melletti teljes 
elköteleződést mutatta. Nagyon rövid idő alatt sikerült ezeket a brókerbotrány 
néven elhíresült ügyeket felderíteni, felgöngyölíteni, miközben a folyamat már a 
90-es évek végén elkezdődött. Azt gondolom, hogy ez az elköteleződés a jövőben is 
maximálisan jellemezni fogja a Magyar Nemzeti Bankot.  
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Székely Sándor részéről volt kérdés az inflációval kapcsolatban, hogy hogyan 
látjuk, illetve miért érezzük azt a boltokban, hogy az infláció magasabb, mint amit 
egyébként a hivatalos statisztikák mutatnak. Ez egyébként nem egy 
magyarspecifikus jelenség, tehát nagyon sok országban megfigyelnek hasonlót, 
érdekes módon még olyan országokban is, ahol egyébként az inflációt a hivatalos 
statisztikák szintjén már évtizedek óta nem igazán tudják mérni, például Japánban, 
tehát hogyha megkérdeznek egy átlagpolgárt vagy a utca emberét, akkor általában 
azt válaszolja, hogy igen, az infláció azért ott van az életükben, és emelkedik, 
miközben évtizedek óta azt látjuk, hogy az árindex, a hivatalos árindex 
gyakorlatilag nulla vagy negatív tartományban van. Ennek az az oka, hogy emberek 
vagyunk, és általában úgy értékeljük a körülöttünk lévő világot, hogy felülsúlyozzuk 
azokat az árváltozásokat, amelyeket napi szinten megfigyelünk, például az 
élelmiszerek árváltozását, miközben kisebb súllyal vesszük figyelembe a tartós 
fogyasztási cikkek árának az alakulását, mert mondjuk hűtőt viszont 
értelemszerűen csak 5-6-8 évenként veszünk, aminek az ára meg a teljesítménye 
egyébként ebben az időszakban jelentősen csökken. (Dr. Mellár Tamás: Elavult 
fogyasztói kosarat használnak!) Alapvetően tehát ez a jelenség van az egész 
folyamat mögött, de itt én megint azt hangsúlyoznám, hogy a hazai árstatisztikákat 
a Központi Statisztikai Hivatal az Eurostat nemzetközi módszertana alapján készíti, 
tehát közel ezer darab reprezentánst figyel meg havi szinten az árfelírások során, 
úgyhogy ilyen szempontból, azt gondolom, a lehető legszélesebb fogyasztói kosarat 
próbálja minden alkalommal felmérni, és ez a jelenség, amire a bizottsági tag úr 
felhívta a figyelmet, egyébként más országokban is hasonló módon érzékelhető. Ez 
ettől függetlenül nem azt jelenti, hogy ne kellene a hivatalos statisztikákban 
ugyanolyan módon megbíznunk, mert, mondom, ez a legjobb nemzetközi tudást 
tükrözi, és ezek a statisztikai számbavételi kiírások egyébként mindenütt 
jelentkeznek.  

Még egy gondolat a hitelmoratórium kapcsán. Itt egyrészt azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy olyan módon került kialakításra a szabályozás, hogy a hitel 
törlesztőrészletei a moratórium feloldása után sem emelkedhetnek, tehát nem 
szembesülhetnek a hitelfelvevők azzal, hogy a törlesztőrészletek növekszenek; 
ugyanakkor azt is jeleztem, amikor arra utaltam, hogy a koronavírus-járványnak a 
gazdasági következményei nem néhány negyedév alatt fognak megoldódni, hanem 
hosszabb távon is velünk maradnak, hogy valóban nagyon szorosan nyomon kell 
követni, hogy a törlesztési képesség hogyan alakul majd ebben az időszakban az 
érintettek esetében. Azt gondolom, itt megint nagy szükség lesz a kormányzati 
gazdaságpolitika, illetve a monetáris politika közötti szoros kapcsolatra, hiszen 
értelemszerűen hogyha a munkaerőpiacon gyorsabban tud helyreállni a válságot 
megelőzően megfigyelt nagyon kedvező állapot, akkor az a törlesztési képességeket 
is sokkal kedvezőbben érinti, mint hogyha ez lassabban történik meg. Azt 
gondolom tehát, hogy a következő évnek egy nagyon fontos feladata lesz, hogy 
ezeket a folyamatokat szorosan kövessük.  

Nagyon röviden ennyit szerettem volna válaszként elmondani. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen az alelnökjelölt úr válaszait. Nem maradt más 
hátra, mint a vita lezárásaként a szavazás arról, hogy a bizottság alkalmasnak 
találja-e Virág Barnabás urat a Magyar Nemzeti Bank alelnöki pozíciójára, és 
javasolja-e, hogy őt a köztársasági elnök úr kinevezze. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen. Ki az, aki 
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nemmel szavazott? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 10 igen, 3 nem, 2 
tartózkodás mellett a bizottság Virág Barnabás alelnökjelölt urat alkalmasnak 
tartja.  

Nekem elnökként nem maradt más hátra, mint sok sikert kívánni alelnöki 
munkájához. Nagyon remélem, hogy az az együttműködés, amely a Nemzeti Bank 
és a magyar kormány között volt a gazdaságpolitika alakítása terén, az a 
későbbiekben is fennmarad, hiszen ahogy arról ön hosszasan beszélt a 
bevezetőjében is, és a kérdések, illetve a vélemények is érintették a bizottságban, a 
válságból való kilábalásnak a gyorsasága és a visszaesés okozta károk 
minimalizálása mindkettőnk közös érdeke. Úgyhogy ebben is számítunk az ön és a 
jegybank együttműködésére.  

Köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottság ülésére. (Virág Barnabás: 
Köszönöm szépen.) Az 1. napirendi pontunkat ezzel lezárjuk. (Virág Barnabás és a 
napirendi pont kapcsán érkezett vendégek távoznak az ülésteremből.) 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 
T/10724. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amelynek keretében az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül 
sor. Mint előterjesztőt köszöntöm Nacsa Lőrinc képviselő urat. Javaslom a 
bizottság tagjainak, hogy szokás szerint két szakaszban folytassuk le a vitát. Van-e 
ez ellen valakinek kifogása? (Senki nem jelentkezik.) Nincs, köszönöm szépen. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok, a bizottság egyhangúlag döntött a 
megfelelőségről. A részletes vita első szakaszát ezzel lezárom. 

Áttérünk a második vitaszakaszra, amelyben a módosító indítványokról kell 
szavaznunk. Egy módosító indítvány érkezett, amelyet Tordai Bence képviselő úr 
nyújtott be. Kérdezem, hogy erről előterjesztőként mi az álláspontja a képviselő 
úrnak.  

 
NACSA LŐRINC (KDNP) előterjesztő: A képviselő úr módosító javaslatából 

egyértelműen kiderül, hogy fogalma sincsen, milyen célból nyújtottuk be ezt a 
törvényjavaslatot, hogy nincsen fogalma arról sem, milyen társadalmi folyamatok 
mennek végbe, és hogyan szeretnénk megerősíteni a családokat, ezért nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Besesek Botond helyettes államtitkár úr van 

velünk a PM részéről. Van-e erről tárca-, illetve kormányálláspont? 
 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Senki nem… (Dr. Mellár Tamás jelzésére:) Igen! 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Az ő javaslatát, nem 

a Tordai Bencéét.  
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ELNÖK: De, Tordai Bence képviselő úr módosító indítványáról van szó. 

Tehát ki az, aki a módosító indítványt támogatja…? (Dr. Mellár Tamás: Merthogy 
ő terjesztette be! - Közbeszólások.) Nacsa Lőrinc előterjesztőként nyilatkozott 
Tordai Bence képviselő úr módosító indítványáról, előterjesztőként nyilatkozott, 
hogy nem támogatja, a helyettes államtitkár úr a kormány részéről jelezte, hogy a 
tárca nem támogatja, ezek után kérdeztem, hogy a bizottság tagjai közül ki 
támogatja a képviselő úr módosító indítványát.  

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Rendben van, én 

értettem félre, elnézést kérek! 
 
ELNÖK: Semmi gond! Akkor még egyszer: ki az, aki támogatja a képviselő 

úr, Tordai Bence képviselő úr módosító indítványát, aki igen, most jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy nem támogatja Tordai Bence képviselő úr módosító indítványát.  

A bizottság saját módosító indítványt nem kíván benyújtani, így nem maradt 
más hátra, mint hogy a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki 
támogatja a javaslatomat? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 igen, 1 tartózkodás, 3 nem mellett a bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Aki 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Aki nem? (Szavazás.) 3 
nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta.  

Köszönöm szépen a képviselő úrnak és a helyettes államtitkár úrnak, hogy 
elfáradtak a bizottság ülésére. (Dr. Mellár Tamás jelzésére.) Igen! 

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: (Nacsa Lőrincnek:) 

A távozó képviselő úrtól azt szeretném kérdezni, hogy, ugye, akkor a sajtó számára 
elmondhatjuk azt, hogy mi volt az ön véleménye, tehát szó szerint idézhetjük, mi 
volt a véleménye Tordai Bence előterjesztéséről, ugye? Tehát azt, hogy fogalma 
sincs, hogy ez volt az ön szakmai álláspontja és véleménye. (Nacsa Lőrinc: Igen, 
abszolút, ez a politikai álláspontom!) Csak azért, hogy nehogy félreértés legyen 
ebből. Tehát akkor erre hivatkozhatunk mint szakmai álláspontra. (Nacsa Lőrinc: 
Ez volt a szakmai és a politikai álláspontom is!) Köszönöm szépen. (Nacsa Lőrinc 
és Besesek Botond távozik az ülésteremből.) 

 
ELNÖK: Az alelnök úr figyelmét szeretném felhívni, hogy jegyzőkönyv készül 

a bizottsági ülésről, úgyhogy még a jegyzőkönyvet is meg fogja kapni, hogy szó 
szerint tudja idézni majd képviselőtársunk itt, a bizottsági ülésen elhangzott 
véleményét.  

 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Így van, köszönjük.  
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A rozsdaövezeti akcióterülete létrehozásához szükséges 
intézkedésekről szóló T/10746. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében a rozsdaövezeti 
akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját fogjuk lebonyolítani. Köszöntöm dr. Lovassy Ádámot a 
Miniszterelnökség részéről! Javaslom, hogy ezúttal is két szakaszban folytassuk le a 
részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki nem jelentkezik.) Úgy 
látom, nincs.  

Azt javaslom, a részletes vita első szakaszában állapítsa meg a bizottság, 
hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok, a bizottság egyhangúlag döntött a 
megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első szakaszát le is zárjuk. 

Áttérünk a vita második szakaszára, amelyben a képviselői módosító 
indítványokról kell döntenünk. Kocsis-Cake Olivio képviselő úrtól érkezett három, 
egymással összefüggő módosító indítvány, ezekről tehát egyben kell szavaznunk. 
Kérdezem, hogy van-e tárcaálláspont.  

 
DR. LOVASSY ÁDÁM főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő nem támogatja a képviselői módosító 
indítványt.  

 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a 

képviselő úr módosító indítványát. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a 
képviselő úr módosító indítványát.  

A bizottság ehhez a törvényjavaslathoz sem kíván módosító indítványt 
benyújtani, így nem maradt más hátra, mint hogy javaslatot tegyek a részletes vita 
lezárására. Aki a javaslatomat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 10 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki a 
javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 
10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról 
szóló jelentést elfogadta.  

Ezzel a 3. napirendi pontot lezárom. Lovassy úrnak köszönöm szépen, hogy a 
rendelkezésünkre állt. (Dr. Lovassy Ádám távozik az ülésteremből.) 

Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat 
érintő törvények módosításáról szóló T/10743. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, amelynek keretében az egyes 
vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Az előterjesztő 
részéről elvileg Benkő Tamás János helyettes államtitkár úr… (Dr. Benkő Tamás 
János megérkezik az ülésterembe.) …, nemcsak elvileg, hanem gyakorlatilag is a 



 

 

23 

rendelkezésünkre áll. Megkérem, hogy foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. 
(Megtörténik.) Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes 
vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.  

Javasom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a bizottság egyhangú döntésével 
döntött a megfelelőségről. Ezzel a részletes vita első szakaszát le is zárjuk.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben a képviselői 
módosító indítványokról szavazunk az első körben. Itt megint egy képviselői 
indítvány érkezett, Kocsis-Cake Olivio képviselő úr indítványa. Kérdezem a 
helyettes államtitkár urat, hogy van-e tárca-, illetve kormányálláspont a módosító 
indítványról.  

 
DR. BENKŐ TAMÁS JÁNOS helyettes államtitkár (Miniszterelnöki 

Kormányiroda - NVTNM): Köszönöm szépen. Üdvözlöm az elnök urat, illetve a 
bizottság tagjait! Tárcaálláspontot tudok mondani, és a módosító javaslatot nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja Kocsis-Cake Olivio képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 4 igen, 10 nem mellett a bizottság úgy 
döntött, hogy nem támogatja ezt a módosító indítványt. 

A bizottságnak van egy módosítóindítvány-tervezete, amelynek a 
benyújtásáról kell szavaznunk. Képviselőtársaim megkapták ezt a javaslatot. 
Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy erről van-e tárcavélemény.  

 
DR. BENKŐ TAMÁS JÁNOS helyettes államtitkár (Miniszterelnöki 

Kormányiroda - NVTNM): Köszönöm szépen, igen, van. A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kérem, jelezze. (Szavazás.) 
10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 4 nem mellett a bizottság a 
módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Miután más módosító indítványról nem kell szavaznunk, ezért javaslatot 
teszek a részletes vita lezárására. Aki a javaslatomat elfogadja, kérem, jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 10 igen, 4 nem 
mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. Ki az, 
aki a javaslatomat támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 4 nem mellett a bizottság a részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött. 

A helyettes államtitkár úrnak és kollégáinak köszönöm szépen, hogy a 
bizottság rendelkezésére álltak. Ezzel a 4. napirendi pontot is lezárjuk. (Dr. Benkő 
Tamás János és a napirendi ponthoz érkezett vendégek távoznak az 
ülésteremből.) 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az 5., az egyebek napirendi pontban van-e 
képviselőtársaimnak bejelentenivalójuk. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor a bizottsági ülés lezárom. Mindenkinek szép napot és eredményes 
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munkát kívánok, illetve a Közlekedési albizottság tagjait arra kérem, hogy 
maradjanak az ülésteremben, mert ők folytatják munkájukat.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc)  

 

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


