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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent kedves vendégeinket, illetve az 
előadóinkat.  

Képviselőtársaim a szokásos rend szerint, időben megkapták a mai ülésre szóló 
meghívót. Kérdezem, hogy a tervezett napirendi pontokhoz képest van-e valakinek 
egyéb javaslata, kiegészítenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem látok ilyet. 

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

A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló B/10297. számú üzleti 
jelentése és beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 

A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló H/13533. számú határozati javaslat 

1. napirendi pontként a Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése 
és beszámolója, illetve a Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló határozatijavaslat-tervezet vitáját fogjuk 
lebonyolítani. Köszöntöm a jegybank elnökét, Matolcsy György urat. 

A szokások szerint javaslom folytatni ma is a meghallgatást. Az elnök urat arra 
kérem majd, hogy mondjon el egy expozét a ’19-es évvel kapcsolatos tudnivalókról, 
információkról és a jegybank tevékenységéről, azután képviselőtársaimnak adom meg 
a lehetőséget arra, hogy egy körben tegyenek föl kérdéseket, illetve mondjanak 
véleményt az elhangzottakkal kapcsolatban, utána pedig az elnök urat arra kérem, hogy 
az összefoglalójában valamennyi képviselőtársunk valamennyi kérdésére adjon 
választ. Öné a szó, elnök úr! 

Dr. Matolcsy György beszámolója 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm az elnök urat, az alelnök urakat, a bizottságot. 
Köszönöm szépen a meghívást. Tisztem szerint tehát a Magyar Nemzeti Banknak, 
Magyarország központi bankjának 2019. évi működéséről és gazdálkodásáról 
szeretnék beszámolni. Ezt megtettük egy tömör, de mégis sokatmondó éves 
jelentésben, reményeim szerint mindenki - legalábbis egy-egy részét - tanulmányozni 
fogja.  

Tisztelt Elnök Úr! Szeretném összegzésként elmondani, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank, úgy is, mint 2013 márciusától minden évben, 2019-ben is eredményesen és 
nyereségesen gazdálkodott. Eredményesen működött és nyereségesen gazdálkodott, 
ami azt jelenti, hogy egyértelműen sikeresen hozzájárult Magyarország emelkedéséhez.  

Szeretném külön kiemelni, hogy a világ jegybankjai között, hiszen a világ 
legnagyobb része a jegybanki világban inflációkövető monetáris politikát tart 
irányadónak, nos, ebben a jegybanki körben a Magyar Nemzeti Bank kivételes sikert 
ért el 2019-ben, hiszen az inflációs célkövetésen belül a középtávú inflációs célt, ami 
egy 3 százalék plusz-mínusz 1 százalékos sáv, ebben az inflációs sávban sikerült 
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tartania a magyarországi inflációt, ami átlagosan 3,4 százalék volt az év egészében. Ez 
azért nagyon nagy siker, rendkívüli siker, mert az Európai Unió jegybankjai közül csak 
az osztrák jegybank ért el ilyen eredményt, valamennyi egyéb uniós jegybank, beleértve 
az Európai Központi Bankot is, elvétette, nem teljesítette a saját maga által előírt 
inflációs célt.  

Ennek azért van jelentősége, tisztelt bizottság, mert ebben az évtizedben, 
illetőleg a lezárult évtizedben és az 2020-as évtizedben a fejlett világban elég sok 
veszély leselkedik a jegybankokra és ezért a gazdaságokra, ezt most látjuk itt maszkban 
- aki beszél, maszk nélkül. Az egyik láthatatlan veszély az az infláció eltűnése, a defláció. 
Japán 15-20 éves stagnálása óta megtanulta a világ, hogy ahol nincs infláció, ahol nulla 
közeli a pénzromlás, ott sajnos nincs megtakarítás, hiszen a betétekre nem adnak 
hozamot, és nagy bajban van a befektetői közösség is. Nagyon nagy eredménynek 
tartom tehát, hogy a Magyar Nemzeti Bank az osztrák jegybankkal együtt, más inflációs 
mértéken, de elérte a maga által kitűzött középtávú inflációs célt. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! A Magyar Nemzeti 
Bank azért is gazdálkodott eredményesen, mert mindhárom mandátumának eleget 
tett: eleget tett az árstabilitási mandátumának, ezt jelzi az elért inflációs cél, a 
3,4 százalékos tény inflációs adat, elértük a pénzügyi stabilitást, hiszen a pénzügyi 
rendszer, ezen belül a bankrendszer stabilan, megbízhatóan, nyereségesen működött, 
a tőkemegfelelési mutatói rendben voltak, és minden pénzügyi mutató szerint 
hatékony volt a stabilizálás. Ettől még a bankrendszer egészének a hatékonysága nincs 
rendben Magyarországon, de a működés stabilitása, mint az egyik hatékonysági 
kritérium, rendben van.  

A Magyar Nemzeti Bank sikeresen segítette a kormány gazdaságpolitikáját. Ez a 
harmadik mandátumunk - az első kettő rendben van, a harmadikat teljesítettük -, és 
szerepet vállaltunk abban - azt gondolom, helyesen -, hogy Magyarország 2013-tól 
először növekedési fordulatot hajtott végre, majd az évtized közepétől felzárkózási 
fordulatot. Ennek eredményeképpen azt kell rögzítenünk, természetesen örömmel, 
hogy az elmúlt évtized a magyar gazdaságtörténet egyik aranykora volt, valójában a 
Trianon utáni száz év legsikeresebb tíz éve volt. Minden egyes szám, ábra, görbe 
tényadat és elemzés ezt mutatja, vagy a Magyar Nemzeti Bank által múlt héten kiadott 
Trianon 100 című könyv, amit örömmel juttatok el a bizottság tagjainak. 

Ez azt is jelenti, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben, hisz a 2019-es év az még 
a 2010-19 közötti évtized záróéve, és egyben a Trianon utáni száz esztendő, tízszer tíz 
év záróéve is, nos, a záróév végére Magyarország visszaelőzte Lengyelországot az egy 
főre jutó vásárlóerő-paritáson számított fejlettségben, Magyarország természetesen 
először Görögországot előzte meg, majd visszaelőztük Szlovákiát és most megelőztük 
Portugáliát. Magyarország egy évtized alatt jelentőset lépett előre az Európai Unió 
fejlettségi rangsorában, és ebben sajátos eszközeivel a Magyar Nemzeti Bank 
működése is benne van. 

Tisztelt Bizottság! A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben 0,9 százalékon tartotta az 
alapkamatot, egyszer változtatta az egynapos betéti kamatot, így tehát egyértelműen a 
monetáris politika stabilitását biztosította az év egészében.  

Az inflációról szó volt, de talán még ide tartozik az is, hogy az inflációs célkövető 
rendszerben elért inflációs cél azt is jelentette, hogy az infláció oldaláról is támogattuk 
a növekedést, amely átlagosan 4,6 százalék volt a korrekciós KSH-döntés után, és ez az 
egyik legjobb adat az Európai Unióban. 

Az inflációs cél elérése azt jelentette, hogy 2017 eleje és 2019 között az adott 
időszak 36 hónapjából 34 hónapban a Magyar Nemzeti Bank elérte az inflációs célját. 
Tehát nem egyszerűen átlagban teljesítettük a mandátumunkat, hanem döntő 
mértékben, az idő döntő szakaszában, hiszen 36 hónapból 34 esetben teljesítettük. 
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A 2019-es évben kiemelkedő döntés született a növekedési hitelprogram célzott 
folytatásáról, ez az NHP fix, ez mintegy 400 milliárd forinttal segítette a mikro-, kis- és 
középvállalatok hitelállomány-bővülését, és 2019. július 1-jétől 300 milliárd forinttal 
elindítottuk a növekedési kötvényprogramot. Mind a kettő igen jelentős, célzott 
monetáris politikai intézkedés, amelyek már benne voltak a 2019-es év kiemelkedő 
növekedésében, és reményeink szerint - ez az év más - legalább az első negyedév jó, 
2,2 százalékos, korrigálva 2 százalékos adatában is benne voltak. 

A Nemzeti Bank a 2013-tól végrehajtott lépések és a 2019-es programok 
eredményeképpen nyereségesen gazdálkodott. A Magyar Nemzeti Bank eredménye 
2019-ben 254,7 milliárd forint volt, ez történelmi rekord, és 250 milliárd forintos 
osztalékbefizetésre tudtunk vállalkozni, ami részben tehermentesítette a költségvetést 
ebben az évben.  

Ez a kimagasló, majdnem 255 milliárd forintos nyereség egy 229 milliárd 
forintos árfolyameredményből adódik jelentős mértékben, amely zömében az 
aranytartalékon elért árfolyamnyereségből adódik. Tehát nem az úgynevezett 
árfolyam, hanem az aranyárfolyam-nyereség adta a 2019-es év rekorderedményének, 
nyereségének a döntő részét. Az is nagyon lényeges a Magyar Nemzeti Bank 
gazdálkodása szempontjából, hogy a kamateredményünk is pozitív, és majdnem 
50 milliárd forinttal bővítette a nyereséget. 

Tisztelt Bizottság! A 2013-tól folyamatosan jó irányba változó monetáris politika 
2019-ben azt eredményezte, hogy a költségvetés 2013-hoz képest a GDP 
2,3 százalékával kisebb kamatot fizetett az államadósság adósságtörlesztési, ezen belül 
kamatsorán. Ez egy nagyon jelentős megtakarítás, múlt évben 1000 milliárd forinttal 
tudott kevesebb kamatot fizetni a költségvetés az államadósság után, mint 2013-ban, 
és ez döntő mértékben a költségvetés konszolidációjának és utána pedig a monetáris 
politikai fordulatnak volt köszönhető. Így 2013 és 2019 között a költségvetés 
3600 milliárd forinttal kevesebb kamatot fizetett az egyébként nominálisan emelkedő 
államadósság után. Azt gondolom, ez az egyik nagyon jelentős fordulat, és 
természetesen folytatódik 2020-ban is - azt a számot majd később, ha megengedik, ide 
citálom. 

Fontosnak tartom azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kormány államadósság-
finanszírozási koncepcióját támogatva likviditással látta el a bankszektort, ezért a 
forint állampapír-kibocsátások felpörgetése révén az államadósság devizaaránya 
csökkent, mégpedig 20 százalék alá csökkent, és 2019 végén 17,3 százalékra 
mérséklődött. Itt a jó szám a nulla. A Magyar Nemzeti Bank harcol azért, hogy a magyar 
államadósságon belül a devizarészarány az ugyanolyan számot mutasson, mint a 
lakossági devizahitelek kivezetése után az a szám. Én azt gondolom, hogy ez a 
következő ciklusban legalábbis megközelíthető.  

A jegybank a kormány felkérésére 2015 óta foglalkozik versenyképességi 
kérdésekkel. Itt 2019 februárjában áttörés történt, megjelentettük a 330 pontos 
versenyképességi programot, amely 2019 végére 27 százalékban teljesült, és - 
előrevetítve a 2020-as évet - 2020-ra 34 százalékon áll. Ezek jó indulási számok, de 
még nem százszázalékosak. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Bank 2015 óta azt képviseli, 
hogy a költségvetési konszolidáció, majd a monetáris politikai fordulat, majd a 
növekedési fordulat, majd a felzárkózási fordulat után legyen versenyképességi 
fordulat, és a többi intézménnyel együtt mi is versenyképességi programokkal 
szeretnénk segíteni ezt a folyamatot. 

Tisztelt Bizottság! Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 2019-ben a Nemzeti 
Bank kidolgozta a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási keretrendszerét, amely 
folytatja és már családdá bővíti a korábbi minősített fogyasztóbarát lakáshitelterméket. 
Ugyanolyan sikert várunk tőle, mint a minősített fogyasztóbarát otthonteremtési 



10 

terméktől, hiszen 2019-re már a teljes lakáshitelek 70 százalékát lefedi, és az új 
lakáshiteleknél pedig közel 100 százalékos a részaránya. Lehet tehát a bankrendszer 
működését központi banki eszközökkel terelni a pénzügyi fogyasztó számára kedvező 
működés felé. 

A bankrendszer tőkehelyzete tehát stabil volt az év egészében. A mi számításaink 
szerint jelentősebb sokkhatást is kivédene és képes lenne kezelni, mondtuk ezt 2019 
végén, mondjuk ezt a 2019-es beszámolónál, és bizonyítja ezt a 2020-as év. Tehát 
valójában a pénzügyi stabilitási mandátum teljesítését 2019-re a 2020-as év igazolja 
vissza. 

Azt gondolom, hogy fontos, hogy a felügyeleti stratégia megújult, egy új 
szervezet, egy új irányítási rendszer és egy új stratégia lépett életbe. Ennek 
középpontjában a fogyasztóbarát szemlélet áll: itt a fogyasztó egy másik intézmény, 
tehát ez esetben a pénzügyi intézmény a szereplő, ez áll a középpontban, és megelőző 
szemlélete van a stratégiának, mindent megteszünk az akár legkisebb problémák 
felmerülése ellen is. Persze csalárd pénzügyi szereplők mindig vannak, ezekre 
vonatkozik a gyors reagálás, tehát a proaktív működés és gyors reagálás kettősségén 
alapul az új fogyasztóvédelmi stratégia. 

Tisztelt Bizottság! A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának egyik célja, 
hogy a növekedést a hitelállomány bővülése, mégpedig egészséges szerkezetű bővülése 
táplálja. Ez meg is történt 2019-ben, mert az egészséges szerkezetű hitelezés 
17 százalékkal bővülő lakossági hitelállomány mellett történt. Tehát a lakossági 
hitelállomány kétszámjegyű, sőt, a 17 százalékos bővülése is meghúzódik a dinamikus 
gazdasági növekedés mögött. Ez a Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint 
kiegyensúlyozott szerkezetben történt, az adósságfék szabályainak betartásával, ami 
azt jelenti, hogy a 2019-es év jelentős lakossági hitelállomány-bővülése nem jelent a 
következő években - 2020-tól egy nehezebb hét év van - jelentős terhet sem a 
családoknak, sem a bankrendszernek, végül is a költségvetésnek sem. 

A vállalati hitelállomány is örvendetesen bővült, mégpedig 14 százalékkal 2019 
folyamán. Azt gondolom, hogy ezt már az NHP fix is támogatta, hiszen a 400 milliárd 
forint bement a mikro-, kis- és középvállalatok finanszírozásába, amely egyébként 
15 százalékkal bővült, tehát a vállalati hitelállományon belül nagyobb mértékben, 
erőteljesebben nőtt a mikro-, kis- és középvállalatok hitelállománya, ami a célunk is 
volt 2013 óta, és ez is megvalósult. 

A vállalati nemteljesítő hitelek aránya egy elviselhető mértékre csökkent - 
1,6 százalékponttal csökkent és 4 százalék alá került -, ezt kell majd visszaállítanunk 
2021-22-ben, hiszen a moratórium után a vállalati hitelállomány egy része nagy 
valószínűséggel a kockázatosabb kategóriába kerül.  

Tisztelt Elnök Úr! 2019 elején immár hatodik alkalommal rendeztük meg a 
Lámfalussy-konferenciát, amellyel a kitűnő magyar professzor és az euró atyja előtt, 
Lámfalussy Sándor előtt tisztelgünk. Egy sor egyetemmel kötöttünk oktatási 
megállapodást, így a Debreceni Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel, összesen kilenc vezető magyar egyetemmel van 
oktatási megállapodása a Magyar Nemzeti Banknak. 

Megalkottuk a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a sanghaji Fudan 
Egyetemmel együtt a kettős diplomát adó, angol nyelvű MBA-kurzust a Corvinus 
Egyetemen, ami sikeresen működik, és egyben jelzi, hogy a magyar felsőoktatási 
rendszer számára milyen kitörési pontok lehetségesek: keleti és nyugati szövetség, 
kettős diplomák, angol nyelvű képzés. 

Negyedik alkalommal hirdettük meg a Magyar Nemzeti Bank kiválósági 
ösztöndíjprogramját, amelyre 27 egyetem diákjai jelentkeztek, és 515 hallgató részesült 
jelentős ösztöndíjban, így az ösztöndíjasok száma most már 1500 fő körül van. 
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Megjelentettük a szakkönyvsorozatunk ötödik kötetét, „Bankok a 
történelemben: innovációk és válságok”. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen válság 
lesz, de azt, hogy a pénz történetében előfordulnak ciklikus válságok, tudtuk. Ilyenre, 
mint a mostani, bizony kevés példa mutatkozik - szerencsére - a pénztörténetben. 

Jelentős zöldprogramot indítottunk már 2015-ben, és 2019-ben Zöld Pénzügyek 
díjjal jutalmaztuk a legzöldebb intézményeket, és beléptünk a világ legnevesebb, 
központi bankokat tömörítő zöldszervezetébe, és ott aktív résztvevők vagyunk. 

Nagyon sok mindent mondhatnék még, hiszen a 2014 és 2019 között lezajlott, 
levezényelt bankjegycserének az utolsó 500 forintos szakasza is 2019-ben zárult le. 
Sikeres volt, ezt onnan lehet tudni, hogy voltak ugyan - hiszen mindig vannak az 
esztétikummal, illetőleg a dizájnnal kapcsolatban viták, illetőleg milyen színekkel ki ért 
egyet és ki nem - ilyen jellegű viták, de nem volt fennakadás. Azt gondolom, ez nagyon 
fontos. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, még 
egy-két mondatot mondanék a 2020-as évről. A 2020-as év minden szempontból egy 
jelentős gazdaságtörténeti és pénztörténeti fordulat a világban is és ezen belül 
Magyarországon is. A Magyar Nemzeti Bank a kormánnyal együtt megítélésem szerint 
helyesen, jól kezelte eddig az összetett válságot. Az összetett válság az nyilvánvalóan 
egyrészt egészségügyi, járványügyi válság, másrészt gazdaságpszichológiai válság, ami 
a félelmen alapszik, és egy potenciális gazdasági válság, ami a gazdasági visszaesésből 
következhet.  

A Magyar Nemzeti Bank a kormány intézkedéseit támogatva az első pillanattól 
kezdve jelentősen megemelte a bankrendszer likviditását. A legnagyobb veszély 
ilyenkor az, ha egy ország pénzügyi rendszere kiszárad, ilyen volt 2010 és 2013 között, 
amikor minden évben 5 százalékkal esett vissza a hitelállomány. Ezt credit cruch 
jelenségnek hívja a közgazdasági szakma, kiszáradt minden, ami pénz, ami hitel. Ezt 
mi megakadályoztuk, a bankrendszerrel együtt, a kormánnyal együtt jelentősen 
megemeltük a bankrendszer likviditását, részben befogadtuk a nagyvállalati hiteleket, 
ez 2160 milliárd forint volt, részben kivettük azokat a kockázatitőke- és tartalékképzési 
kötelezettségeket, amelyek révén szabályozni lehet a bankrendszer likviditását. 

További lépésként kezdeményeztük a moratóriumot, és azonnal elrendeltük a 
növekedési hitelprogram mintegy 50 ezer szereplőjénél. Ezt a kormány azonnal 
bevezette, és azt gondolom, a magyar válságkezelés egyik emblematikus sikere a most 
már meghosszabbított moratórium. Enélkül rossz belegondolni, hogy mi lett volna. De 
nem is érdemes, mert sikeresen működik, biztonságot ad és azt gondolom, hogy az 
újabb hosszabbítás újabb biztonságot, stabilitást ad az egész gazdaságnak. 

Bevezettük az egyhetes betéti eszközt, amivel a rövid hozamokat kívántuk 
befolyásolni, mégpedig levinni, annak érdekében, hogy egy ilyen pénzügyi sokkot, mert 
a járványügyi sokk, a gazdasági sokk és a félelem sokkja az pénzügyi sokkot is jelent - 
akkor jó, hogyha nem jelenik meg, de attól még a sokk ott van -, ezt a sokkot kívántuk 
kezelni egy új, azt gondolom, hogy innovatív eszközzel, és ennek sikeres működését 
láthatjuk 2020-ban. 

A Magyar Nemzeti Bank újraindította a növekedési hitelprogramot, most már a 
fix, célzott céljához képest valamennyi egyéb célt visszahoztuk, az NHP Hajrá egy 
1500 milliárd forintos keretösszeggel, de a beérkezett igények alapján egy nagyjából 
2500 milliárd forintos várható állománnyal 2021 közepéig lényegében stabilizálja a 
magyar pénzügyi rendszer hitelpiacát. Ez egy nem kellően értékelhető momentum, 
hiszen bármilyen válságban, ezen belül egy pénzügyi sokkot is jelentő válságban 
általában a mikro-, kis- és középvállalatok nem jutnak hitelhez. Ezt láttuk 2013 előtt. 
A jegybank visszahozott programjával a célzásokat most megszüntettük, általánosan - 
nem sorolom fel - működtetjük, hiszen nem kívánjuk senki helyett eldönteni, hogy 
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forgóeszköz-finanszírozásra használja, kiváltásra használja vagy beruházásra 
használja, a felét egyébként nagyjából beruházásra használják a hitelfelvevők. 

Egy sor más, talán nem annyira szem előtt lévő programot is működtetve a 
Magyar Nemzeti Bank 2020-ban a magyar bruttó hazai termék 8,5 százalékát elérő 
jegybanki segítséget adott a gazdaságnak. Ez a régióban a legnagyobb. Jelentős része a 
likviditást javította, jelentős részben javítottuk az állampapírpiacot, most már 
másodpiaci vásárlásokkal is, és stabilizáltuk az egyébként nehéz helyzetbe jutott 
vállalati hitelpiacot, ezen belül különösen a mikro-, kis- és középvállalati hitelpiacot. 

Végül engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hiszen ígértem, hogy ha a 2020-as 
évet is beszámítjuk a monetáris politika 2013 utáni fordulatának költségvetési hatásai 
közé, tehát azt vizsgáljuk, hogy a 2013-tól hozott jegybanki intézkedések révén 
mennyire javult, mennyivel javult a költségvetés pozíciója, akkor 2020-ban újból 
1000 milliárd forinttal alacsonyabb a költségvetésnek a kamatfizetési kötelezettsége, 
és összesen 2013-hoz képest már 4700 milliárd forintra nő az az összeg, a teljes 
kamatmegtakarítás, ami a múlt év végéig 3600 milliárd forint volt. Ez egyszerűen 
abból adódik, hogy nem 7 százalékos az alapkamat, hanem 0,6 százalék.  

És ezt lehetett, az azt bizonyítja, hogy - tehát azok a szirénhangok, amelyek 2013 
óta azt mondták, hogy felborul a világ, hogyha nem a Magyar Nemzeti Bank fizeti a 
legmagasabb, ráadásul letéti és betéti kamatokat a bankrendszernek azért, hogy ne 
hitelezzen, mert ez volt a korábbi helyzet - mindenfajta innovatív programokkal 
kiszorítottuk a jegybank mérlegéből a bankrendszer pénzét, hogy az a pénzpiacon 
részben hitelek formájában működjön, részben pedig finanszírozza az államadósságot. 
Nos, ezt meg lehetett tenni, és ennek eredménye tehát, hogy a költségvetés 2020 végére 
mintegy 4700 milliárd forintos megtakarítást ér majd el 2013-hoz képest. 

Tisztelt Bizottság! Ezúttal is, mint teszem minden évben, legalábbis 2013 óta, 
megköszönöm a parlament, az Országgyűlés, ezen belül a bizottság és az elnök úr 
támogatását. Mint ezt a Magyar Nemzeti Bank vezetése 2013 óta mindig megteszi, most 
is jelzem, hogy egyetlenegy eredmény sem a működés, sem a gazdálkodás terén nem 
következhetett volna be anélkül, hogy a magyar központi bank ne élvezte volna a 
kormány bizalmát, ne lett volna stratégiai szövetség a kormány és a Nemzeti Bank 
között, ami azt jelenti, hogy élvezhettük az Országgyűlés, a Gazdasági bizottság és a 
kormányzó frakciószövetség bizalmát. Enélkül sem a jegybank önállóan, sem a 
bankrendszer és a pénzügyi rendszer önállóan, a kettő pedig együtt nem tudott volna 
ilyen eredményeket elérni. 

Azt szeretném a 2020-as évhez még zárógondolatként, legalábbis a részemről, 
hozzáfűzni, hogy mindannyian érezzük, hogy itt, ebben az évtizedben egy fordított 
gazdaságpolitikára van szükség a 2010-es évekhez képest. Akkor, 2010 és ’13 között 
helyreállítottuk az egyensúlyt, először az államháztartás egyensúlyát, majd az összes 
többi egyensúlyi mutatót, beleértve a piaci egyensúlyt, a külkereskedelmi mérleget, a 
folyó fizetési mérleg egyensúlyát, a munkaerőpiaci egyensúlyokat, és azt követően 
lehetett vállalkozni a növekedési fordulatra, amelyet a Nemzeti Bank már tudott 
támogatni, mert már megvolt a költségvetési konszolidáció. 

Most fordítva kell eljárnunk: először védekeznünk kell, nincs mese, ki kell 
védenünk a járvány, a félelem és a gazdasági visszaesés negatív hatásait. Ezt követően 
növekedés fordulatot szükséges elérnünk, ezen az úton rajta vagyunk, és ez 2021-re 
minden elemző szerint megvalósul. Ez valószínűleg nem egy egyéves, hanem inkább 
kétéves feladatunk, tehát 2021-22-ben lehet visszatérni a fenntartható növekedési útra, 
pályára, és ezt követően, 2022 után - ez a mi határozott jegybanki javaslatunk és 
stratégiánk - lehet visszaállítani az egyensúlyt. De nem fordítva, nem szabad 
semmilyen olyan lépést tenni, ami most az egyensúly oltárán feláldozná a 
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járványkezelést vagy pedig a gazdasági visszaesés mérséklését, illetve a későbbi 
növekedést.  

Ez tehát egy fordított évtized, ezért jelzem előre, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
vezetése és Monetáris Tanácsa úgy döntött, hogy egy fordított mérlegfordulatot 
hajtunk végre, tehát kihasználjuk azt a mozgásteret, amit a költségvetési konszolidáció 
és a jegybank monetáris politikája teremtett a jegybanki mérleg számára. Ez azt jelenti, 
hogy 2013-hoz képest a GDP 40 százalékáról 24 százalékra csökkentettük a jegybank 
mérlegét, most pedig 24 százalékról 38 százalékra visszük fel a Magyar Nemzeti Bank 
mérlegét a 2020 végén várható 45 ezer milliárd forint körüli GDP-hez mérten, és 
készek vagyunk ezt a fordított mérlegfordulatot a növekedés helyreállításának teljes 
időszakában folytatni. Ez azt jelenti, hogy - nem veszélyeztetve a Magyar Nemzeti Bank 
árstabilitási és pénzügyi stabilitási mandátumát - erőteljesen és célzottan segítjük a 
gazdaságpolitika támogatásán belül a növekedési fordulatot a Magyar Nemzeti Bank 
mérlegén keresztül. 

Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen az eddigi 
támogatást is és a figyelmet is. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások  

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Képviselőtársaimnak adom meg a 
lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményt mondjanak a jegybank 
2019. évről szóló teljesítményéhez. (Jelzésre:) Mellár Tamás alelnök úr, parancsoljon! 

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

úr. Tisztelt Bizottság! Jegybankelnök Úr! Ahogy hallottam a beszámolót, egy igen 
optimista kép rajzolódott föl, és ez örömmel tölt el engem is, mert a tények ma nem 
egészen egy ilyen optimista helyzetet mutatnak. Ez azért is nagyon érdekes, és azt 
gondolom, hogy érdemes erre az egész kérdésre koncentrálni egy kicsit, hiszen azt a 
beállítást, amit az elnök úr itt tett, hogy a 2019-es esztendő az egy nagyon sikeres, jó 
esztendő volt, ehhez képest 2020-ban jött a válság és ebből következően a dolgok 
elromlottak, azért itt sokkal árnyaltabban lehetne kezelni.  

Egyfelől azt gondolom, hogy nem tudom, hogy az a megállapítása milyen 
statisztikai adatokon alapul, hogy a 2010 és ’19 közötti időszak, ez a tíz esztendő volt az 
elmúlt száz év legsikeresebb időszaka. Azt gondolom, hogy minden olyan dolog, ami 
adatokon alapszik és ráadásul több mutatón alapszik, az vitatható. Példának okáért 
1996 és 2006 között egyértelműen és nyilvánvalóan magasabb volt a GDP növekedése 
abban a tíz esztendőben, mint mondjuk 2010 és ’19 között, miközben egyébként a külső 
forrásbevonás sem volt lényegesen több és lényegesen magasabb, ráadásul ha itt 
mondjuk az európai uniós forrásokat is beszámítjuk. Mert azért ugye a 2010 és ’19 
közötti időszakban nagyon fontos lenne azt is hangsúlyozni, hogy GDP-arányosan, 
kumuláltan, körülbelül az egyéves GDP 45-50 százaléka nagyságú európai uniós 
többletforrás érkezett be - ugyanez a korábbi időszakokban nem volt elmondható. 
Tehát nyilvánvalóan, hogyha ezt bekalkuláljuk, akkor ennek kell hogy legyen egy 
növekedési vonzata, és akkor itt még a multiplikátorhatásokról nem is igazából 
beszéltünk.  

De azt gondolom, hogy ezzel együtt is, ha megnézzük, valóban, az elmúlt 
időszakban volt egy extenzív gazdasági növekedés - sajnos nem intenzív, hanem 
kifejezetten extenzív volt -, az építőiparra alapozódva ment végbe ez az egész, az 
építőipar és a központi állami beruházások révén, tehát voltak olyan negyedévek, 
amikor 30-40 százalékos vagy még ennél magasabb építőipari növekedés volt, ami 
egyébként összességében és hosszabb távon abnormális, és láthatóan egy mesterséges 
élénkítés volt.  
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Ebben a mesterséges élénkítésben és ebben a mesterségesen felpörgetett 
gazdasági pályában egyébként részt vett a Magyar Nemzeti Bank is, hiszen 2019-ben, 
egy viszonylag jó konjunkturális időszakban meggyőződésem szerint hibásan folytatott 
egy prociklikus gazdaságpolitikát, miközben egyébként egy anticiklikust kellett volna. 
Tehát egy igen laza monetáris politikát folytatott annak érdekében, hogy a gazdasági 
növekedés még inkább pörögjön föl, aminek az egyik következménye az lett, hogy nem 
nagyon maradt 2020-ra mozgástere a tekintetben, hogy milyen módon tudna egy 
anticiklikus politikát folytatni, gondolok itt elsősorban és alapvetően a jegybanki 
alapkamat nagyságára.  

De hogyha továbbmegyünk és továbblépünk, akkor azt is nagyon jól lehet látni, 
hogy ha a 2019-es esztendő minden szempontból olyan jó időszak volt, és a megelőző 
tíz esztendő szintén komoly eredményeket ért el, és a magyar gazdaság egyre erősebb 
és erősebb lett, akkor most, 2020 novemberében mivel magyarázzuk azt, hogy a 
gazdaság növekedési üteme - és ezt nem én mondom, hanem a pénzügyminiszter 
mondja és a Költségvetési Tanács elnöke - olyan 6-8 százalékos visszaeséssel kell hogy 
számoljon, az államháztartási hiány 7-9 százalékos lesz várhatóan az év végére, az 
adósság/GDP hányados pedig 77-78 százalékra emelkedik föl. Jelentem egyébként, a 
2008-as válság után 80 százalék körül volt az adósság/GDP hányados, és 2009-ben 
6,9 százalék volt a gazdasági visszaesés.  

Vagyis hogyha a számokat nézzük, akkor azt kell mondani, hogy ha egy külső 
válság beköszönt nekünk, magyaroknak, akkor bizony a magyar gazdaság azt mutatja, 
hogy egy igen sérülékeny gazdaság, és a válságálló képesség egy fikarcnyival sem javult 
és nem növekedett mondjuk a 2010 előtti időszakhoz képest. Gondoljunk csak arra, 
hogy a második negyedévben 14,5 százalékos gazdasági visszaesés volt, tehát a GDP 
ennyivel csökkent, ami az Európai Unióban a harmadik legnagyobb visszaesés volt a 
második negyedévben, a foglalkoztatás visszaesésében pedig a spanyolok után a 
második helyet tudtuk elérni. 

Vagyis azt mutatja ez a kép, hogy bizony ez a magyar gazdaság nem tudta 
levetkőzni azt a régóta meglévő… - és félreértés ne essék, ez nem kifejezetten a Fidesz-
kormánynak a számlájára írandó, hiszen az öregek emlékeznek rá, hogy a szocialista 
gazdaság is egy rugalmatlan gazdaság volt, amelyik extenzív növekedésre épült föl, 
ugyanezt folytatták egyébként a szocialista kormányok is 2010 előtt egy erőltetett, 
extenzív növekedéssel. Sajnálatos módon egyébként a Fidesz-kormány is ugyanezt 
teszi, bár szövegben némiképpen eltér ettől. Tehát sajnálatos módon azt kell 
mondanom, és itt most a válság ebből a szempontból egy jó vizsga volt, mert ez a válság 
most vizsgáztat bennünket, hogy vajon tényleg a felzárkózás útján vagyunk-e, vajon a 
magyar gazdaság ma már tényleg sokkal erősebb-e, mint volt tíz vagy tizenöt vagy akár 
húsz évvel ezelőtt. Sajnálatos módon az a válaszom, hogy nem. 

Az elnök úr említette, hogy az inflációs célt betartottuk, és így a 3 százalék plusz-
mínusz 1 százalékos sávban volt benne az infláció, 3,4 százalék volt. Ez kétségkívül így 
van, hogyha a KSH számait elfogadjuk. Azonban van okunk arra is, hogy ebben 
kételkedjünk. Valójában egyébként az infláció ma Magyarországon valahol olyan 6-7-
8 százalék környékén van, majd egy normális időszakban érdemes lesz ezt az egész 
inflációmérést meg egyebeket felülvizsgálni. Egyébként ezt elég jól mutatja az is, mert 
ha én mondanám ezt, az nagyon kevés lenne, de hogyha megnézzük, hogy a forint 
árfolyama hogy is néz ki, az árfolyam jelentős mértékben gyengült az egész évtizedben 
és gyengült egyébként az előző időszakhoz képest, és most 300 forinton van az euró 
árfolyama, ami egyébként azt is mutatja… (Dr. Szakács László: Majdnem 400! - 
Potocskáné Kőrösi Anita: 300-at mondtál, Tamás!) Hármat mondtam? Ide van írva, 
hogy 370, bocsánatot kérek! Ide van írva, hogy 370, természetesen. 
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ELNÖK: Több képviselő azonnal vételi szándékot jelentett be. (Derültség.)  
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Túl korán keltem ma, 

elnézést kérek mindenkitől! Tehát, így van, 370 forint, ami azt jelenti egyébként, hogy 
évenként van egy olyan 8-10 százalékos, de minimum 5-6 százalékos 
árfolyamgyengülés, és ez egyébként igazából nem tud pariban lenni a 3 százalék körüli 
inflációval, hiszen a forint árfolyam mutatja azt, hogy viszonylagosan hogy is néz ki a 
magyar gazdaságban az inflációs helyzet mondjuk az Európai Unióhoz képest.  

Tehát gyakorlatilag ez is azt erősíti, hogy itt ez a 3 százalék körüli inflációs érték 
tulajdonképpen nem elég megalapozott, és azért ezzel együtt is, még így is, hogy így 
számoljuk az inflációt, nem akarok belemenni a módszertani kérdésekbe, hogy milyen 
két évvel korábbi fogyasztói kosarat használnak, hogy a reprezentánsok mennyire 
tükrözik a tényleges fogyasztást, tehát rengeteg problémája van ennek az egész 
dolognak, de egyébként az elmúlt hónapokban Magyarország még így is az élre került, 
hiszen a legmagasabb infláció éppen Magyarországon, a magyar gazdaságban volt. 

Miért baj ez nekünk? Azért baj ez nekünk, mert ez egyébként egy inflációs adót 
jelent, amely persze a költségvetés számára jó lehet, de ez az inflációs adó egy nagyon 
igazságtalan adó, és a szegény embereket sokkal erőteljesebben sújtja, ugyanígy 
egyébként a gyenge árfolyam is. Én tudom, hogy az MNB-nek nincs árfolyamcélja, de 
egyébként a gyenge és a gyengülő árfolyam is azt jelenti, hogy az importált termékekkel 
mi azokon keresztül behozunk inflációt, ami szintén a lakosságot sújtja, ugyanakkor a 
multiknak természetesen kedvez ez a dolog, és természetesen kedvez a folyamatos 
leértékelődés a jegybanknak, hiszen a jegybanknak ezen árfolyamnyeresége lesz. De az 
az árfolyamnyereség, ami a jegybanknál megjelenik, ez viszont egyrészt az 
állampolgároknál, ahogy mondtam, egy inflációs adóként jelenik meg, másrészt pedig 
egy reálvagyonvesztésben is megjelenik, hiszen nemzetközi oldalról mérve a magyar 
nemzeti vagyon egyre inkább leértékelődik azáltal, hogy egyre gyengébb és gyengébb a 
forint. Tehát azt gondolom, hogy ezek olyan elemek, amelyekre mindenképpen fontos 
lenne figyelni egy olyan elemzésnél, amelyik próbálja összerakni a pró és kontra 
elemeket is. 

Az elnök úr azt mondta, hogy nagyon jól sikerült az idei esztendőben a 
válságkezelés. Az előbb említett számok alapján azt gondolom, hogy ha nem sikerült 
volna jól, akkor vajon hány százalékkal kellett volna csökkenni a GDP-nek, vagy vajon 
milyen gazdasági visszaesésnek kellett volna vagy kellene itt, ebben az országban 
megvalósulnia. Tehát úgy gondolom és úgy látom, hogy fontos lenne az, hogy a 
jegybank vizsgálja fölül azt a monetáris politikát, amit az elmúlt években folytatott, 
illetve amit most is folytat, mert ez nem feltétlenül vezet ahhoz a célhoz és ahhoz az 
eredményhez, amire szükség lenne. 

Egyébként a válságkezelés kapcsán annyit viszont mindenképpen el kell 
ismerni, hogy a gazdasági válságkezelésben ezzel együtt is egyébként a hitelpolitikával 
a jegybank vállalta magára a nagyobb szerepet a költségvetéshez képest. A költségvetés, 
annak ellenére, hogy ilyen nagy hiánya lesz, jóval kisebb szerepet vállal magára. Persze 
az a nagy kérdés, hogy egy ilyen válságos időszakban vajon önmagában a 
kedvezményes hitelezés és az alacsony kamatláb mennyire lesz elég, mert nyilván 
hogyha nincsenek megfelelő profitkilátások, hogyha a régi gazdasági kapcsolatok 
szétzilálódnak, hogyha nincs megfelelő nagyságú kereslet, akkor bizony ez a 
hitellehetőség csak lehetőségként ott van, de nem biztos és nem feltétlenül fognak élni 
ezzel a vállalkozások. Annak, hogy egy jelentős mértékű gazdasági visszaesés valósult 
meg és még fog megvalósulni a következő időszakban, a jelentős része egyébként éppen 
ebből következik, ami természetesen már nem az MNB-nek az asztala, hanem bizony 
itt nagy szükség lenne a költségvetési politikára és a költségvetési támogatásokra is, 
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nemcsak a vállalkozások, hanem az egyének szintjén is. De ez egy másik asztal és egy 
másik történet természetesen. 

Én azt gondolom, hogy körülbelül ennyi lett volna röviden, amit most szerettem 
volna elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. (Jelzésre:) Szatmáry Kristóf képviselő 

úr kért szót. Öné a szó! 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr! Jegybankelnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Én próbálok még rövidebb lenni, csak néhány kérdést feltenni az 
elnök úr felé.  

De engedjenek meg előtte annyit Mellár képviselőtársam hozzászólásához, hogy 
én nagyon nem javasolnám, amit ön itt mondott, hogy a jegybank változtasson a 
monetáris politikáján, mert az igen nehéz helyzetbe hozná Magyarországot.  

Másrészt nehezen tudom azt értelmezni vagy továbbgondolni, hogy ha ön azt 
állítja, hogy Magyarország gazdasági fundamentuma gyakorlatilag nem változott 2010-
hez képest, akkor mégis mivel magyarázza azt, hogy a 2008-9-es válságot az akkori 
kormányzat nyugdíjelvonással, fizetések elvonásával, családi támogatási rendszer 
leépítésével, megszorítással, elbocsájtással kezelte, míg a mostani kormányzat pedig 
képes arra, pontosan a gazdasági fundamentumok miatt, hogy visszaépíti ezeket a 
fizetéseket, gyakorlatilag a foglalkoztatás érdemben nem változik, gyakorlatilag a 
fogyasztás érdemben nem változik. Tehát gyakorlatilag ön azt állítja, hogy akkor a két 
kormányzat közül az egyik az teljesen dilettánsul állt hozzá az akkori gazdasági válság 
kezeléséhez, vagy pedig az az állítása nem igaz, hogy a magyar gazdaság fundamentuma 
egyébként nem változott, és ez tette egyébként lehetővé a két kormányzat eltérő 
válságkezelési stratégiáját. 

De visszatérve a kérdésekhez, elnök úr, itt én talán arra kérdeznék rá, hogy 
említette, és ez egy nagyon lényeges kérdés, már csak törvényalkotási szempontból is, 
hogy ennek a járványügyi válságnak van egy gazdasági válság része is, és annak van egy 
pszichológiai válság része is. Itt merül föl az, hogy mit tud tenni a kormányzat, mit tud 
tenni a parlament, hogy ezt a félelmet oldja, ami igen fontos tényező lehet a 
tekintetben, hogy a magyar gazdaság minél előbb visszataláljon a kisiklatott, 2019. év 
előtti útra. 

A másik kérdés talán arra vonatkozna - bár utalt rá, de talán így nem hangzott 
el az expozéban -, hogy a magyar gazdaság helyzetét talán az is jól jelzi, hogy azon kevés 
országok közé tartozik Magyarország, amely a ’20-as válság alatt a hitelminősítők által 
egyébként pozitív besorolást kapott. Kevés ilyen van, talán európai ország nincs is 
közte. Várhatók-e hasonló pozitív visszajelzések a nemzetközi piacról, illetve ezek 
milyen mozgásteret biztosíthatnak, akár a jegybanknak, akár a kormányzatnak? 

Talán csak a jegyzőkönyv számára: itt sok szám elhangzott az elnök úr 
mondandójából, de ha az esetleg még egyszer elhangozhatna, hogy gyakorlatilag a 
jegybank mekkora összeggel tudja segíteni 2020-21-ben a magyar gazdaság 
visszatalálását arra a nagyon lendületes pályára, amiről ez a válság kizökkentette. Azt 
gondolom, hogy ez jó, ha elhangzik, mert így lehet igazából megítélni a jegybank 
helyzetét és szerepét, hogy mennyiben tud hozzájárulni a magyar gazdaság 
helyreállításához. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Székely Sándor kért szót. 

Öné a szó, képviselő úr! 
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SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Igyekszem nagyon-
nagyon rövid lenni, hiszen Mellár Tamás már sok mindent megkérdezett, illetve 
elmondott. 

Én azt szeretném kiemelni, vagyis kérdezni, hogy az inflációs számot is, amit 
maguk mondanak, azt is úgy számolják-e ki, mint a magyarországi béreket, 
átlagbéreket. (Dr. Mellár Tamás: Igen.) Hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy a 
magyarországi átlagbérekben, amelyek minden hónapban megjelennek a KSH adatai 
szerint, és óriási nagy örömujjongás övezi mindig az önök részéről, nincsen benne 
másfél millió ember, ráadásul az a másfél millió ember, aki általában a legkevesebbet 
keresi, és egyébként maga a számítási módszer is bőven fölfelé torzít, tehát ez 
nyilvánvalóan a magyar bérekről egy teljesen hamis szám. 

Kérdezem, hogy az inflációt is így számolják-e maguk, mert az a helyzet, hogy az 
ember nézi egyébként a KSH adataiban is, persze, lehet, hogy a vége az, hogy 3 százalék, 
de az, amit az emberek fogyasztanak és ami a legtöbbször ételek, ruhák satöbbi, 
satöbbi, ott akár 10-15-20 százalékos inflációs adatok is vannak, akár hónapról 
hónapra.  

Kérdezem, hogy lesz-e valaha olyan, hogy a nyilvánosság felé… - gondolom, 
befelé azért maguk mérik az inflációt meg a béreket, nyilván vannak ilyen számsorok. 
Az a kérdésem, hogy lesz-e olyan, hogy ezeket nyilvánosságra hozzák, illetve van-e 
olyan stratégia, ami ezekre a valós számokra épül, vagy csak olyan számokat fogunk 
hallani és ezekre a hamis számokra épülő stratégiát, amik persze fantasztikusan jól 
hangzanak itt.  

Valóban, az ország egy részének én tudom, hogy nagyon jól megy, akár több 
százezer embernek is, de él itt még egy csomó ember, aki viszont a valóság bolygón van, 
azt a fizetést kapja, amit, és olyan áron vásárol, amilyen áron vásárol. Terveznek-e 
maguk ezzel a milliós tömeggel tenni valamit a következő években? Inkluzíve azért 
kérdezem ezt, mert nyilván van most egy válság, amiről, a világválságról nyilvánvalóan 
nem maguk tehetnek, ez nem fog elmúlni pár hónap alatt, sajnos ez itt lesz velünk még 
hónapokig, és hogy szembe tudunk-e nézni ezzel a valóság bolygón, vagy csak mindig 
arról fogunk beszélni, amit önök álmodnak és ide elénk hoznak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Szakács László képviselő úr kért 

szót. Öné a szó! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Jegybankelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon sok mindent elmondtak az előttem 
szólók, én is csak egy-két dologgal, nagyjában-egészében ugyanazokkal szeretném 
kiegészíteni.  

Az infláció 3,4 százalék, ezt mondja a jegybankelnök úr. Nagyon sok szaklap 
foglalkozik ezzel, nagyon sok tanulmány foglalkozik ezzel, tehát azért lássuk be, itt egy 
nagyon-nagyon régi metodikát használ a KSH, amely alapján, hogy csak egy példát 
mondjak, a lakhatási költség - teljesen mindegy, hogy vidékről vagy Budapestről 
beszélünk - 3000 forint/hó költséggel szerepel az inflációnak a számításában. Ez már 
önmagában, én úgy gondolom, hogy borzalmas módon torzít, még akkor is, hogyha a 
lakhatási költségek vagy legalábbis a bérleti díjak most csökkennek meg a lakásárak 
csökkennek. De hogyha valaki azért a 3000 forint/hóért akár vidéken, akár 
Budapesten talál magának megfelelő szállást, akkor az fogadja el, hogy az infláció 
3,4 százalék. 

Ezen túlmenően én is azt javaslom magunknak, egyben a KSH és a jegybank 
munkatársainak is, hogy ha 3,4 százalékos inflációról beszélnek, menjenek el 
vásárolni! Be kell menni egy üzletközpontba, meg kell venni az alapvető élelmiszereket, 
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meg kell venni azokat az eszközöket, amire szüksége van a családnak, a gyerekeknek, 
és akkor én úgy gondolom, hogy szembesülni fognak a 3,4 százaléknak a sokszorosával. 
Tehát látjuk azt, hogy az élő sertésnek vagy éppen a feldolgozott húsoknak az ára 13,6, 
a feldolgozott húsok ára 29 százalékkal nőtt, 16 százalékkal nőtt a gyümölcsöknek az 
ára. Bizonyára ebben szerepet játszik egyébként a gyenge forint, ebben szerepet játszik 
a sertéspestis, ebben szerepet játszik nagyon sok minden meg az elmúlt időszaknak a 
koronavírus-járványa is, hiszen nyilvánvalóan mindenki érti, megérti és átlátja azt, 
hogy a gazdálkodási láncok, a beszállítói láncok, ha rövid időre is, de megszakadtak, és 
ez nehézségekbe ütközött satöbbi, satöbbi. De legalább akkor ne áltassuk magunkat 
ezzel, hogy 3,4 százalékos infláció van Magyarországon! Tehát azért néha nézzünk 
szembe a valósággal! 

A másik dolog, amit én meg szeretnék említeni, ez a növekedés kérdése. Látszik, 
hogy ebben a kormány és a jegybank nem értett egyet egymással, de nagyon nem értett 
egyet. Varga Mihály pénzügyminiszter urat is megkérdeztem erről, hiszen… (Dr. 
Mellár Tamás: Ez az idei!) Ez az idei volt már, ez igaz, hiszen akkor a jegybank még 
3 százalékos növekedést jósolt, amikor a kormány már egy 3 százalékos csökkenést 
jósolt. 1 százalék az olyan 450 milliárd forint, tehát itt nagyon nagy pénzről van szó, 
3000 milliárd forintról. Azt mondta nekem a pénzügyminiszter úr, hogy lehetnek 
véleménykülönbségek. Most akkor a jegybankelnök urat hadd kérdezzem meg, hogy 
lehetnek, persze, lehetnek, de ekkorák lehetnek-e. Tehát lehetnek-e ekkora 
különbségek a kormány és a jegybank előrejelzései között? 

A következő kérdésem arra vonatkozna, hogy látszik, hogy az állampapír-
stratégiát át kellett alakítani 2017-ben, sokkal magasabb hozamú állampapírok voltak 
azok, amelyek sokkal nagyobb tetszést értek el a piacon, itt a MÁP Pluszról beszélünk, 
ami a korábbi, nagyjában-egészében adókedvezményekkel együtt 2 százalékos kamat 
helyett öt évre 5 százalékos kamatot ígér a vásárlóknak. Látjuk ebben a szándékot, hogy 
a külföldi finanszírozás helyett a hazaiak finanszírozzák a magyar költségvetést, azt is 
látjuk, hogy ennek van egy kitűzött célja, hogy ezt még meg akarják duplázni 2023-ig, 
11 ezer milliárd forintra a jelenlegi 5900 milliárdot. Az a kérdésem, hogy ez mekkora 
költségvetési többletterhet jelent. Ezért kell-e nagyon ragaszkodni az alacsony 
jegybanki alapkamathoz, hogy ezt ki tudja fizetni a költségvetés? Hiszen azt látjuk, 
hogy a növekvő piaci kamatlábak azért elinflálják ennek a magas hozamú 
állampapírnak a hozamait. Nem inkább ez van-e az alacsony jegybanki alapkamatban, 
hogy a költségvetés bírja fizetni ennek az új, magas hozamú állampapírnak a 
megnövekedett kamatterheit, és ez van-e amögött, hogy a forintot ennyire le kell 
értékelni, hogy lehessen finanszírozni az államadósságot? Ez van-e mögötte? 

Előttem elmondták, többen elmondták, ezzel leértékelődik a teljes vagyonunk 
is. Idecitálhatom egyébként a miniszterelnököt, aki nagyon sokszor elmondta, hogy 
„erős forint, erős gazdaság - gyenge forint, gyenge gazdaság”. A forint fél év alatt 20-
30 százalékkal leértékelődött az euróhoz képest, a svájci frankhoz képest, de akár már 
csak a költségvetésben tervezetthez képest is. 322 forinton tervezték meg az idei 
költségvetést - most 370 forintnál tartunk. 370 forintos eurónál tartunk, 
322 forint/euró árfolyamon tervezték meg az idei költségvetést, holott egyébként nő az 
FDI, tehát nő a külföldi befektetés, a direkt befektetési ráta, amitől nőni kellene 
egyébként a forint értékének. Soha nem volt ilyen egyébként, hogy 101 befektetés jött 
Magyarországra, nagyjából 20 országból, tehát még azt is lehet mondani, hogy 
diverzifikált, mégis csökken a magyar forintnak az értéke. Ez azért van-e, hogy 
sikerüljön finanszírozni az államadósságot és a költségvetésre kisebb terhet rójon?  

Az utolsó kérdésem az volna, hogy én tudom, hogy a jegybanknak persze nincsen 
árfolyamcélja, de ezt is csak azért tudom, mert a jegybankelnök úr annyiszor elmondja, 
hogy már nem lehet elfelejteni. De mégiscsak, ezen csak kerestek önök 208 milliárd 
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forintot! Ezen csak bekasszíroztak önök 208 milliárd forintot a jegybankban, amiből 
mondjuk a legújabb hírek szerint, azt hiszem, vettek harminc festményt, most ez a mai, 
de nyilvánvalóan volt ennél sokkal szembetűnőbb költése is a jegybanknak. Mi lesz 
ennek a pénznek a sorsa? Ez is átmegy-e az alapítványokba? Elveszti-e közpénz 
jellegét? Vagy legalább megpróbálják, aztán ha nem sikerül, akkor mégse veszti el a 
közpénzjellegét? Mi lesz ennek a rengeteg pénznek a sorsa?  

Ami a gazdaságpolitikai fordulatot illeti, amiről Szatmáry képviselőtársam 
beszélt, én értem, amit ön mond. Azt is értem, hogy önök azt gondolják, hogy legyen 
egy erős felső réteg vagy a középnek a felső rétege, és akkor onnan majd lecsorog. 
Vegyék észre: nem csorog le! Tessék eljönni a vidék Magyarországára! Nem csorog le 
onnan a jövedelem az alacsonyabb jövedelmű rétegekhez. El kell jönni a vidék 
Magyarországára, teljesen másképpen fejlődik, mint ahogyan fejlődnek azok a fejlődési 
központok, mint amilyen mondjuk Budapest, amilyen Győr, amilyen Debrecen, 
amilyen Kecskemét, és nagyjában-egészében ezzel fölsoroltam az élhető magyar 
városoknak a sorát.  

Én azt gondolom, hogy mi azt a fordulatot várjuk, amikor a vidék is élhető. 
Ehhez nyilvánvalóan növelni kell a versenyképességet. És akkor most magamat 
teljesen meghazudtolva, az eddigiekhez képest végtelen módon meg kell hogy 
dicsérjem az elnök urat és a jegybankot. Én is így néztem nagyjából, amikor elolvastam 
a jegybanknak a versenyképességi jelentését. Azt gondolom, hogy ezt nagyjából 
közösen is írhattuk volna, az egészségügyben lévő hatékonytalanságokat, a 32 ezer fő 
halálát, ami megelőzhető lett volna akkor, hogyha a visegrádi országoknak a szintjén el 
tudjuk látni ezeket az embereket, no pláne, hogyha az Európai Unió szintjén tudjuk 
ellátni, vagy az oktatás területén a tanári bérek rendezése nélkül nem várható el az, 
hogy az oktatásban előrébb lépjünk, és hogy meg kell erősíteni a K+F szektort. 

Én azt gondolom, hogy álljon itt egy dicséret is a végén: az egy annyira teljesen 
korrekt, átlátható és mindenki számára érthető dolog volt, hogy bízom benne, hogy a 
jegybank más területen is ennyire hatékonyan fogja tudni ellátni a munkáját. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt továbbadom a szót Potocskáné 

Kőrösi Anitának, azért annyit megjegyeznék, bár ez egy ellenzéki képviselőtől 
nyilvánvalóan meglepő dolog, hogy a jegybank versenyképességi programját vagy 
csomagját támogatja, de azt kicsit erősnek érzem, hogy együtt is írhatták volna. Hiszen 
élénken emlékszünk még arra a 2008-9-es pénzügyi, majd gazdasági válságra, amikor 
az önök által kinevezett jegybankelnök ült a Magyar Nemzeti Bank élén, és egyetlenegy 
javaslatot se kaptunk. Én akkor országgyűlési képviselőként ugyanitt ültem, a 
parlamentben, egyetlenegy használható javaslatot sem kapott az önök kormánya arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ebből a válságból kikeveredni, és ráadásul hogyan 
lehetne úgy kezelni a válságot, hogy az a magyar lakosságnak a lehető legkevesebb 
terhet okozza. Tehát azért ez szerintem egy jelentős különbség az akkori és a mostani 
gazdaságpolitika között. 

Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony, öné a szó! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Jegybankelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt percekben azért hallhattuk a 
valóságot, és már megszoktuk az elmúlt tíz évben, hogy a kormányzat egy alternatív 
valóságot épít, és ezt próbálja az embereknek a torkán lenyomni egy olyan 
propagandagépezettel, amely majd a következő napirendnek a témája lesz. 

A való világ az, hogy nagyon örülünk neki, hogy ebben a jószágkosárban a 
hűtőszekrény meg a televízió ára lehet, hogy még csökkent is, vagy a gépjárművek vagy 
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azon nagy fogyasztási cikkek ára, amelyek ebben a jószágkosárban benne vannak. De 
Jakab Péter, a Jobbik elnöke éppen a múlt héten ment el és vásárolt be hozzávalókat 
paprikás krumplihoz (Witzmann Mihály: Tudjuk! Krumpliban jók vagytok!), és ami 
egy pár hónappal ezelőtt 953 forintba került, az most 1212 forintba. Akárhogy is 
számoljuk, ez egy 27 százalékos növekedés. És mit vesznek a magyar emberek? A 
magyar emberek élelmiszert szeretnének venni, mert igen, az a való világ és nem az az 
alternatív valóság, amit önök építenek.  

Különösen a Covid idején azért itt el kell mondani, hogy a zöldségek és a 
gyümölcsök ára emelkedett a legdrasztikusabban, erről kellene beszélni. És amikor 
önök kivetítik ezt a 3,4 százalékot, lehet ennek tapsolni meg az M1-en ódákat zengeni, 
hogy milyen jól működik a magyar gazdaság, csak amikor Mari néni és Pista bácsi 
elmegy a boltba, és a kosarába beteszi ezeket a zöldségeket, akkor lehet, hogy abból 
hármat visszatesz, mert amikor 1,2 százalékkal emelkedik a nyugdíj, akkor el kellene 
ezen gondolkodni. Ez a mai magyar valóság! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Jelzésre:) Varju László 

képviselő úr kért szót. Öné a szó! 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Jegybankelnök Úr! 

Én tulajdonképpen egy általános és egy konkrét kérdést szeretnék feltenni.  
Az egyik része az, ami kapcsolódik a jegybank tevékenységéhez, és azt gondolom, 

hogy szoros összefüggésben van a magyar költségvetéssel, és még sincs lehetőség arra, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökét meghallgassa a Költségvetési bizottság, amelyre, 
én azt gondolom, hogy nagy szükség volna.  

A korábbi levelezésünkben én ezt fel is ajánlottam, hogy majd élnénk ezzel a 
lehetőséggel, de kérem, hogy akkor a Költségvetési bizottság ülésén is tekinthessük át 
azokat a folyamatokat, amelyeket ön a legfontosabbnak tart. Már csak azért is, mert 
látható, hogy az a reflexió van a politikai párbeszédben, hogy azonnal a tíz évvel ezelőtti 
viszonyokra hivatkoznak, miközben a jelen helyzetben, azt gondolom, hogy 
egyértelműen válság van, és ezt a válságot kell kezelni a magyar politikai elitnek, benne 
a Magyar Nemzeti Bank elnökének a közreműködésével. 

Láthatóan nézetkülönbségünk van a tekintetben, hogy a 2020-ra való 
felkészülés mennyire sikerült. Képviselőtársam már utalt arra, hogy lényegében a 
Magyar Nemzeti Bank, amely szinte nagyobb feladatot vállalt ebben a 
válságkezelésben, mint a költségvetés, ennek részletei, azt gondolom, hogy bizonyos 
területre biztosan hatnak, de a magyar családok nagy része, a kisvállalkozások nagy 
része kívül maradt ezen, és mindennapi problémákkal küzd vagy az elé néz, és e 
vonatkozásban, én azt gondolom, hogy többet kell tenni.  

Mondom ezt azért is, mert a konkrét kérdés pedig abba az irányba hat vagy arról 
szól, hogy a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a minap a kérdésemre a parlamentben nem 
adott egyértelmű választ arra, hogy a 2020. évi eredménybefizetés után vagy annak egy 
részének befizetése után - 2021-re várhatóan az idei évinek a többszöröséről beszélünk, 
körülbelül 1000 milliárd forintról - a magyar költségvetés számolhat-e ezzel a 
befizetéssel. Akár oly módon, hogy az összeomlott költségvetés helyett egy új 
költségvetéssel számolni, és egyébként az általános rendnek megfelelően parlamenti 
vitával elfogadni, ilyen módon közös döntéseket lehessen meghozni. 

Én azt gondolom, így válna valamilyen módon értelmezhetővé az, amire a 
jegybankelnök úr utal, hogy mennyit takarított meg a költségvetés az elmúlt években, 
miközben a lehetőségeket pedig a kormány kizárólag olyan körülmények között dönti 
el, ami egyoldalú és azt gondolom, hogy sok tekintetben vitatható. 
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Különösen azért is mondom ezt, mert az elmúlt tíz évet olyan gazdasági 
környezetben élte végig az ország, amely nemzetközi vonatkozásban, az európai uniós 
források támogatásának eredményeként kiemelkedően jó lehetőségeket biztosított, és 
sajnálatos módon ezzel a kiemelkedő lehetőséggel, én úgy gondolom, hogy a magyar 
gazdaságpolitika nem tudott elég jól sáfárkodni. Ilyen módon nem csoda, hogy ekkora 
válságba került az ország, és felkészületlenül ért bennünket e vonatkozásban a válság 
kezelése. 

Én kérném tisztelettel a jegybankelnök urat, hogy a Költségvetési bizottság 
ülésén talán kevésbé, bár közvetett módon ugyanúgy barátságos környezetben, de egy 
korrekt vita keretében kérem, adjon tájékoztatást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, átadom a szót az elnök úrnak, és megkérem, hogy 
adjon választ az elhangzott kérdésekre. 

Dr. Matolcsy György válaszai 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak a kérdéseket, megjegyzéseket, 
következtetéseket. Engedjék meg, hogy megpróbáljak minden kérdésre és 
hozzászólásra válaszolni, ha tudok! De egyetlenegy feltétellel, hogy csak tényekről 
tudok beszélni, tehát az alternatív valóságokról nem, csak és kizárólag tényekről. 

Mellár Tamás professzor úrral szeretném kezdeni. Valóban, a magyar 
történelem általában és a magyar gazdaságtörténet árnyaltabb megközelítéseket 
igényel, na, ezért készült a Magyar Nemzeti Bankban a Trianon 100 című, tízszer tíz 
évtizedet átfogóan elemző munka, aminek azért mégis csak az a lényege, nem vállalom 
azt a kockázatot, hogy összefoglaljam, mert egy nagy munka eredménye és Virág 
Barnabás alelnök úr és csapata nagyon szép tudományos munkát is végzett, de mégis 
csak az a lényege, hogy az elmúlt száz évben nagyon ritka az a pillanat, ráadásul olyan 
pillanat, amikor az hosszabban is tart, még egy évtizedre is érvényes, amikor 
Magyarországon az egyensúly és a növekedés egyszerre van jelen. Ez az 1920 utáni 
évtizedekben egy-egy évben bekövetkezett néha, de egy évtizedre, azon belül a ’13-19 
közötti hét évhez hasonló időszakra nem.  

Tehát egyetlen és fontos megközelítést kell árnyaltan alkalmazni a magyar 
gazdaságtörténet újkori szakaszaira, hogy sikerült-e feloldani azt az általános 
csapdahelyzetet, hogy vagy egyensúly volt, vagy növekedés, és amikor egyensúly volt, 
akkor a növekedést vissza kellett ráncigálni, amikor száguldozott a növekedés a maga 
módján, akkor meg elromlott az egyensúly, és kezdődött az egész újra. Nyilván az 1920-
as évtized egy különleges évtized volt, mert 1924 és ’27 között történt meg a pénzügyi 
konszolidáció a Magyar Nemzeti Bank megalakulásával, a népszövetségi kölcsönnel, de 
mondjuk arra az évtizedre is érvényes.  

Tehát, még egyszer, azért állítjuk, a szerzőgárda és az egész Magyar Nemzeti 
Bank alkotóműhelye azért állítja, hogy a Trianon utáni száz év árnyalt megközelítésben 
legsikeresebb évtizede van mögöttünk, mert növekedés volt, felzárkózás, mégis csak 
négy, bennünket elhagyó vagy mindig is előttünk lévő országot megelőztünk, 
Lengyelország most visszaelőz bennünket, de egyrészt a barátunk, másrészt majd 
megpróbáljuk megint visszaelőzni őket. 

Szóval ez, hogy az összes egyensúlyi mutató, tehát államháztartási hiány, folyó 
fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg, munkaerőpiaci egyensúly, piaci egyensúly, 
tehát kereslet-kínálat és még amiket ide lehet venni és a növekedés egyszerre rendben 
van, na, ez nem volt. Különösen nem volt, mélyen tisztelt professzor úr, 1996 és 2006 
között, mert 2002 után, ha Demján Sándor velünk lenne - persze figyel minket -, akkor 
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most azonnal közbeszólna, hogy 2002-ben elveszett tíz év a száznapos program 
meghirdetésekor. Azonnal felborult az egyensúly! Ismerjük a számokat: a 2002-es 
53 százalékos GDP-arányos államadósságról 2006 végére már 60-70 százalék között 
vagyunk, 2008 októberére már 69 százalék és utána jött az IMF. 

Tehát különösen nem a 2002 utáni évekre vonatkozik az, hogy egyszerre volt 
egyensúly és növekedés, bizony, ráadásul azokban az években, ezt a professzor úr 
pontosan tudja, olyan kettős, tehát ikerdeficit volt, mint ami utoljára abban a bizonyos 
Bokros-program körüli időszakban volt.  

Tehát különleges évtized van mögöttünk, érdemes rá büszkének lennünk. 
Nemzetközi és magyar gazdaságpolitikai összehasonlításban egy fantasztikusan 
sikeres évtized (Derültség az ellenzéki képviselők között.), jó lenne megismételni, nagy 
valószínűséggel fordított eszközökkel lehet. Az, hogy a tényeken alapulva, tehát 
árnyaltan ez a helyes megközelítés, azt gondolom, hogy ez a, még egyszer, pillanatokon 
belül önöknek megküldött „Trianon 100” kötetből kiderül. 

Azt pedig, hogy extenzív vagy már intenzív felé is hajló növekedés volt, majd a 
gazdaságtörténészek eldöntik. Amikor a termelékenységbővülés bejött, mégpedig a 
mikro-, kis- és középvállalati szektorban erősebben, mint a nagyvállalati szektorban, 
az intenzív növekedési szakaszt jelent 2017-18-19-ben. Igen, extenzíven indult a 
növekedési fordulat, sokáig extenzív volt, és megjelent benne az intenzív szakasz. Nem 
volt mesterséges a növekedés, mert megmaradt az egyensúly. Nem lehet mesterséges 
egy növekedés, ha nincs túlfűtöttség, tehát nem borulnak fel az egyensúlyok. Kizárt!  

Azt gondolom, hogy kimondható, hogy a Magyar Nemzeti Bank esetében a 2013 
és ’19 között meghozott intézkedések 2020-tól egyértelműen tágítják a Magyar 
Nemzeti Bank mozgásterét. Tehát nem szűkül a magyar központi bank mozgástere, 
hanem tágul. Az, hogy a bruttó hazai termék 40 százalékos mértékét elérő mérlegről 
lejöttünk 24 százalékra 2019 végéig, a cseh jegybankmérleg az a cseh GDP 
62 százaléka, az eurózóna mérlege az eurózóna GDP-jének az 54 százaléka és 
meredeken megy föl, ez világosan jelzi, hogy mi megtehettük, hogy 24 százalékról 
38 százalékra és valószínűleg tovább, följebb visszük fel a mérlegünket. Tágult a 
mozgásterünk, azért, mert helyes, költségvetési konszolidációra épülő monetáris 
politikai fordulat történt.  

Azt, hogy a bruttó hazai termék jelentős visszaesése minek köszönhető, látjuk - 
most nincs rajtam, de mindjárt megint lesz maszk -: járvány. Járvány! Tehát 
egyértelműen az egészségügyi válságnak köszönhető, és miután Magyarország 
Csehország mellett a legnyitottabb gazdaság, ezért nem lehet csodálkozni, hogy itt ilyen 
mértékű a válság hatása. Ráadásul Magyarországot ez a fajta válság ott érte, ahol a 
legerősebb pontjai vannak, tehát a beruházásoknál, az exportnál és a turizmusnál. A 
turizmus alatt természetesen általában a szolgáltatószektort értem, hiszen onnan jön 
800 millió eurós többlettel a nulla körüli folyó fizetési mérleg egyensúlyi mutatója. 

Tehát a legerősebb pontjainkon ütött meg minket a válság. Ezért nemcsak arról 
van szó, hogy mindenki azokon a pontokon szenved veszteséget - Spanyolország, 
Olaszország, Franciaország, mindenki -, hanem mi még erősebben vagyunk 
kénytelenek elkönyvelni veszteségeket. De azt gondolom, hogy ez pontosan mutatja, 
hogy innen vissza lehet ugrani, vissza lehet lépni. Sajnos nem egy éven belüli V-
alakban, mint ezt én is vártam személyesen, nagyon sokan várták, talán mondhatom, 
hogy reméltük, hanem egy két évre visszamenő V-alakban.  

Az infláció lényegében nagyon sok kérdésnél és hozzászólásnál visszaköszön. A 
Magyar Nemzeti Bank nem számol sem inflációt, sem bért, mi adottnak vesszük a 
hivatalos, nem csupán a KSH-, hanem az Eurostat-metodikán nyugvó adatbázist.  

De meg kell említenem, ha már így beszélgetünk róla békésen és nyugodtan, 
hogy az inflációnál mindig csak azt mondjuk, hogy esetleg miért ne lehetne több, miért 
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magasabb a dinamika. De azt nem mondjuk el, hogy a fejlett gazdaságokban minden 
évben mínusz 1-2 százalék közötti inflációval indul az év, mert a digitális átállás 
inflációs következményét nem méri a szakma. Tehát ha mérnénk, hogy a digitális 
átállásnál milyen a digitális eszközök használati értéken alapuló hatása, akkor bizony 
egy mostaninál kisebb inflációt találnánk. Ezért én nem mennék bele, csak jelzem, ha 
tények alapján nézem - márpedig nem tehet mást egy jegybankár -, azt kell mondanom, 
hogy a KSH és az Eurostat mérési rendszere valahol középen van. Bizonyosan lennének 
tényezők - lakásár, tőzsdei árfolyamok -, amelyeket be kellene számítani, és lennének 
olyan tényezők, amelyeket beszámítva jelentősen csökkenne a reálisan kimutatott 
inflációs szám. 

A válságkezelés, azt gondolom, idáig jól sikerült Magyarországon. Persze, lehet 
nagyon sokféle módon nézni. Mi, a Magyar Nemzeti Bank egy kizárólag tényeken 
alapuló elemzést használunk, amely szerint még néhány hónappal ezelőtt elsők voltunk 
a válságkezelésben az Európai Unióban, most a harmadik helyen vagyunk. Várjuk 
mások más tényeken alapuló megközelítését. Ha van ilyen, korrigáljuk, de a jelenlegi, 
még egyszer, kizárólag tényeken alapuló megközelítés alapján a magyar válságkezelés 
dobogós az Európai Unióban. 

Hogy élnek-e a hitellel, igen. Van ebben persze talán egy kevésbé hangsúlyozott, 
nem is biztos, hogy publikus elem, hogy mi ösztönözzük a bankokat, az is egy jó szó, 
hogy ösztönözzük. Szóval nagyon erősen érdekeltté tettük a bankokat abban (Dr. 
Mellár Tamás: Korbáccsal! - Derültség.), hogy kihelyezzék a hiteleket. Soha ennyi 
pénzt nem lehetett hitelkihelyezéssel szerezni a magyar bankrendszerben, mint a 
Magyar Nemzeti Bank által folyósított NHP Hajrá-n keresztül, és persze ugyanez 
vonatkozik a növekedési kötvényprogramra is.  

De vissza kell állni a növekedési pályára, ráadásul az egyensúly helyreállítását is 
figyelembe véve. Nincs, azt gondolom, jó ellenérv, a Magyar Nemzeti Bank mérlege 
elbírja azt a néhány tízmilliárdos pluszösztönzést, amit a bankrendszernek adunk, és 
működik. Tehát nyilvánvalóan mérjük a válság hónapjaiban a hitelkihelyezés 
hatékonyságát. Most úgy látjuk, hogy az NHP Hajrán keresztül és a növekedési 
kötvényprogramon keresztül kihelyezett, az első esetben 900 milliárd, itt pedig 
750 milliárd forintos forrás jó helyre került, és egyszerre szolgálja a mikro-, kis- és 
középvállalatok talpon maradását - a kihelyezett forrásnak már a fele beruházás -, tehát 
megnyerését, és egyszerre szolgálja a kötvényprogram a magyarországi külföldi 
befektetések egy részének visszavásárlását és főként a kifektetését, a régióban a 
befektetési, beruházási projektek finanszírozását. 

Köszönöm szépen Szatmáry Kristóf képviselő úr kérdéseit. A félelem oldása a 
nyugalom és a biztonságérzés sugárzásán keresztül, azt gondolom, hogy jól működik. 
Nem tisztem, nem is tehetem, hogy a parlament munkáját bármilyen szempontból 
értékeljem, de a nyugodt, biztonságot sugárzó, stabilitást sugárzó, tényeken alapuló 
megközelítés itt is helyes és működik.  

A hitelminősítői világ részéről valóban kaptunk egy pozitív visszajelzést, 
mondanám, hogy a legjobbkor, senki nem várta. Így aztán kicsit megint kezdek hinni a 
hitelminősítő világban, még nem teljesen, mert a láthatatlan kéz az időnként láthatóvá 
válik. Itt most láthatóan kaptunk egy megerősítést, természetesen a 2020-as tényekkel, 
de még inkább a ’21-22-es növekedési fordulatot erősítő tényekkel kell megalapozni a 
további felminősítéseket. 

A Magyar Nemzeti Bank tehát - megismétlem, tisztelt képviselő úr - ebben az 
évben 4000 ezer milliárd forinttal járul hozzá a védekezéshez vagy a talpon 
maradáshoz, vagy a magyar gazdaság, a pénzügyi rendszer és a költségvetés 
működéséhez. Ez talán az év végére közelebb lesz a bruttó hazai termék 9 százalékához. 
Miután nem verseny, nyugodtan mondjuk el, hogy itt egy tandem van, a költségvetés 
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szintén nagyjából a bruttó hazai termék 9 százaléka körüli mértékben stabilizálja és 
konszolidálja a magyar gazdaságot. Tehát kétszer kilenc, nagyjából ez a helyzet a bruttó 
hazai termék arányában. Na ez az a 18 százalék, amit a miniszterelnök úr bejelentett 
néhány hónappal ezelőtt. Ez jelentős összeg. Ez jelentős összeg, van, aki nem mondja, 
de ennél többet költ, van, aki azt mondja, hogy ennyit költ, de kevesebbet költ. Ez 
jelentős összeg, és ezért láthatunk olyan munkaerőpiaci adatokat, amelyek nagyon 
kedvezőek, mint amilyeneket látunk. 

Székely Sándor képviselő úrnak, én azt gondolom, hogy válaszoltam, de 
megismétlem. Tehát nem számoljuk sem az inflációt, sem a bért, de számolunk vele, és 
az inflációs célkövető rendszerben az egyetlen horgonyunk a középtávú inflációs cél. 
Még egyszer, a 3,4 százalék az Eurostat szerint is annyi, és Demján Sándor ugyan azt 
mondta, hogy a 7 százalék feletti infláció a legjobb infláció, de az indiánokra is mondtak 
már hasonlót, ami nem szép. Nem hiszem. Tehát a legnagyobb veszély az elmúlt 
évtizedben is az volt, meg a következő évtizedben is az lesz, ha valahol azt gondolják, 
hogy ha 0 százalék körüli az infláció, azzal lehet gazdaságot működtetni. Nem lehet. A 
világ vezető jegybankjai közül mindegyik, de az ilyen kisebb jegybankok is, mint mi 
vagyunk, azoknak a döntő többsége az Unióban - tehát még egyszer, az osztrákok 
kivételével - azzal küzd, hogy nem képes sem a 2, sem a 2,5 százalékos inflációs célját 
elérni. 

Szakács László képviselő úrnak szintén köszönöm szépen a kérdéseit. Az 
inflációra most csak annyiban térnék vissza, hogy nincs olyan aggregált gazdasági adat, 
amit jól mérnénk mindenki szerint mindig mindenhol. A GDP-t jól mérjük? A GNI-t? 
GNDI-t? A human development indexet? Mindegyik esetében van plusz és mínusz. Egy 
nemzetközi standard szerint mérünk. 

A Magyar Nemzeti Bank – valóban - nem szállt be a negatív előrejelzések 
versenyébe, tehát fenntartottuk, ameddig lehetett, a tények alapján a plusz 0,3 és a 
2 százalék közötti növekedési prognózisunkat. Ezen akkor módosítottunk, amikor a 
tények miatt módosítanunk kellett. Miért nem szálltunk be? Egyrészt azért, mert nem 
prognózist adtunk, hanem tényeket elemeztünk, és a tények alapján, az első negyedév 
alapján sokáig érdemes volt fönntartani - a lengyel jegybank volt még ilyen - a pozitív 
előrejelzést. 

Azt gondolom, hogy helyes volt, hogy volt a régióból, illetve az Európai Unióból 
olyan hang - még egyszer, a lengyel jegybank meg a magyar jegybank -, amelyek bíztak 
abban, hogy lesz éven belüli V-kitörés. Nem lett. De lehetne érvelni, most nem teszem 
ezt, csak megemlítem, hogy több tízezer magyar munkahelyet és több tízezer lengyel 
munkahelyet óvott meg ez a két jegybank azzal, hogy nem adott egy vérfagyasztó, 
dermesztő negatív előrejelzést. Természetesen, amikor már a tények nem mutathattak 
mást, akkor módosítottuk az előrejelzést. 

Tisztelt Képviselő Úr! Azok a kérdések és megjegyzések, amelyek tehát arra 
vonatkoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank mint a magyar központi bank monetáris 
politikáját bármilyen módon befolyásolja a költségvetés várható hiánya, az 
államháztartási és az államadóssági ráta aránya, hogy valami növeli vagy csökkenti az 
államadósságot, az téves, mert egyetlen horgonyunk van, a középtávú inflációs 
előrejelzés. Tehát sem a MÁP Plusz, sem a többi, amit a képviselő úr jelzett, nem 
befolyásolja a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját.  

De nem is teheti, mert, még egyszer, minden, ami az infláción túli világ, az 
minekünk elemzési kérdés és nem célrendszer kérdése. Nincs árfolyamcélunk. Ezt nem 
azért kell mindig elmondanom, mert rendkívül élvezem, hogy elmondhatom, hanem 
azért, mert aki véletlenül azt mondja - volt ilyen, 1990-es évek első fele -, hogy van 
árfolyamcélja, azt nagyon gyorsan rábírják, hogy ne legyen neki. Volt egy brit 
miniszterelnök, akit egy magyar származású befektető megleckéztetett, és egymilliárd 
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fontot nyert azon az apróságon, hogy az a kormány azt hitte akkor, hogy lehet 
árfolyamcélja. Nem lehet! A nemzetközi pénzvilág annyival erősebb, mint bármelyik 
jegybank, nem is beszélve mondjuk egy kis európai uniós jegybankról, hogy ha 
valakinek árfolyamcélja van, az csak veszíthet. De nem is lehet. 

Természetesen mérjük az összefüggést, 1 százalékos árfolyamváltozás az 0,1-
0,2 százalékos inflációs változást okoz. Most nem szeretnék fejszámolási versenyt 
elindítani. Ez azt jelenti, hogy természetesen mérjük az árfolyamhatásokat, nem tudjuk 
befolyásolni, mint ahogy a többi jegybank sem tudja befolyásolni a piacon kialakuló 
árfolyamszinteket, dinamikákat, mozgásokat. Ráadásul, ha egy kis jegybank 
megpróbálná befolyásolni, abból nagy baja lenne a kicsi jegybanknak. 

Így aztán kérem a képviselő urat, hogy barátkozzon meg azzal, hogy nincs a 
Magyar Nemzeti Banknak árfolyamcélja, ahogy nincs egyébként eredménycélja sem. 
Őszintén szólva még az arany árfolyamára vonatkozó célunk sincs, mert azt szívesen 
kitűznénk egyébként, most, hogy újból egy látható mennyiségű aranya van 
Magyarországnak, aranytartaléka, de nincs. 

Osztalék. A Magyar Nemzeti Bank ebben az évben nagyjából 300 milliárd 
forintos pozitív eredményt ér el. Ezzel a saját tőkéje, ami a jegyzett tőkéből, 
eredménytartalékból, eredményből és kamateredményből áll, 1000 milliárd forint lesz. 
Tehát ez nem az az 1000 milliárd. Ez 300 milliárd. Ez egy nagyon jelentős eredmény 
lesz, amelynek a sorsáról az igazgatóság dönt. Dönthetünk szabadon, mert ilyen a 
jegybanktörvény, de természetesen figyelembe vesszük a kormány kérését. A kormány 
azt kérte, hogy fizessünk osztalékot, ezért mi, fontosnak tartva a zöldfordulatot, 
fontosnak tartva a versenyképességi fordulatot, ahogy ezt az alelnök úr elmondta az 
Országgyűlésben, a kormány kérését meghatározónak tartjuk. 

A Magyar Nemzeti Bank mellesleg azért foglalkozik versenyképességgel, ezt is 
kérdezte Szakács László képviselő úr, nem passzióból, hanem ha javul Magyarország 
versenyképessége, akkor könnyebb lesz jó monetáris politikát végezni. Mint ahogy, ha 
nem örökölt volna 2013. március 4-én a magyar jegybank új vezetése egy konszolidált 
költségvetést, akkor nem tudott volna ilyen monetáris politikai fordulatot végrehajtani. 
Ha Magyarország versenyképessége javul, márpedig javul, mert múlt évről erre az évre 
a mi mérésünk szerint 27 százalékról 34 százalékra nőtt az MNB 330 pontjának a 
teljesítése, akkor könnyebb a jegybank helyzete. Ha könnyebb a jegybank helyzete, 
jobb a költségvetés helyzete és jobb a bankrendszer helyzete is, jobb a mikro-, kis- és 
középvállalatok helyzete. Ez egy háló, amely hálóban minden egyes pont helyzete 
meghatározza az összes többi helyzetét. És azért foglalkozunk versenyképességi 
kérdésekkel, mert Magyarország miniszterelnöke fölkért bennünket erre. Orbán Viktor 
2015-ben felkérte a Magyar Nemzeti Bankot, ahogy másokat is, hogy foglalkozzon 
versenyképességi kérdésekkel. 

Potocskáné Kőrösi Anita inflációval kapcsolatos kérdésére, azt gondolom, hogy 
tények alapján ennyit tudtam mondani. 

Varju László képviselő úr meghívását, újból megerősített meghívását tisztelettel 
köszönöm, de nem fogadhatom el, mert a Gazdasági bizottság az a kitűnő közeg, ahova 
kérésre bármikor házhoz jövök, és válaszolok a kérdésekre, amennyiben tudok - 
legalábbis megpróbálom. 

Még egyszer: nincs verseny a kormány meg az MNB között, sőt, stratégiai 
szövetség alapján nagyon szoros az együttműködés. Így tehát csak véletlen, hogy mind 
a két intézmény GDP-arányosan nagyjából ugyanannyit költ, tesz a válságok 
kezelésének érdekében, tehát a bruttó hazai termék 9 százaléka körüli összeget - nem 
ismerem, még egyikünk sem ismeri a költségvetés év végi hiányszámát, tényszámát -, 
illetőleg a jegybank nagyjából 9 százalékot fordít majd erre.  
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A saját erőre és a várható eredménye pedig válaszoltam, és azt gondolom, hogy 
az a 250 milliárd forint, legalábbis a kormány visszajelzése szerint, amit ebben az évben 
osztalékként befizetett a Magyar Nemzeti Bank, ha kis mértékben is, de segítette a 
válságkezelést. 

Még egyszer nagyon szépen köszönöm a képviselő hölgynek, uraknak, elnök 
úrnak, alelnök uraknak a kérdéseket és a hozzászólásokat. Bármikor, bármilyen 
ügyben állok rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Valóban egy nagyon részletes tájékoztatást 

kaptunk a szóbeli kiegészítéssel együtt is, hiszen az írásos anyagot valamennyi 
képviselőtársam rendelkezésére bocsátottuk.  

De azok a megerősítések, amelyek az expozéban elhangzottak, illetve most, a 
kérdésekre válaszként elmondta az elnök úr, valóban azt bizonyítják, hogy a jegybank 
és a jegybank vezetése, illetve az a tudásbázis, ami a jegybankban létrejött annak 
köszönhetően, hogy nemcsak nagyon sok fiatal tehetséget alkalmaz a jegybank, ami 
szerintem nagyon sokban erősíti, mint ahogy látjuk, a 330 pontos versenyképességi 
program a kormány gazdaságpolitikáját, hanem most már láthatóan nemzetközi 
szinten is olyan kulcspozíciókba tudunk kerülni a jegybank korábbi munkatársainak 
felkészültségét elismerendő, mint a legutóbbi kinevezés a Nemzetközi Valutaalapnál. 
Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar 
gazdaságpolitika egyre sikeresebb legyen. 

Úgyhogy én a 2019-es beszámoló kapcsán is köszönöm azt a gyors reagálást és 
azt az együttműködési segítséget, amit a magyar kormány a válságkezelésben kapott. 
Az NHP fix, illetve a növekedési kötvényprogram nélkül a mikro-, kis- és 
középvállalkozások nem lettek volna abban a helyzetben, hogy meg tudják tartani a 
munkahelyeket, márpedig a magyar gazdaságban láthatóan a munkaadók körében ez 
a szektor képviseli a kétharmadot, tehát a magyar munkavállalók kétharmada a mikro-
, kis- és középvállalkozói szektorban kap munkát, tehát számunkra különösen fontos 
az, hogy az ő stabilitásuk meg tudjon maradni.  

Illetve az is nagyon fontos, hogy a versenyképességi programnak köszönhetően 
ezt a válsághelyzetet megpróbáljuk az előnyünkre kihasználni, és ahogy az elnök úr is 
fogalmazott, de a miniszterelnök úrtól is többször hallottuk, hogy megpróbálunk 
kanyarban előzni. Nincs más választásunk, hiszen ha fel akarunk zárkózni, meg akarjuk 
szüntetni az elmúlt évtizedek elhibázott gazdaságpolitikai következményeit, és a 
felzárkózást fel akarjuk gyorsítani, akkor nem marad más lehetőségünk, mint olyan 
eszközökhöz nyúlni, amelyekhez mások vagy nem mernek, vagy nem tudnak, hiszen 
nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt megtehessék. 

Úgyhogy köszönöm szépen az elnök úrnak is és a jegybank valamennyi 
munkatársának a 2019-es évben elvégzett munkáját. Nagyon reméljük, hogy a 2020. 
év végi számok is azt fogják majd mutatni, hogy bár lassabban, mint ahogy azt akár a 
jegybank, akár a kormány tervezte, de mégiscsak ki fogunk tudni lábalni 2021-22-ben 
ebből a gazdasági válságból. 

Az Országgyűlés plenáris ülése is lefolytatja majd a beszámoló vitáját, tehát 
képviselőtársaimnak ott is lehetősége nyílik majd arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, 
illetve véleményt mondjanak, így erről a beszámolóról most a bizottsági ülésen nem 
kell dönteni.  

Ahogy az elnök úr is mondta, a magyar parlament döntésének a következménye 
az, hogy azokat az egyébként kormánytól független intézményeket, mint a Magyar 
Nemzeti Bank is, a Gazdasági bizottság előtt hallgatjuk meg, és itt teszik meg a 
beszámolójukat. Miután nyilvánosak a bizottság ülései, ezért bárkinek, bármelyik 
országgyűlési képviselőnek lehetősége van arra, hogy ezen az ülésen részt vegyen és 
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adott esetben akár kérdéseket is föltegyen, ebben a későbbiekben is nyitottan állunk 
majd valamennyi képviselő rendelkezésére. 

Tehát, ahogy említettem, a beszámolóról nem kell döntenünk, viszont van egy 
határozatijavaslat-tervezet, amit az Országgyűlés elé kívánunk benyújtani. Ez a 
tervezet a képviselőtársaim előtt van. Kérdezem, hogy a tervezettel kapcsolatban van-
e bárkinek észrevétele, módosítási javaslata. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Határozathozatal 

Aki ebben a formában támogatja a határozatijavaslat-tervezetet, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 5 nem. Tehát 10 igen és 5 nem mellett a bizottság a határozati javaslat 
benyújtásáról döntött. 

Elnök Úr! Köszönöm szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt. Az 1. 
napirendi pontot lezárjuk. További eredményes munkát kívánok!  

 
DR. MATOLCSY GYÖRGY, a Magyar Nemzeti Bank elnöke: Köszönöm szépen. 

Viszontlátásra! 

B/8959. számú országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 
tevékenységéről 2019  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint határozathozatal) 

ELNÖK: A bizottság folytatja a munkáját. A 2. napirendi pontunkra térünk rá. 
Egy kis türelmet kérek még, amíg elnök úr elbúcsúzik, illetve a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság vezetője, Karas Monika pedig be tud jönni, hogy a 
rendelkezésünkre álljon. 

Köszöntöm az elnök asszonyt az ülésteremben, és megkérem, hogy foglaljanak 
helyet kollégáival az előterjesztői asztalnál. (Megtörténik.) Köszönjük szépen a 
türelmet, amellyel az 1. napirendi pont lezárását megvárták.  

Így akkor tehát rátérünk a 2. napirendi pontunkra, amelynek keretében 
országgyűlési beszámolót hallgatunk meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről, amely B/8959. számon került 
benyújtásra, és képviselőtársaim is lehetőséget kaptak arra, hogy ezt tanulmányozzák. 

A meghallgatást abban a formában tervezzük, elnök asszony, ahogy szoktuk. 
Tehát arra kérem, hogy tegye meg a szóbeli kiegészítését, amennyiben igényt tart rá, a 
napirendi pont tárgyalásának az elején, utána pedig képviselőtársaimnak lesz 
lehetősége arra, hogy a beszámolóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatos 
kérdéseiket feltegyék, az elnök asszonyt pedig arra kérem, hogy ezekre a kérdésekre 
majd válaszoljon.  

Mindig, minden alkalommal felhívom a képviselőtársaim figyelmét, hogy a 
tárgynál maradjunk, a napirendnél maradjunk, olyan kérdéseket tegyenek föl a hatóság 
elnökének, amelyek az elektronikus hírközléssel összefüggő 2019. évi tevékenységről 
szólnak. Elnök asszony, öné a szó! 

Dr. Karas Monika beszámolója 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ahogyan az előző években az 
elektronikus hírközléssel összefüggő beszámolómban, most is általános jelleggel 
értékeljük az elektronikus hírközlési piac 2019. évi működését és fejlődését, az 
elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének 
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céljából piacfelügyeleti eljárásban hozott döntéseinket, és bemutatjuk a tisztességes, 
hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartása elősegítése érdekében tett 
intézkedéseinket. Beszámolóm tájékoztat még az elektronikus hírközlési tevékenységet 
végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartása felügyeletéről, 
és értékeli a frekvenciákkal és azonosítókkal való gazdálkodás következményeit.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, ahogy az elmúlt években, így 2019-ben 
is eredményesen folytatta ezt a munkát, továbblépett az 5G szabványosítás és a 
megjelenő új hálózati alapelvek feldolgozásában, de folytatta a széles sávú hozzáférési 
hálózatokkal kapcsolatos újdonságok figyelését is, és aktívan részt vettünk a virtuális 
hozzáférési megoldások kidolgozásában. 

A hatóság már régóta foglalkozik műholdas rendszerekkel, a hamarosan 
realitássá váló műholdas hálózatok vizsgálatát új témaként indítottuk el. Ezenkívül az 
NMHH is részt vett a segélyhívások helyének meghatározását jelentősen javító AML-
rendszer kidolgozásában a kormányzati szervekkel együttműködve, a nemzetközi 
munkában pedig már a 2030 utáni hálózatok követelményeinek kidolgozásában is 
aktívan szerepet vállalt a Nemzetközi Távközlési Egyesületben. 

Kiemelkedően fontos mérföldkő volt, amikor 2018 végén megjelent és néhány 
napon belül hatályba is lépett az európai elektronikus hírközlési kódex létrehozásáról 
szóló irányelv, ez a jelenlegi hírközlési szabályozási keret felülvizsgálatával egységes 
szerkezetbe foglalta és aktualizálja is az uniós hírközlési szabályokat. Célja a nagy 
sebességű, széles sávú hálózatokba való beruházás ösztönzése, a belső piaci 
megközelítés következetes alkalmazása a rádióspektrum-politikában és a 
spektrumgazdálkodásban, a fogyasztók hatékony védelme, az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása valamennyi piaci szereplő számára, a szabályok 
következetes alkalmazásának biztosítása és a hatékonyabb intézményi keret 
szavatolása. 

A kódex hazai átültetéséhez szükséges törvényi szabályozást az NMHH 
készítette elő, ami 2019 kiemelkedő szabályalkotási feladata volt. Ezt egyébként az 
Országgyűlés idén az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az európai 
elektronikus hírközlési kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének 
kötelezettségével összefüggő módosításáról szóló LXXXV. törvényben ellenszavazat 
nélkül, néhány tartózkodás mellett, szinte egyhangúlag fogadta el. A szabályozási 
javaslat előkészítésének részeként az NMHH széles körű szakmai egyeztetésbe fogott a 
piaci szereplőkkel, és figyelembe vettük a bírósági és hatósági jogalkalmazásban 
kikristályosodott gyakorlatot is. 

A 2004-es EU-csatlakozás óta a hatóság feladata a hazai piacszabályozás. Ennek 
körében a hatóság 2019-ben elvégezte a műsorterjesztési szolgáltatás tartalom-
végfelhasználók felé eljuttatása céljából elnevezésű nagykereskedelmi piacon a piaci 
szabályozás felülvizsgálatát, az év utolsó negyedévében pedig elkészült a 
határozattervezet is, amit 2020 januárjában tettünk közzé. Ennek eredményeként a 
határozattervezet a hatályos piacelemzési határozattal megegyezően az Antenna 
Hungária Zrt.-t azonosította jelentős piaci előnyt szolgáltatóként az országos 
földfelszíni analóg rádiós műsorszórás nagykereskedelmi piacán. 

A 2017 decemberében kiadott „Széles sávú nagykereskedelmi piacok” és a 2018 
májusában kiadott „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött 
telefonhálózatban” elnevezésű piacelemzéséről született határozatok előírják, hogy a 
jelentős piaci erejűként kijelölt szolgáltatók referenciaajánlatot nyújtsanak be. Ennek 
a kötelezettségnek pedig az a célja, hogy a szabályozott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokat a többi arra szerződni kívánó szolgáltató egységes, átlátható és 
hatóságilag jóváhagyott feltételrendszer alapján használhassa. Az eljárások nagy 
eredménye, hogy a magyar nagykereskedelmi piacon bevezetik az úgynevezett Layer 2-



29 

t, tehát a virtuális szolgáltatást, amely olyan szolgáltatókat is teljes körű, helyhez kötött 
előfizetői szolgáltatáspalettához segíthette, értjük ez alatt a telefon, internet és 
televíziós csomagajánlatot, amelyek tényleges hálózattal egyébként nem rendelkeznek. 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók tevékenységének felügyelete 2019-ben is 
a hatóság kiemelt feladata volt. Az átfogó vizsgálatokban két fő csomópontot 
találhatunk.  

A hatóság egyfelől vizsgálta azoknak a nemrégiben hatályba lépett európai uniós 
és nemzeti jogszabályoknak az érvényesülését, amelyek az előfizetők széles körét 
érintik. Ide tartoztak a nyílt internetre és a hálózatsemlegességre vonatkozó szabályok, 
valamint az Európai Unió tagállamaiba irányuló nemzetközi telefonhívások, tehát a 
roaming uniós árazásának vizsgálata, de ebben a körben vizsgálta a hatóság a 
határozott idejű szerződések 2017 második felében hatályba lépő szabályainak 
betartását is.  

Másfelől olyan meglévő előírások betartását is ellenőriztük, amelyek az előfizető 
és a szolgáltató kapcsolatában különösen kényesnek bizonyultak a hatóság ellenőrzési 
tapasztalatai és a beérkező panaszok szerint. Ilyen volt a szolgáltatókat terhelő 
kötbérfizetések vizsgálata. Emiatt három nagy előfizetőszámmal rendelkező 
szolgáltató is jelentős bírságot kapott, mivel a kötbérfizetési kötelezettségeiknek a 
vizsgálat időszakban sokszor késve vagy egyáltalán nem tettek eleget, és elmulasztották 
az előfizetők megfelelő tájékoztatását is arról, hogy milyen címen mennyi kötbér jár 
nekik.  

A hatóság az előfizetői díjtartozás miatti szolgáltatáskorlátozásokat is vizsgálta. 
A szolgáltatók az esetek jelentős részében továbbra sem tartják be a jogszabályban 
előírt eljárásrendet, mielőtt a díjtartozásuk miatt korlátozzák az előfizetők hozzáférését 
a szolgáltatásokhoz. 

A hatóság ellenőrizte azt is, hogy a szerződések felmondását lehetővé teszik-e a 
szolgáltatók minden olyan csatornán, ahol a szerződéskötést is. Ebben egyik vizsgált 
szolgáltatónál sem találtunk hibát.  

A hatóságfelügyelet sajátos területe a rádióberendezések és a nagyfrekvenciájú 
és mellékhatást keltő villamos berendezések elektromágneses összeférhetőségének 
ellenőrzése a forgalmazási láncban. 2019-ben a hatóság 78 berendezéstípust vizsgált, 
melyek többsége még mindig kifogás alá esett.  

A postai ágazatban 2019-ben két jelentős átfogó szakmai feladat állt hatóságunk 
előtt. Az egyik ilyen az egyetemes postai szolgáltatási tevékenység ellátásáról és az azzal 
kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elkészítése, melyet a postai 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény hatálybalépése óta eltelt időszakra írt 
elő a törvény, a másik pedig a határokon átnyúló postai szolgáltatások díját csökkentő 
magánszemélyek, illetve kis- és középvállalkozások számára megfizethetőbbé tévő és a 
felhasználói jogokat megerősítő új szabályozás és a határokon átnyúló 
csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló EU-csomagrendelet szerinti új feladatok 
ellátása volt. 

Az NMHH kiemelt feladatának tekinti a frekvenciavagyonnal való felelős 
gazdálkodást. 2019-ben a frekvenciagazdálkodás hosszú távú jövője szempontjából a 
Rádiótávközlési Világértekezlet, a WRC-19 volt a legfontosabb nemzetközi esemény. 
Ennek eredményeként elsősorban a mobilszolgáltatás frekvenciasávjai bővültek, de 
jelentős fejlődés indult el a műholdas rádiótávközlés területén is. A rádiózás hosszú 
távú szabályozásáért felelő világértekezlet alapjaiban határozta meg a következő évek 
spektrumpolitikai kereteit a teljes frekvenciaspektrumra nézve, elfogadva a 
frekvenciasávok felhasználásával kapcsolatos műszaki és eljárásrendi szabályokat.  

Az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt az igény a vezeték nélküli széles sávú 
adatátvitelre, az ehhez szükséges frekvenciaéhség is nőtt a piaci szereplők részéről. Az 
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5. generációs, tehát az 5G mobilrendszerek bevezetésének jogszabályi előkészítése állt 
a központban, de a hatóság foglalkozott a rádióamatőrök által használható sávok és 
teljesítménykorlátok felülvizsgálatával, valamint a 160 MHz-es, a 400 MHz-es, a 
8 GHz-es és a 15 GHz-es frekvenciasáv szabályozásával is. A szükséges jogszabály-
módosításokat tartalmazó NMHH-rendelettervezet szakmai, társadalmi egyeztetése 
után az 5G bevezetését támogató árveréskiírási dokumentációjának tervezetét a 
versenyeztetési eljárás előtt, 2019 júliusában egyeztettük az érdekeltekkel. 

2019 őszén az Antenna Hungária Zrt.-vel írtuk alá a szerződést az országos 
földfelszíni digitális televízió műsorszóró hálózatok üzemeltetéséről, 2020. szeptember 
6-ától újabb tizenkét évre biztosítva ezzel a folyamatos földfelszíni digitális televíziós 
műsorszórást. 

2019 márciusában megkezdtük 34 darab helyi földfelszíni digitális televízió 
műsorszóró adó üzemeltetési jogának hasznosítását is, amelyet a nyertesekkel kötött 
üzemeltetési szerződések aláírásával 2019. szeptember végére sikeresen befejezett. 
2020. szeptember 5-éig befejeződött a televízióadók lekapcsolása a 700 MHz-es 
sávban, összhangban az NMHH által közzétett nemzeti ütemtervvel. Az egyeztetések 
lezárásával és a szükséges megállapodások megkötésével Magyarország teljesítette az 
Európai Unió előírásait, a felszabaduló sáv pedig 5G-szolgáltatások nyújtására lesz 
elérhető. 

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás területén az NMHH 2019-ben is nagy 
hangsúlyt fektetett a honvédség, a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a 
katasztrófavédelem, a terrorizmust elhárító, az általános rendőri feladatokat ellátó, a 
büntetés-végrehajtás, továbbá a NAV vám- és nyomozóhatósági szervei, valamint a 
kormányzati célú hírközlési szolgáltató feladatainak ellátásához szükséges 
rádiófrekvenciák biztosítására. 

Kiemelt feladatunk volt a honvédség külföldi frekvenciaigényeinek koordinálása 
és a NATO-szövetséges tagállamok magyarországi frekvenciahasználatának 
biztosítása. 

Egy év alatt megháromszorozódott, 160-ra nőtt az elektroszmoggal kapcsolatos 
megkeresések száma. A növekedés mögött valószínűleg az 5G bevezetéséről szóló hírek 
állnak, a jelentkezések száma a mérőprogramba a többszörösére nőtt az erről szóló 
médiamegjelenések után. Országszerte 559 helyszínen kézi műszeres mérésre, 
401 helyszínen pedig többnapos, telepített műszeres vizsgálatra került sor a tájékoztató 
mérőprogram keretében. 

2019-ben is folytatta az NMHH a hazai pico műholdak, a SMOG-P és az ATL-1 
műholdak nemzetközi koordinációját, illetve bejelentette ezek üzembe helyezését a 
Nemzetközi Távközlési Egyesületnek. 

A hasznosító gazdálkodás területén az év végéig a használatban lévő azonosítók 
közül a mobiltelefonok száma 157 ezerrel, a földrajzi vezetékes telefonszámok száma 
pedig kétezerrel növekedett az előző évhez képest. Az egyéb, nem földrajzi, tehát 
nomadikus, díjmentes, emelt díjas vagy M2M számok száma összességében 
kismértékben csökkent. A mobilszámok növekedését főleg a DIGI Kft. 
mobilszolgáltatásának indítása, illetve a Vodafone Magyarország Zrt. 
mobilszolgáltatásának bővítése eredményezte. 

A fiatalok védelmében az NMHH 2011 szeptembere óta működteti a jogellenes, 
illetve a kiskorúakra káros tartalmak bejelentésére szolgáló Internet Hotline 
jogsegélyszolgálatot, amelynek az eredményei kiemelkedőek: 2019 áprilisában az 
Információs Társadalom Világtalálkozóján átvehette a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület elismerő oklevelét, a világ figyelemreméltó infokommunikációs 
projektjeinek versenyében média kategóriában bajnok minősítést kapott. 
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Tovább működik a Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központunk, amely már egy 
rendszerré szerveződött, hiszen Budapesten és Debrecenben is fogadja a 9-16 év közötti 
gyerekeket, akik tapasztalt oktatók segítségével és vezetésével készítenek 
médiatartalmakat, és szereznek tapasztalatot arról, hogy hogyan jön létre az a tartalom, 
amelynek ők is mindennapos fogyasztói. 

A társadalmi felelősségvállalási program keretében a hatóság folytatta négyéves 
együttműködését az SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvánnyal. 

A hatósági tevékenység velejárója, hogy az NMHH részt vesz azokban a 
nemzetközi és uniós szakmai vitákban, egyeztetésekben, amelyek a magyarországi 
elektronikus hírközlési és postai piacok fejlődését segítik, és a szabályozási 
eszközrendszer hatékony hazai alkalmazását teszik lehetővé. Szakértőink 2019-ben is 
számos nemzetközi szervezet és munkacsoport munkájához járultak hozzá, 
közreműködtek többek között az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete, a BEREC feladatainak végrehajtásában, jelentős szakmai munkát végeztek a 
Nemzetközi Távközlési Egyesületben, az Európai Távközlési Szabványosítási 
Intézetben és a Postai és Távközlési Igazgatóságok Európai Értekezletén is. A számos 
nemzetközi szervezetben megvalósuló szakértői részvétel támogatja feladataink 
színvonalas, nemzetközi szinten is elismert ellátását. 

Tisztelt Bizottság! Az előzőekben megpróbáltam az NMHH által felügyelt 
hírközlési és postai piacok tavalyi évéről felvillantani a legfontosabb történéseket, de 
természetesen a benyújtott beszámolónk ennél sokkal részletesebb képet ad a 
munkánkról. Megköszönöm a figyelmüket, és végül arra szeretném kérni önöket, hogy 
vitassák meg országgyűlési beszámolónkat, és a bizottság támogató szavazatával 
döntsön annak elfogadásáról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök asszony, a szóbeli kiegészítést. A bizottság 

tagjait kérdezem, hogy a beszámolóval, illetve az elhangzott szóbeli kiegészítéssel 
kapcsolatban van-e kérdésük, esetleg véleményük. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, mert ilyet nem látok, akkor nem marad más hátra… 
képviselőtársaim megkapták azt a határozattervezetet, amely 17/2018-2022. számon 
került sorszámozásra. Kérdezem, hogy ezzel a tervezettel kapcsolatban van-e valakinek 
kiegészítenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Határozathozatal 

Aki a határozattervezetet és ezzel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolóját 
elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 7 igen. 
Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 7 igen és 5 nem mellett a bizottság a beszámolót 
elfogadta. 

Az elnök asszonynak és kollégáinak köszönöm szépen, hogy elfáradtak a 
bizottság ülésére. 2020-ra is sikeres és eredményes munkát kívánok mindannyiuknak! 
2. napirendi pontunkat így befejeztük. 

A hódmezővásárhelyi szagártalom csökkentése érdekében címmel 
benyújtott H/12963. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, melynek keretében a hódmezővásárhelyi 
szagártalom csökkentése érdekében címmel benyújtott határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A javaslatot Szabó Timea, illetve Kocsis-Cake 
Olivio képviselők nyújtották be. Kocsis képviselő az előbb még itt volt. (Jelzésre:) 
Mellár alelnök úr, öné a szó! 
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DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Igen. Elnök Úr! Kocsis-

Cake Oliviónak el kellett menni, mert fél tizenkettőtől a Mentelmi bizottságban van 
valami fontos elfoglaltsága, és ezért engem kért meg arra, hogy ezt terjesszem elő.  

Nyilvánvalóan én nem értek a témához, de a dolognak az a lényege, hogy a 
„Modern városok” program keretében Hódmezővásárhelynek megítélt forrást 
szeretnék átcsoportosítani és felhasználni egy szükséges útfejlesztésre, és ezzel az 
útfejlesztéssel tulajdonképpen meg tudnák oldani azt a problémát, hogy a várost sújtó 
szag- és vízszennyezés ne legyen olyan mértékű és ne legyen ártalmas. Ennek a 
megszüntetésére vonatkozólag már négyezer aláírást gyűjtöttek a helyiek, és ez a 
beadvány, ez a módosítás ezt célozná. Ezért szeretném kérni, hogy a Gazdasági 
bizottság támogassa ezt az előterjesztést, hiszen a hódmezővásárhelyi polgárok 
érdekeit tartja mindenekelőtt szem előtt. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e valakinek a javaslattervezettel 
kapcsolatos kérdése, esetleg észrevétele? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 5 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Tehát 5 igen, 9 nem mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba Szabó Timea és Kocsis-Cake Olivio képviselők 
indítványát. (Kocsis-Cake Olivio belép az ülésterembe.)  

A képviselő úr megérkezett. Ebben a pillanatban fejeztük be a napirendi pont 
megtárgyalását. De köszönjük szépen, láttuk, hogy végig a teremben tartózkodott, 
Mellár alelnök úr pedig önt képviselte mint előterjesztőt. Úgyhogy köszönjük szépen. 
További eredményes munkát kívánunk önnek is, képviselő úr!  

A koronavírus-járvány munkáltatókra gyakorolt gazdasági 
hatásának mérséklése érdekében szükséges szociális hozzájárulási 
adó és szakképzési hozzájárulás alóli mentesség biztosításáról szóló 
H/12907. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, amely a koronavírus-járvány munkáltatókra 
gyakorolt gazdasági hatásának mérséklése érdekében szükséges szociális hozzájárulási 
adó és szakképzési hozzájárulás alóli mentesség biztosításáról szóló határozati javaslat 
megtárgyalása, Bana Tibor független képviselő úr indítványa. Öné a szó, képviselő úr! 

 
BANA TIBOR (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! Örülök annak, hogy napirendre kerülhet ez a 
kérdés, és dönthet a szakbizottság arról, hogy tárgysorozatba veszi ezt. A mostani 
alkalommal is szeretném megköszönni Keresztes László Lórántnak, az LMP 
frakcióvezetőjének, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ez a nagyon fontos javaslatom ide 
kerülhetett a szakbizottság elé, más, akár a koronavírus-tesztekkel összefüggő, akár az 
ingázókat érintő kérdések is ilyen módon tudtak bekerülni az elmúlt időszakban vagy 
fognak bekerülni a következő hetekben a szakbizottságokhoz. 

Nyilván tisztelt képviselőtársaim megnézték azt, hogy miről is van szó. A javaslat 
címe tartalmazza a lényeget, ezért azt nem is ismételném el. Inkább onnan közelíteném 
meg, hogy mi volt a háttere annak, hogy ezt a határozati javaslatot benyújtottam az 
Országgyűlés elé és mit szeretnék ezzel elérni. Elsősorban azt, hogy segíteni tudjunk a 
magyarországi mikro- és kisvállalkozásokon, hiszen az idei évben a koronavírus-
járvány következtében rendkívül hátrányos helyzetbe került számtalan cég, de ezek 
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közül kiemelten rossz helyzetben vannak a legkisebbek, és ez különösen igaz nálunk, 
Vas megyében, hiszen elsősorban mikrovállalkozások működnek szűkebb hazámban. 

Azzal a háttérrel nyújtottam be ezt az indítványt, hogy segítsük a munkahelyek 
megőrzését és nyújtsunk érdemi támogatást az érintettek számára, és ezzel 
kapcsolatban fogalmaztam meg azt, hogy pontosan milyen módon is lehetne ezt a 
leghatékonyabban megtenni. De természetesen ilyen esetben van arra lehetőség, hogy 
ha megtörténik a tárgysorozatba vétel, utána bárki módosítson ezen, egy érdemi vitát 
folytassunk, hiszen lehet olyan részletkérdés, ami esetleg vita tárgyát képezheti. 
Azonban azt gondolom, hogy a célkitűzéssel pártállástól függetlenül mindenkinek 
egyet kellene értenie, hiszen arról szól ez a benyújtott javaslat, hogy a mikro- és 
kisvállalkozásokat jobb helyzetbe hozzuk, ami, mint említettem már, az idei évben is 
egy nagyon hátrányos időszakot jelentett nekik, és hogyha előre tekintünk, akkor azért 
azt láthatjuk, hogy a következő időszak is nehéz lesz ebből a szempontból. Itt most a 
2020-as esztendőt helyeztem a középpontba, ennek megfelelően fogalmaztuk meg 
munkatársaimmal a javaslatot és raktuk össze annak általános indokolását. De, mint 
utaltam rá, természetesen bizonyos pontokon ezen lehet korrigálni, akár még bővíteni 
is a lehetőségeket.  

Egy fontos szempontot még hadd mondjak el, tisztelt bizottság, ez pedig az 
lenne, hogy ez megint csak elsősorban a nyugati határszélen igaz, de egyébként 
összességében egész Magyarországon is, hogy miután a járványhelyzet miatt jórészt 
elmaradtak a külföldiek, vagy legalábbis kevesebben érkeztek a mögöttünk hagyott 
hónapokban, ezért ez is komoly bevételkiesést jelentett egyes vállalkozásoknak. Ezt mi 
Vas megyében nagyon erőteljesen megtapasztaltuk a mögöttünk hagyott időszakban, 
de más megyékből, még akár jóval az ország keletebbre fekvő részein található 
megyékből is érkeztek hozzám hasonló jelzések. Tehát ez is egy olyan indok volt, ami 
ennek a javaslatnak a megfogalmazásakor a szemem előtt lebegett, és én azt gondolom, 
hogy ezt is figyelembe kell venni.  

Én nagyon remélem azt, hogy ezeket az érveket meghallják önök, a szakbizottság 
tagjai, erről egy vitát tudunk folytatni, és a tárgysorozatba vételre pedig sor kerülhet. 
Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ha van esetleg kérdés, akkor 
természetesen azokra is válaszolok. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt a bizottság tagjainak 
megadnám a szót, azt szeretném rögzíteni mindannyiunk előtt, amit a korábbi 
kormánydöntések következtében nyilvánvalóan minden képviselő tud, hogy a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése, illetve a gazdaság újraindítása 
és a munkahelyek megőrzése érdekében a kormány elég komoly intézkedéssorozatot 
indított meg, amelynek része volt a szociális hozzájárulási adó, illetve a szakképzési 
hozzájárulási adó alóli mentesítés, amelynek köszönhetően 220 ezer munkahelyet 
tudtunk megvédeni Magyarországon, illetve az a gazdaságélénkítő program, amelyet 
részben a jegybank elnöke is érintett, szintén a kkv-szektornak tudott olyan hiteleket 
és olyan, finanszírozást segítő intézkedéseket hozni, amelynek köszönhetően szintén 
számos munkahelyet tudtunk megvédeni, illetve segíteni tudtunk abban, hogy 
gyorsabb legyen a gazdaság élénkülése.  

Tehát azt gondolom, hogy amit a képviselő úr indítványa érint, ezekben a 
témakörökben és ezeken a területeken történtek kormányzati intézkedések, 
amelyeknél kifejezetten az volt a szempont, hogy tudjuk mérlegelni azt, hogy mely 
vállalkozásnak milyen típusú segítség az, ami hasznos és eredményes lehet. Ez a 
mostani javaslat, én azt gondolom, hogy más megközelítésbe helyezi az adó- és 
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járulékmentesség kérdéskörét, ezért a Fidesz, illetve a KDNP frakciója ennek a 
tárgysorozatba vételét nem tudja támogatni. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még hozzászólási igény. (Jelzésre:) 
Igen, Kőrösi Anita képviselő asszony, öné a szó! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Elolvasva a határozati javaslatot és magát az indokolást, számomra nem egyértelmű, 
hogy a képviselő úr milyen időszakra gondolja ezt a mentesítést. Azt írja ebben a 
határozati javaslatban, amely nyilvánvalóan további munkát igényel, hogy 2020. 
december 31. napjáig mentesüljenek ezen adófizetési kötelezettségek alól. Itt vagyunk 
november 1-jén. Tehát akkor úgy gondolja a képviselő úr, hogy ez egy visszamenőleges 
hatályú intézkedés lenne? Mert ha magát a törvényalkotási folyamatot néznénk, ez 
körülbelül decemberre tudna valamilyen formában ide kerülni a bizottság és a Ház elé. 
Szóval én itt most nem látom, hogy pontosan milyen időszakra vonatkozna ez az 
elképzelés.  

Illetve az van magában a javaslatban és az indokolásban is, hogy az ötven fő 
alatti vállalkozásokat érintené, én ezt nagynak találom egyébként. A 
legveszélyeztetettebb és a legnagyobb veszteségeket éppen a tízfős vagy annál kisebb 
vállalkozások könyvelték el az elmúlt időszakban. Erre a két kérdésre várnám a 
képviselő úr válaszát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Van-e további kérdés az 

előterjesztőhöz? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor visszaadom a szót 
Bana Tibor képviselő úrnak. 

 
BANA TIBOR (független): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Örülök 

annak, hogy valamilyen szinten vita is kialakul itt a szakbizottságban, és akár más 
hozzászólásokat is örömmel vettem volna, de köszönöm szépen, hogy ezek 
megtörténtek. 

Az elnök úrnak a felvetésére válaszolva elsőként, én azért ezt az indítványt 
nyújtottam be, mert azt gondolom, hogy ez az érintetti kör, tehát az ötven főnél 
kevesebb összes foglalkoztatotti létszámú cégek azok, amelyek a leginkább 
kiszolgáltatottak.  

Hogy áttérjek a másik kérdésre, Potocskáné Kőrösi Anita képviselőtársamnak a 
felvetésére, itt most az idei évet helyeztem a középpontba, ahogy ezt a felvezetőben is 
mondtam, és korábban nyújtottam már be ezt a javaslatot. De, mint említettem, 
Keresztes László Lóránt frakcióvezető úrnak a hozzájárulása is kellett ahhoz, hogy 
bejöjjön ez a bizottság elé, tehát egy kicsit ez is tolt a határidőn. De egyébként arra teljes 
mértékben nyitott vagyok, hogy adott esetben módosítsunk ezen, és arra is utaltam a 
felvezetőmben, hogy természetesen a jövő év tekintetében is azt láthatjuk 
mindannyian, hogy a kilátások egyáltalán nem jobb irányba mozdulnak. Tehát e 
tekintetben, hogyha van olyan szándék, hogy egy-egy részletkérdésen változtassunk, 
akkor erre én teljes mértékben nyitott vagyok.  

Azzal a részével pedig alapvetően egyet is tudok érteni, amit a végén mondott 
képviselőtársam, hogy a mikrovállalkozásokat kellene ezen javaslatnak a homlokterébe 
helyezni, meg a mostani helyzetnek. Én egyébként utaltam is erre, és nálunk a 
megyében is elsősorban ők a leginkább érintettek, tehát a tíz főt és annál kevesebbet 
foglalkoztató cégek. Tehát természetesen, hogyha rangsorolni kell, akkor az ő 
esetükben kellene leginkább megadni a segítséget, de mégis, én azt gondoltam, hogy 
itt, ennél a javaslatnál a mikrovállalkozások és kisvállalkozások azok, amelyeket 
behozok ide, azzal együtt, hogy az elmúlt hónapok során hozzám eljutott jelzések 



35 

alapján valóban elsősorban, legyen szó Szombathelyről, Szentgotthárdról és a megye 
más pontjairól, a mikrovállalkozások azok, amelyek a leginkább megsínylették a 
helyzetet, és bizony azt is, hogy a határzárral összefüggésben nagyon sok kérdőjel volt 
és nem volt egyértelmű a szabályozás. Ez ügyben is igyekeztem minden tőlem telhetőt 
megtenni.  

Úgyhogy köszönöm az elhangzott felvetéseket, és kérem a tisztelt bizottságot, 
hogy támogassák azt, hogy vitázni tudjunk erről az indítványról, tehát a tárgysorozatba 
vétel megtörténjen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.  

Határozathozatal 

Kérdezem ezután a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a javaslat tárgysorozatba 
vételét támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. 5 igen és 9 nem mellett a bizottság nem 
támogatta a tárgysorozatba vételt. 

A képviselő úrnak köszönöm, hogy elfáradt a bizottság ülésére. A 4. napirendi 
pontot ezzel lezárjuk.  

A nagy vagyonokat terhelő nemzeti szolidaritási adóról szóló 
T/10045. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, melynek keretében a nagy vagyonokat terhelő 
nemzeti szolidaritási adóról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk, amely Keresztes László Lóránt és képviselőtársai indítványa. Köszöntöm a 
bizottság előtt dr. Keresztes László Lóránt képviselő urat, és meg is adom önnek a szót 
mint előterjesztőnek. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban 
sok vita volt már itt a bizottsági ülésen is, épp az imént bizottsági elnök úr is utalt 
kormányzati intézkedésekre. Én azt gondolom, hogy helye van a vitáknak ezekről az 
intézkedésekről. Itt voltak olyan intézkedések természetesen, amit mi is támogattuk, 
ugyanakkor lenne még mozgástér. Számokat említett az elnök úr. Egyet hadd említsek 
meg, hogy vannak olyan projektek, például a Budapest-Belgrád vasútvonal projekt, ami 
csak az idei és a jövő évi költségvetésben annyi forrást emészt fel, amivel 175 ezer új 
munkahelyet lehetne megteremteni. Tehát látszik, hogy van még tere a vitáknak és van 
még tere egyébként a költségvetési átcsoportosításoknak is. 

Áttérve a konkrét javaslatra, az szerintem teljesen világos mindannyiunk 
számára, hogy ugyebár egészen komoly és mély krízist okozott a gazdaságban nemcsak 
nálunk, nemcsak Európában, hanem globálisan is a koronavírus-járvány, és láthatjuk 
a számokat, hogy sajnos egyre mélyebben megyünk bele, és nem láthatjuk pontosan a 
gazdasági prognózisok alapján sem, hogy milyen mély lesz ez a válság. De az biztos, 
hogy már nagyon-nagyon sokan kerültek rendkívül nehéz helyzetbe, tehát sokan 
vesztették el a munkahelyüket és nagyon sok család maradt konkrét megélhetés nélkül. 

A kormánynak az egyik legfontosabb érve vagy elve az volt a védekezés 
költségeinek megteremtésekor, illetve a gazdaságvédelem költségeinek 
megteremtésekor, hogy a védekezésből mindenkinek ki kell vennie a részét, tehát 
mindenkinek viselni kell a terheket, és ennek megfelelően egészen szerteágazó 
megszorító intézkedéseket foganatosított a kormány. Tehát látható, hogy az 
önkormányzatoktól több körben, több címen mennyi forrást vont el, látható, hogy az 
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egyetemektől mennyit vont el a kormány, most a pártoktól is, nyilván ezzel egyet is 
érthetünk egyébként, és meg is szavaztuk ezt a módosítást. De szükség van arra, hogy 
valóban azok is részt vegyenek a gazdasági válság kezelésében és a legnehezebb 
helyzetbe került családok támogatásában, akik az elmúlt időszaknak a nagy nyertesei 
voltak, tehát azok, akik valóban kimagaslóan nagy vagyonokhoz tudtak hozzájutni. 

Ez a javaslat egy teljesen világos, mondhatjuk, hogy gazdaságpolitikai kérdés, 
hogy egy ilyen válságos helyzetben kell-e azoknak különösen részt venni vagy 
különösen aktuálisan részt venni a gazdasági válság enyhítésében, akik tényleg 
kimagaslóan nagy vagyonokkal rendelkeznek. Ennek a javaslatnak a lényege az, hogy 
ebben a válságos időszakban az 500 milliót meghaladó, és tételesen, sávosan 
különböző 10 milliárdos sávokat is figyelembe véve, tehát az ilyen rendkívül magas, 
kimagasló vagyonnal rendelkezők járuljanak hozzá a gazdaságvédelemhez oly módon, 
hogy a költségvetésbe így befolyó bevételből a munkahelyek megvédését és az állás 
nélkül maradtak támogatását lehessen megvalósítani.  

Úgyhogy ehhez kérem a tisztelt bizottságnak a támogatását, hogy ez a javaslat 
tárgysorozatba kerülhessen. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gratulálok! Sikerült visszatérnie a 
Bajnai-, illetve a Gyurcsány-kormányok adópolitikájához. Utoljára akkor láttunk a 
parlament előtt olyan törvényjavaslatot, ami egyébként akár társaságok esetében a 
társasági nyereségadóval leadózott, magánszemélyek esetén pedig a személyi 
jövedelemadóval leadózott vagyonokat próbálja adóztatni. 

A Fidesz, illetve a KDNP az adócsökkentés pártján ál 2010 óta, ami látszott 
valamennyi gazdaságpolitikai döntésünknél, illetve valamennyi adótörvény vitájánál a 
parlamentben, önök velünk szemben pedig mindig is az adóemelés pártján álltak. 
Ennek látom az újabb javaslatát, amit azzal tudok csak magyarázni a magam részéről, 
hogy az LMP is beállt abba a sorba, ami az egységes baloldal létrehozását célozza, és 
nyilvánvalóan Gyurcsány Ferencnek, a baloldal vezetőjének próbálnak kedvezni azzal, 
hogy ilyen, egyébként szakmailag teljesen megalapozatlan, a különböző nemzetközi 
egyezményeket sértő javaslatot terjesztenek a parlament elé, hiszen a gazdasági 
társaságokra vonatkozik, ami azt jelenti, tisztelt képviselő úr - de miután ön jogász, 
ezzel nyilván tisztában van -, hogy a Magyarországon működő, egyébként külföldi 
tulajdonban lévő gazdasági társaságokat ugyanúgy érintené - mondjuk a nagy 
autógyártó cégeket is - ez a javaslat, amit ön előterjesztett. Ez, azt gondolom, hogy 
teljesen védhetetlen és teljesen elfogadhatatlan, tehát mi a magunk részéről ezt a 
politikai akciót értelemszerűen nem támogatjuk. 

(Jelzésre:) Mellár Tamás alelnök úr, öné a szó! 
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Szeretnék bemutatkozni: Mellár Tamás közgazdász vagyok, jobboldali, 
konzervatív közgazdász körülbelül harminc esztendeje. Tehát nem vagyok baloldali, 
nincs közöm a baloldali tézisekhez és tételekhez. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy az, 
amit Bánki Erik elnök úr itt az imént elmondott, szakmailag megalapozatlan. Ugyanis 
akkor lehetne szó arról, hogy ne legyen vagyonadó és vagyonadóztatás, hogyha lenne 
egy normális jövedelemadózási rendszer, mégpedig egy olyan progresszív, sávos 
rendszer, amelyik tekintettel lenne a jövedelemkülönbségekre, és ebből következően ez 
méltányos lenne és szociális oldalról is elfogadható vagy támogatható lenne.  

Ezt még tetézi tulajdonképpen az az elmúlt években kialakult gyakorlat, hogy 
Magyarországon a profit- és jövedelemszerzés egyben nem jelent hatékonyságot is, 
mert egy eltorzított, egy eltorzult piaci rendszer alakult ki ebben az országban. Ha önök 
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ezt most kétségbe akarják vonni, akkor legyenek szívesek és sorolják föl, hogy azok a 
nagy cégek, amelyek az elmúlt esztendőkben a vagyonukat megtöbbszörözték, tehát 
kezdve Mészáros Lőrinc, Garancsi és a többiek, az ő vállalkozásaik hanyadrészben, 
mekkora százalékban járulnak hozzá mondjuk az exporthoz és milyen nemzetközileg 
elfogadható versenyképes termékei vannak. Merthogy nincsenek! Ezek a cégek 
mesterségesen kaptak monopolpozíciókat, ezekből a monopolpozíciókból 
monopoljáradékokat szereztek, és az lenne a minimum, ha egy-egy ilyen válságos 
időszakban ezeket a monopoljáradékokat, legalábbis ezeknek egy kis részét valamilyen 
módon megcsapoljuk.  

Én nem hiszem egyébként, hogy ez szemben állna az Európai Uniónak a 
megfelelő alapelveivel, különösen a szolidaritás alapelvével. Ez valószínűsíthetően csak 
egy hivatkozás. Persze természetszerűleg nem örülnének ennek azok a német cégek, 
amelyeket az elmúlt években az Orbán-kormány túlszeretett, és amely hozzásegítette 
ahhoz a dealhez, amely úgy alakult ki, hogy az Orbán-kormány támogatja a nagy 
külföldi autógyártó cégeket adókedvezményekkel, direkt állami támogatásokkal és 
ehhez hasonló dolgokkal, cserébe viszont Németország elnézi azt, hogy a demokratikus 
viszonyok Magyarországon olyanok, amilyenek, nekik is ellenségük és a többi dolog. 
De ennek semmi köze nincsen sem a válságkezeléshez, sem pedig a társadalmi 
igazságossághoz és a méltányossághoz. 

Tehát mindezek alapján én melegen támogatom az előterjesztést, és azt 
javaslom önöknek, hogy javasoljuk a tárgysorozatba vételét ennek a javaslatnak, 
amelyet Keresztes képviselőtársam, pécsi képviselőtársam itt elénk hozott. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szeretném kiábrándítani, mert az 

általam elmondottak azok abszolút megalapozottak. Azt gondolom, ebben például 
nyilván véleményeltérés van közöttünk, mert önök (Dr. Mellár Tamás: 
Antagonisztikus!), ahogy az alelnök úr is elmondta, mindig is egy progresszív 
adórendszer hívei voltak, a korábbi időszakban is az ön párttársai és… (Dr. Mellár 
Tamás: Én semelyik pártnak nem vagyok tagja! Tehát nincsenek párttársaim! Nem 
lehetnek!) Akkor frakcióban ül, képviselő úr! Ne haragudjon, alelnök úr! Ön egy 
parlamenti párt frakciójában ül. (Dr. Mellár Tamás: Nem vagyok tagja!) 
Nyilvánvalóan azért ül abban a frakcióban, mert annak a frakciónak a tagjaival vállal 
értékközösséget. Ne firtassuk a dolgot! Ön hiába hivatkozik arra, hogy ön egyébként 
konzervatív értékrendet valló közgazdász, ön a baloldal pártjai egyikének a 
frakciójában ül. Tehát ez nem vitakérdés. Ha ön komolyan gondolta volna, hogy 
konzervatív nézeteket vallva egyébként szeretne a parlamentben politizálni, úgy, hogy 
nem téveszti meg a választóit, és tényleg függetlenként ül a parlamentben, akkor 
egyetlen frakciónak sem lenne a tagja, hanem független képviselőként ülne ott. Ezek 
tények, ezen kár vitatkozni! 

Viszont mi pedig azt gondoljuk, hogy a lehető legigazságosabb adórendszer az a 
lineáris adórendszer, mert minél több jövedelemhez jut valaki, annál nagyobb adót 
fizet. Pontosan látszik egyébként az adófizetési morálból, illetve az ön párttársainak, az 
önnel egy érdekközösségbe vagy egy politikai közösségbe tartozó, korábban politizálók 
döntéseiből, hogy ők soha nem ennek voltak a hívei. Ennek megfelelően az egyébként 
nagyobb jövedelmet elérő vállalkozások és magánszemélyek elkerülték a magyar 
adózást, megtalálták azokat a kiskapukat, amelynek köszönhetően nem fizettek adót 
Magyarországon.  

Ma ezzel a lineáris adórendszerrel és azzal, hogy folyamatosan csökkentjük az 
adókulcsokat Magyarországon, eljutottunk odáig, hogy az adózási fegyelem jelentősen 
javult, a szürke- és a feketegazdaság erősen visszaszorításra kerül, és így az 
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adóbevételek évről évre folyamatosan nőnek, ami a államháztartás stabilitását, illetve 
a költségvetés pozícióit javítja. Tehát ebben nem vagyunk azonos platformon, ezért 
nem ugyanazon a részén ülünk a parlamentnek. Ön másként gondolkodik, ön is fogadja 
el, hogy mi is másképp gondolkodunk ezekről a kérdésekről, ezért sem tudjuk 
támogatni Keresztes képviselő úr javaslatát. 

(Jelzésre:) További felszólalásra jelentkezett Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 
asszony. 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Képviselő Úr! Csatlakozva Mellár képviselő úrhoz, úgy gondolom, hogy ennek 
a tárgysorozatba vételét ahhoz, hogy a parlament elé kerüljön és egy vita alakuljon ki, 
mindenképpen támogatandónak tartom. 

Viszont szeretném felhívni a figyelmet arra, egy másik bizottsági ülésen már 
Demeter Márta képviselő asszonynak a figyelmét is felhívtam rá, hogy áprilisban 
történt ennek a törvénynek a beadása, akkor nyújtották be, és nyilvánvalóan azóta 
haladt az idő nagyon sokat, így a jogszabály jelentős módosításra szorul. 
Nyilvánvalóan, ahogy az előző vitában is elmondtam, szinte kizárt, hogy ezt 2020-ban, 
ha tárgysorozatba sikerülne venni, ez végbe tudjon menni. Azonban azok a mértékek, 
amelyeket itt meghatároztak és azok a célok, én azt gondolom, hogy a tárgysorozatba 
vételhez mindenképpen alkalmasak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. (Jelzésre:) Szakács László képviselő úr 

kért szót. Öné a szó, képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Antagonisztikus 

ellentétekről fogok beszélni, és remélem, hogy az én politikai identitásomat nem fejtjük 
meg.  

 
ELNÖK: Az egyértelmű! Nincs mit megfejteni rajta. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Mit nem támogatunk? Igen, mi nem 

támogatjuk azt, hogy a magyar munkavállalók 15 százalékos személyi jövedelemadót 
fizetnek, addig, amíg azok, akik őket foglalkoztatják, csak 9 százalékot fizetnek.  

Igen, mi ezt egyébként nem tartjuk igazságosnak, hogy a multinacionális cégek, 
amikor már éppen fizetnek adót, mert eltelt már öt-tíz év azóta, amióta a kormány által 
megkötött stratégiai megállapodások alapján azokat az adókedvezményeket már 
úgymond lelakták Magyarországon, akkor beszed utánuk a magyar állam, mondjuk a 
tavalyi évben - éppen most tárgyaltuk a zárszámadást - mintegy 300 milliárd forintnyi 
adót. A magyar emberektől, a munkavállalóktól pedig beszednek majdnem 
2500 milliárd forintnyi adót. Sokkal többet adóznak százalékosan is, nominálisan is a 
magyar munkavállalók.  

Ebben tényleg van köztünk egy hatalmas különbség, amikor mi azt gondoljuk, 
hogy akik jobban bírják, azokra nagyobb adóterhet kéne tenni, akik kevésbé bírják, 
rájuk meg kisebb adóterhet kéne tenni. Magyarországon a munkavállaló bírja, úgy 
tűnik, a legjobban a kormány szerint, mert 15 százalékot adózik és 2500 milliárd 
forintot befizet a költségvetésbe, és ezek a szegény multik nem bírják annyira, őrájuk 
annyira kell vigyázni, hogy összevissza befizetnek 300-300 milliárd forint adót, és csak 
9 százalékkal kell adózni. 

Az adóemelések tekintetében, amikor az adócsökkentések kormányáról beszél 
az elnök úr, bízom benne, a következő előterjesztésnél, ahol a 27 százalékos áfának a 
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csökkentéséről fogunk, nem tudom, talán ezredszer tárgyalni, bízom benne, ugyanez 
az érvelés majd eszünkbe jut. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mindjárt visszaadom a szót az 

előterjesztőnek, csak nem állhatom meg, hogy ne tegyek megjegyzést ahhoz, amit 
elmondott a képviselő úr. 

Európában nem talál olyan országot, egyetlenegyet sem, ahol a társasági 
nyereségadó szintje egyébként magasabb lenne, mint a legmagasabb 
személyijövedelemadó-kulcs. Ha egy ilyen országot mutat nekem Európában, akkor alá 
tudja támasztani az érvelését, ami teljesen fals. De ezt ön is tudja.  

Hiszen a társasági nyereségadót megfizető vállalkozások csak addig nem 
fizetnek személyi jövedelemadót, mármint a tulajdonosok, amíg osztalékként nem 
veszik ki az ottani nyereséget, amíg visszaforgatják, újabb beruházásokat, fejlesztéseket 
tesznek. De abban a pillanatban, hogy kiveszi osztalékként a pénzét, ugyanazt a 
15 százalékot fogja megfizetni rá, mint amit a munkavállalók is fizetnek. Tehát semmi 
különbség nincs ezen a téren. Abban van különbség, hogy vesz ki osztalékot vagy nem 
vesz ki osztalékot. Nyilvánvalóan ennél bonyolultabb a rendszer, mert attól függ, hogy 
hogyan aktiválja a beruházásait, tehát számos körülményt kell még vizsgálni, de pénzt 
kivenni abból a cégből csak úgy tud, hogyha osztalékot fizet utána. Tehát ez az érvelés, 
ami a munkavállalók és a társaságok adókülönbségét illeti, szerintem nem állja meg a 
helyét. 

Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nagyon helyes az az adócsökkentési 
politika, amit Magyarország elért, hiszen azzal, hogy Európában nálunk a 
legalacsonyabb a társasági nyereségadó, éppen ez adja azt a fajta 
versenyképességünket, hogy évről évre a legnagyobb befektetések, mármint a 
legnagyobb összegű befektetések Magyarországra érkeznek, Csehországgal szoktunk az 
első két helyen végezni a beruházások nagyságrendjének az idézőjeles versenyében. 
Tehát azt gondolom, hogy a magyar adópolitikának, amit ez a kormány folytat, a 
sikerességét ez is mutatja, emellett pedig az, hogy évről évre nő a költségvetés bevétele, 
hiszen egyre nagyobb bérek, egyre magasabb bérszínvonal van Magyarországon, 
köszönhetően a gazdasági növekedésnek. (Potocskáné Kőrösi Anita: És a KSH-nak.) 

Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek, Keresztes 
László Lóránt képviselő úrnak. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 

tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a hozzászólásokat tisztelt képviselőtársaimnak. 
Igen, köszönöm Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszonynak, mi valóban áprilisban 
nyújtottuk be ezt a javaslatot, ezért aktualizálni szükséges. Ez nyilván akkor lehetséges, 
hogyha tárgysorozatba kerül, és a megfelelő módosításokat végrehajtjuk. Köszönöm 
szépen Mellár Tamásnak és Szakács Lászlónak is a támogató hozzászólásokat. 

Az elnök úr esetében úgy érzem, hogy egy icipicit eltévelyedett, és már 
pártpolitikai szólamokat véltem felfedezni, igyekszem nem túl mélyen reagálni ezekre. 
Belementünk itt identitásba, hovatartozásba. Azt el tudom mondani, hogy az LMP 
2010-ben került be első ízben a parlamentbe, soha nem vett még részt kormányzati 
pozícióban, eddig három alkalommal önállóan jutott be a magyar Országgyűlésbe. Én 
ennek az LMP-frakciónak vagyok a frakcióvezetője, nem szorulok rá sem az önök, sem 
mondjuk a DK elnökének a tanácsaira a tekintetben, hogy milyen társadalompolitikát 
és milyen gazdaságpolitikát szeretnénk képviselni, ezzel kapcsolatban milyen 
javaslatokat nyújtunk be. Hogyha áttekinti az elnök úr, akkor láthatja, hogy az elmúlt 
tíz évben koherensen azokat a javaslatokat, amiket beterjesztettünk, és egyébként 
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azokat a kritikákat, amiket az önök neoliberális gazdaságpolitikájával szemben 
megfogalmazunk, azt már a 2009-es alapításunk idején is megfogalmaztuk az akkor 
regnáló balliberális kormányok kapcsán is. 

Egyébként épp az a probléma, hogy önök egész mást ígértek 2010-ben, ehhez 
képest ugyanazt, a bankárokat támogató, a nagytőkét támogató és az emberekről 
megfeledkező neoliberális gazdaságpolitikát folytatják. Tehát nemcsak az alapvető 
politikai elvek mentén fordultak át teljesen arra a politikai irányra, amit az önöket 
megelőző időszak balliberális kormányai képviseltek, hanem a gazdaságpolitikájukban 
sem lehet olyan túl jelentős különbségeket felfedezni. De hasonlóképpen egyébként 
mondjuk a társadalmi és a gazdasági átláthatósághoz való viszonyulás esetében is 
láthatunk problémákat.  

Ha a szűkebb pátriánkra tekintünk, Baranya megyére, akkor látható, hogy 
Baranya megye székhelyén, Pécsen az azt megelőző balliberális időszakban is igen 
jelentős korrupciós ügyek kötődtek mondjuk a közösségi közlekedéshez, egy 
buszeladási botrány, hát most láthatjuk, hogy a fideszes időszakban a Volvo-buszok 
flottájának a beszerzésével kapcsolatban egy igen jelentős aktuális korrupciós botrány 
van. Nagyon bízom benne, hogy mind a két ügyben eljutunk odáig, hogy a politikus 
bűnözők és azok a felelősök, akik ezeket a rendkívül rossz, egyébként korrupt és 
bűncselekményt kimerítő döntéseket meghozták, ők majd elszámoltatásra kerüljenek. 
Önök ígértek annak idején elszámoltatást - ez is elmaradt. 

De, visszatérve a javaslatra, ennél hosszabban nem kívánok pártpolitikai, 
politikai alapon reagálni a felvetésekre, de arról mindenképpen beszélni kell, hogy ez a 
javaslat, azért legyen világos, az 500 millió feletti vagyonokról szól, sávosan még külön 
kezeli a 10 milliárd feletti vagyonokat. 

Önök büszkén beszélnek nemzeti nagytőkésekről, nemzeti oligarchákról, a 
másik oldalon elmondják, és ezt aláhúzták képviselőtársaim, hogy mindenkinek ki kell 
venni a részét a gazdaságvédelemből. Önök azt mondják, hogy ezeknek az 
oligarcháknak, ezeknek az úgynevezett nemzeti nagytőkéseknek semmilyen módon 
nem kell az általuk felhalmozott vagyont most felhasználni arra, hogy segítsék a 
gazdaság megvédését, segítsék azokat a százezreket, akik rendkívül nehéz helyzetbe 
kerültek a koronavírus-járvány miatt. Én azt tudom mondani, hogy önök a nagytőke, 
önök a bankárok és önök az oligarchák kormánya. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem marad más hátra, mint a határozathozatal. Ki 
az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8. 4 igen, 8 nem mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot.  

Ezzel az 5. napirendi pontot lezárjuk. 

A közművezeték-adó vízügyi ágazatban történő kivezetése 
érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/11052. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, melynek keretében a közművezeték-adó vízügyi 
ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi 
CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
dönteni, amelyet Keresztes László Lóránt és képviselőtársai nyújtottak be. Öné a szó, 
képviselő úr! 
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DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez is egy olyan javaslat, ami nem lehet új, nem 
először került az Országgyűlés elé, és emlékeim szerint nem először beszélünk már róla 
a Gazdasági bizottság ülésén.  

Én mindig hangsúlyozom, hogy amikor a víziközmű-ágazat nehéz, mondhatjuk, 
hogy összeomlásközeli állapotáról beszélek, akkor aláhúzom, hogy nem egy ellenzéki 
képviselő gondolatait, hanem az érintett szakmának a gondolatait és a jelzéseit 
továbbítom. 

Az teljesen világos, hogy az elmúlt tíz évben, és itt aláhúzom, hogy itt a 2010 
előtti időszakban rendkívül nehéz volt az örökség, tehát az azt megelőző kormányok 
sem tudtak ebben a témában megfelelő politikát végrehajtani, de az azutáni időszakban 
csak rosszabb lett a helyzet, tehát születtek olyan intézkedések, amik nehezítették a 
víziközmű-ágazatnak a fenntartását, gondolok itt alapvetően a jelen javaslat tárgyát 
képező közműadóra is. Ma már ott tartunk, hogy a szakemberek vagy a szakmai 
szervezetek 1500 és 3000 milliárd forint közé becsülik azt az összeget, ami tizenöt éves 
távlatban, tehát középtávon a most meglévő és tervezhető forrásokon túl szükséges 
ahhoz, hogy a megfelelő pótlási és karbantartási munkákat el lehessen végezni. 

Alapvetően láthatjuk, a probléma az egyre súlyosbodik, hiszen a különböző 
cégeknek, állami, illetve önkormányzati cégeknek nem áll rendelkezésre az a forrás, 
amit a szükséges karbantartásokra tudnának fordítani, tehát ezért növekszik a 
meghibásodások száma, a csőtörések száma satöbbi. Ezen a nyáron a miniszterelnök 
úr is már egy felszólalásában, egy interjújában elismerte, hogy ezermilliárdos 
nagyságrendű az a probléma, amivel ez a kérdés, ez az ágazati probléma kezelendő. A 
szakmai szervezeteknek egy alapvető kérése, alapvető javaslata, hogy legalább egy 
tűzoltás jellegű mentőövet, intézkedést kapjanak az ágazati közműadó kivezetésével.  

Tehát itt arról szól ez a javaslat, hogy a víziközmű-ágazatot ne terhelje ez a 
bizonyos közműadó, ilyen módon éves szinten több tízmilliárd forinttal többet 
tudnának a cégek a rendkívül fontos infrastruktúra karbantartására, fejlesztésére és 
pótlására fordítani, ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák ennek a 
javaslatnak a napirendre vételét. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez egy olyan kérdéskör, amiben 
kivételesen egyetértünk egymással. Ezt már több bizottsági ülésen is megvitattuk, és az 
a jó hírem van az ön számára, hogy ezzel a kérdéssel a kormány is foglalkozik. Éppen a 
Fidesz-frakció javaslatára az egyébként igazságtalan víziközműadó-rendszer 
megváltoztatására tettünk javaslatot. Ezzel majd a képviselő úr is találkozni fog, és 
remélem, hogy támogatni is fogja ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását a 
parlament előtt, ami nem ilyen formában oldja meg ezt a problémát, ahogy azt az ön 
javaslata teszi, hiszen ez a javaslat az adó teljes kivezetéséről szól, a miénk a jelenlegi 
adórendszer átalakítását tartalmazza.  

Azzal is egyetértek, hogy a víziközmű-ágazat komoly tőkehiánnyal küzd, és a 
meglévő víziközmű-hálózat felújítása az valóban ezermilliárdos vagy azt meghaladó 
tétel. Azt gondoljuk, hogy nem ebből az adónemből kell finanszírozni azokat a 
beruházásokat és fejlesztéseket, hanem arra egy külön költségvetési támogatást kell 
nyújtani. Illetve meg kell vizsgálni, és a kormány ezen dolgozik, hogy az Európai 
Bizottsággal hogy lehetne azt elfogadtatni, ami szerintem egyébként egy rossz 
álláspont, hogy a víziközmű-rendszer felújítását nem kívánja európai uniós forrásokból 
támogatni.  

Mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan környezetvédelmi probléma megoldását 
jelenteni a hálózati veszteség jelentős csökkentésével és így az ivóvízbázis védelmével, 
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ami egyezik az Európai Unió irányelveivel. Tehát azt gondoljuk, hogy ebben lehet 
változás. Nagyon remélem, hogy a következő hétéves fejlesztési terv egyeztetése során 
sikerül majd meggyőznünk az Európai Bizottságot arról, hogy támogassa 
Magyarországot és nyilván a többi közép-kelet-európai országot is ezeknek a 
leamortizálódott és lepusztult rendszereknek a felújításában.  

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdésük az előterjesztőhöz. 
(Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony, öné a szó! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Frakcióvezető Úr! Gratulálok! Ellenzékből kormányzás, ezt így hívják. Nagyon sokszor 
mondta az LMP, egyébként a Jobbik is végig csatlakozott ehhez a irányvonalhoz, hogy 
ez a közművezeték-adó bizony nagyon káros a rendszerre, és örömmel hallom, hogy 
végre a Fidesz frakciója is úgy gondolja, hogy kezdeni kellene valamit ezzel a helyzettel. 

Igen, de nemcsak a víznél van probléma, a gáznál is óriási problémák vannak, 
úgyhogy bízom benne, hogy abban a jogszabálytervezetben nemcsak a 
vízvezetékrendszer, hanem a gázvezetékrendszer is felülvizsgálatra kerül, annak az 
adója. Természetesen tudjuk, hogy ezenkívül még további közművezetékeket is érint, 
de ez a kettő az, amelyik a legnagyobb bajban van, úgyhogy ehhez kell majd a segítség. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Van-e további hozzászólási 

igény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, visszaadom a szót az 
előterjesztőnek. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 

támogató hozzászólásokat a képviselő asszonynak és az elnök úrnak is. Igen, én azt 
gondolom, hogy az egy fontos lépés, ha eljutunk odáig, hogy ki tudjuk mondani azt, 
hogy ez egy óriási, rendkívül súlyos rendszerprobléma, és valóban, ahogy az elnök úr is 
elmondta, nemcsak Magyarországon jelenik meg ez a kérdés. 

Én megörültem akkor, amikor nyáron először fölmerült az európai uniós 
gazdaságvédelmi intézkedés során, az államoknak eljuttatható támogatás kapcsán, 
hogy a miniszterelnök úr az elmúlt tíz évben először szólalt meg emlékeim szerint a 
közműrendszer problémái kapcsán. Elmondta, hogy itt nemcsak százmilliárdos, 
hanem ezermilliárdos nagyságrendben kell forrásokat ráfordítani. Ugyanakkor én azt 
gondolom, hogy a kormánynak itt mindenképpen látnia kell azt, én támogatom azt, 
amit az elnök úr is elmondott, hogy európai uniós forrásokból lehessen erre fordítani, 
nyilván szükség is van erre, de nagyon fontos, hogy a kormánynak látnia kell a saját 
felelősségét is, és megtenni azokat az alapvető politikai lépéseket, amik legalább a 
problémák súlyosbodását lassítják, mert itt igazából most erről beszélünk. 

Nagyon fontos lenne az is, nagyon erőteljesen kapcsolódik a témához, hogy van 
negyven-egynéhány víziközmű-szolgáltató cég, abból néhány állami, a többségük 
önkormányzati többségi tulajdonban van, és ezeknek a cégeknek a jelentős része már 
a gazdasági összeomlás szélére került. Láthatjuk az idei költségvetésből is, hogy az a 
bizonyos néhány állami cég kaphatott egy éves szinten húszmilliárdos mentőövet, de 
az önkormányzati tulajdonú cégek esetében semmiféle támogatás nincs. 

Én nagyon örülök, hogyha a kormány előtt érdemben vannak olyan javaslatok, 
amik az ágazat problémáival próbálnak szembenézni, és korrekciókat hajtanak végre. 
Én arra kérem az elnök urat, hogy a bizottsági elnök akkor a kormány felé ezt a 
javaslatot vagy ezt az igényt, ezt a kérést is továbbítsa, hogy adják meg a lehetőséget az 
önkormányzati többségi tulajdonú cégeknek is, hogy kapjanak - főleg itt a válságos 
időszakokban - olyan támogatást, amivel a gazdasági összeomlást el lehet kerülni.  
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Az teljesen egyértelmű és annak örülök, hogy az elmúlt hónapok vitáiból azt a 
visszajelzést kaptam, hogy abban egyetért a kormány, hogy ezt a rendkívül fontos 
infrastruktúrát nemzeti kézben, nemzeti vagyonként kell megőrizni, tehát állami és 
önkormányzati kézben kell tartani mind a közműveket, mind pedig a közműszolgáltató 
cégeket. Úgyhogy én ismét arra kérem önöket, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt, de annak örülök, hogy vannak alapvető kérdések, amikben viszont egyetértünk. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a javaslat 
tárgysorozatba vételét támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 4 igen, 8 nem mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a javaslatot. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek 
egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának 
csökkentését célzó módosításáról szóló T/12828. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 7. napirendi pontra, amelynek keretében az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi 
adójának csökkentését célzó módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell majd döntenünk. Csárdi Antal és képviselőtársai indítványa - az 
előterjesztőket, gondolom, itt is Keresztes László Lóránt képviselő úr képviseli. 
Megadom önnek a szót. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Elérkezett az idő, amit említettek képviselőtársaim és az 
elnök úr is. Önök azt mondják magukról, hogy önök az adócsökkentés kormánya - itt a 
lehetőség, hogy adót csökkentsenek. Hosszasan beszéltem már itt az 1. napirendi 
pontnál, nem akarom ismételni, milyen mély negatív hatásai voltak a koronavírus-
járványnak a gazdaságra és a társadalomra, csak az alapvető számok alapján is 
láthatjuk, hogy milyen súlyos a probléma, láthatjuk az infláció mértékét, tudjuk azt is, 
hogy nagyon sok család került rendkívül nehéz helyzetbe, sokan egyszerűen már 
semmiféle ellátást sem kapnak. 

Óriási segítség lenne a családoknak, hogyha az alapvető élelmiszerek esetében 
áfacsökkentéssel jelentős mennyiségű pénzt tudnának megspórolni. Ez valóban egy 
olyan lépés lenne, hogy a kormány a legnehezebb helyzetbe került, a legszegényebb 
körülmények között élőket tudná érdemben segíteni egy döntéssel, és olyan módon is 
szimbolikus lehetne ez a döntés, hogy valamilyen módon legalább alátámassza azokat 
az érveléseket, amit itt-ott hallunk az adócsökkentés kapcsán, hogy az adópolitika 
valamilyen módon kifejezi egy kormánynak az elképzeléseit. Én azt gondolom, hogyha 
az alapvető élelmiszerek esetében nem tudunk vagy nem tudnak egy kedvezményes 
áfakulcsot támogatni, akkor nagyon nehéz alapvető társadalmi célokat alátámasztani 
egy bizonyos adópolitikával. 

Tehát ez a javaslat valóban a legnehezebb helyzetbe kerülteken segítene azzal, 
hogy egyszerűen több pénz maradna az alapvető élelmiszerek áfacsökkentésén 
keresztül a család kasszájában. Azt is el tudom mondani, hogy ennek a költségvetési 
fedezete szintén biztosított, ez a legdurvább becslések szerint is százmilliárdos 
nagyságrendet jelentene, és hosszasan tudom sorolni, hogyha erre igény van, hogy mik 
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azok a költségvetési tételek, amelyeknek az átcsoportosításával ezt a nagyon fontos 
intézkedést ilyen módon is meg lehet valósítani. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) Mellár 
Tamás alelnök úr, öné a szó! 

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

elnök úr. Én támogatom ezt az előterjesztést, annál is inkább, mert itt nemcsak egy 
szociális kérdésről van szó, hogy a szegényeken segítsünk, hanem egy társadalmi 
igazságossági kérdésről is szó van, amellyel egyébként szembesülnie kellene a 
kormánypártnak. Hiszen hogyha megnézünk két háztartást, az egyikben minimálbéren 
vannak az emberek, akkor azt látjuk, hogy ők a jövedelmüknek az 50-60-70 százalékát 
költik élelmiszerre, amiből következően ezek után 27 százalékkal adóznak. Hogyha 
megnézzük a magas jövedelmű családokat, akkor azt láthatjuk, hogy ők a 
jövedelmüknek mindössze 10-20 százalékát költik csak alapvető élelmiszerekre. Ebből 
következően az utána fizetett 27 százalékos áfa az összjövedelemhez viszonyítva, 
arányaiban jóval, de jóval alacsonyabb.  

Tehát még csak az sem érvényesül, amit az elnök úr a korábbiakban mondott, 
hogy egy lineáris adózás valósulna meg, vagyis mindenki ugyanakkora adókulccsal 
adózik, hanem ebben az esetben az van, hogy a szegény emberek sokkal magasabb 
adókulccsal adóznak, éppen azért, mert a jövedelmüknek nagyobb részét költik el 
alapvető élelmiszerekre. Tehát már csak emiatt is mindenképpen szükség lenne az áfa 
csökkentésére. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási igény? (Jelzésre:) Igen. 

Szakács László képviselő úr, öné a szó! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Hosszú vita ez a 

kormánypártok, illetve az ellenzék között. Emlékszem rá, annak idején még mi is 
aláírásgyűjtéssel, mindennel megtámogatva az alapvető élelmiszerek áfájának a 
csökkentésében gondolkoztunk.  

Nyilván az érvrendszert minden egyes alkalommal el kell mondani. Önök azt 
gondolják, hogy az áfa az egy igazságos adónem, mert mindenki amennyit fogyaszt, 
annyit fizet. Ahogyan ezt Mellár tanár úr elmondta, ez nem igaz, mert nem ugyanazok 
és nem ugyanolyan mértékben kerülnek az embereknek a kosarába, nem ugyanazt 
vásárolják, mi éppen ezért azt mondjuk, ez a szegények adója. Önök a szegények adóját 
tartják a legmagasabban, ezért ezt mi is támogatni fogjuk, hogy csökkentsék az alapvető 
élelmiszereknek az áfáját a lehető legkevesebbre. 

Még egy érvet hoznék ide, egy hete hallottam a parlamentben, egy vita során 
mondták a fideszes oldalról, hogy „megnyertük a pálinka csatáját”. Én annyira örülnék, 
ha a kenyér csatáját nyernék meg! A pálinkának most nulla százalék lesz a jövedéki 
adója. Hát akkor miért nem a kenyéré, a kenyérnek az áfája lesz nulla százalék? Miért 
ne lehetne ugyanezt a csatát megvívni? 

Én értem, hogy ez ősszel egy nagy csata volt a pálinkáért, megértettem, fontos 
önöknek, fontos másoknak is, mindenki átérzi ennek a fontosságát. De talán ez is 
megérne egy jó nagy vitát Brüsszellel, hogy az alapvető élelmiszereknek, például 
mondjuk a kenyérnek az áfája legyen egy kedvezményes adókulcsban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólási igény? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  
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Természetesen ez nem az első alkalom, hogy ezekről a kérdésekről a bizottság 
vagy akár a parlamenti ülés során vitatkozunk. Valóban, a Fidesz-kormány az első 
olyan kormány, amelyik tartósan csökkentette jó néhány alapvető élelmiszer áfáját, így 
a tőkehúsokét, a tejét, a tojásét többek között. Bár, ha visszaemlékszem az elmúlt 
huszonkét évre, akkor volt egy majdnem egyéves időszak, amikor az MSZP is 
csökkentette az áfát, hiszen áfát csökkentett éppen a választásokig - a választás után 
meg áfát emelt.  

De ettől függetlenül azt is elmondjuk minden egyes alkalommal, hogy a 
költségvetés teherbíró képességének függvényében tudjuk ezeket a javaslatokat 
támogatni. Ez a mi számításaink szerint olyan 170-200 milliárd forint közötti tétel, 
amely most, a jelen viszonyok között, amikor a Covid-járvány miatt éppen a gazdaság 
megmentésén, illetve annak újraindításán dolgozunk, a költségvetés teherbíró 
képességét meghaladja, ezért ezt a javaslatot nem tudjuk támogatni. 

Visszaadom a szót az előterjesztőnek, Keresztes László Lóránt képviselő úrnak. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Én azt gondolom, hogy a gazdaságvédelemnek a legalapvetőbb célja, az egyik 
legalapvetőbb célja az, hogy azokat a családokat segítsük, akik a válságban rendkívül 
nehéz helyzetbe kerültek. Azt gondolom, hogy ennél direktebb módon, ennél 
közvetlenebb módon nem lehet támogatni a családokat. 

Említettem azt is, hogy a költségvetési források rendelkezésre állnak, a mi 
számításunk szerint ez ekkora összeget nem jelentene, a nagyságrend stimmel. De 
említettem már egy példát, a Budapest-Belgrád vasútvonal projektje az mindennel 
együtt összességében ezer milliárd forintot fog kitenni, ez csak az idei és a jövő évre 
200 milliárd forintos tételt jelent az idei és a jövő évi költségvetésben. Ezt például 
szerintem sokkal hasznosabb lenne felhasználni arra, hogy az alapvető élelmiszereket 
a családok olcsóbban tudják megvásárolni. 

Köszönöm a támogató hozzászólásokat, és azt is el tudom mondani, hogy 
valóban mi is gyűjtünk aláírásokat, elindítottunk egy petíciót, és sok ezren támogatták 
már ezt a javaslatot. Ezért el tudom most már mondani azt, mondhatjuk, hogy 
szignifikáns a támogató aláírásoknak a száma, hogy a magyar embereknek a túlnyomó 
többsége, bőven 90 százalék fölötti többsége támogatja, hogy ezt az intézkedést a 
kormány meghozza. Ezért is kérem, hogy támogassák azt, hogy az Országgyűlésben 
erről egy vitát tudjuk folytatni. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki az 
indítvány tárgysorozatba vételét támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 4 igen áll 8 nem szavazattal 
szemben, így a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba vételt. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy a bizottság rendelkezésére állt.  

Az állami támogatásból megvalósuló turisztikai fejlesztések Nemzeti 
Üdültetési Program megvalósítását szolgáló felhasználásáról szóló 
T/11021. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pontot lezárva áttérünk a 8. napirendi pontunkra, melynek 
keretében az állami támogatásból megvalósuló turisztikai fejlesztések nemzeti 
üdültetési program megvalósítását szolgáló felhasználásáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amelyet Tóth Bertalan és képviselőtársai 
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nyújtottak be. Szakács László képviselő úr időközben csatlakozott a benyújtókhoz, így 
előterjesztőként önnek adom meg a szót, képviselő úr. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Itt 

alapvetően a nagy kapacitású, meglévő szállodák fejlesztése, új szállodák létesítése, 
Kisfaludy-program, erről beszélünk, amelynek a kifizetési keretét éppen a koronavírus-
járvány kitörése után a gazdaságfejlesztő vagy éppen a gazdaság megtartóerejét 
elősegítő programoknak a keretei között emelték fel, mondjuk így, hogy kalandos 
körülmények között, a kifizetéseket 23,2 milliárd forintról gyorsan 85-85,5 milliárd 
forintra, de pontos számot is tudok, 83,5 milliárd forintra emelték föl.  

Több érdekesség is volt benne, hiszen ez volt az az elhíresült program, ahol 
Mészáros Lőrinc először 17,7, majd később még 5 milliárd forintot kapott, de 
foglalkoztatási kötelezettség nem volt mellette, és 850 embert elbocsájtott, mégis 
megkapta az államnak a támogatását, és még sorolhatnám az ekörüli visszásságokat. 

De úgy gondoljuk, hogy ha már egyszer megépülnek ezek a szálláshelyek, akkor 
azt gondoljuk, és adóforintokból, tehát a magyar embereknek az adóforintjaiból 
épülnek meg ezek a szálláshelyek, akkor meghatározott rászorultsági alapon, úgymond 
szociális juttatásként egy nemzeti üdülési program keretén belül, amelyet kidolgoz a 
kormány, a magyar családok hadd jussanak hozzá kedvezményesen vagy akár 
ingyenesen ezeknek a megépülő kapacitásoknak legalább az 50 százalékához, ezt 
célozza a javaslat.  

A családok, én úgy gondolom, hogy megérdemlik, egy piszok nehéz éven vannak 
túl vagy talán lesznek túl egy-két hónap múlva. Én biztos vagyok benne, hogy a 
társadalmi szerepvállalás keretében azok a nemzeti nagytőkések, akiket önök így 
hívnak, mi ennél sokkal egyszerűbben oligarcháknak hívjuk csak őket, társadalmi 
szerepvállalásuk körében ennyit igazán megtehetnek, és ezt célozza a javaslat. 
Köszönöm, és kérem a támogatásukat. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
vélemény a javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 igen, 8 nem mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

A személyi jövedelemadó egy százalékának a szakszervezetek 
részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi CXXVI. számú 
törvény módosításáról szóló T/10848. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 9. napirendi pontra, melynek keretében a személyi jövedelemadó egy 
százalékának a szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi 
CXXVI. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk, amely Mesterházy Attila és Szakács László képviselő urak indítványa. 
Szakács László képviselő úrnak mint előterjesztőnek megadom a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Nem 

kevésbé kiváló javaslat, mint az előző - bízom benne, hogy ezt azért többen fogják 
támogatni.  

Itt arról van szó, amit a javaslat megfogalmazásakor még nem tudtunk, hogy 
mennyire értékelődik föl a szakszervezeteknek a szerepe. Látjuk, hogy a koronavírus-
járvány során rengetegen veszítették el a munkájukat. Nyilvánvalóan a megváltozott 



47 

jogszabályi környezet, a megváltozott gazdasági környezet hatására a munkavállalók 
jogainak védelme, megőrzése és nem utolsósorban éppen ezért a munkahelyek 
megőrzése és a gazdaságnak a lendületben tartása indokolttá teszi azt, hogy aki 
szeretné, az az adójának az egy százalékával a függetlenül és jól dolgozó 
szakszervezeteknek a munkáját tudja támogatni, kivándorlási hullámtól elkezdve a 
megfelelő egyeztetéseknek a lefolytatásáig sorolhatnám még azt, ami a 
szakszervezeteknek a feladata.  

Nem biztos, hogy az egy megfelelő dolog, hogy ha mondjuk a kormányzattól 
kapnak megfelelő forrásokat a szakszervezetek, ha ezt eggyel függetlenebbül, 
adóforintokból, méghozzá az állampolgárok felajánlásából kaphatnák meg ezt az 
összeget, akkor talán még jobban el tudnák látni a munkájukat. Felértékelődött a 
szakszervezetek szerepe, kérem, támogassák ezt a javaslatot! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e kérdés az előterjesztőhöz? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor kérdezem, ki az, aki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 4 igen, 8 nem mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. 

Az üzemanyagok után fizetett jövedéki adó útfenntartási célú 
felhasználása érdekében a jövedéki adóról szóló 2016. évi CLXVIII. 
törvény módosításáról szóló T/9450. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 9. napirendi pontot lezárva áttérünk a 10. napirendi pontra, melynek 
keretében az üzemanyagok után fizetett jövedéki adó útfenntartási célú felhasználása 
érdekében a jövedéki adóról szóló 2016. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amely dr. Molnár Zsolt és 
képviselőtársainak indítványa. Az indítvány-, illetve javaslattevők között van dr. 
Szakács László képviselő úr is, így mint előterjesztőnek megadom önnek a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Újra 

nem várok nagy vitát, pedig ez is egy kiváló javaslat.  
Budapest útjainak a felújításáról szól nagyobbrészt, tehát hogy a megfizetett 

jövedéki adó után megfelelő részben az utaknak a felújítására kerüljön visszavezetésre 
ez az összeg. Az indokoltságát, én úgy gondolom, hogy mindannyian érezzük az 
autónkban ülve vagy éppen a tömegközlekedésen ülve a hátunkon és a derekunkon. Én 
biztos vagyok benne, hogy ez ugyancsak egy jó javaslat, bízom benne, hogy aktívabbak 
lesznek fideszes képviselőtársaim, mint az előző két javaslatnál.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e kérdés az 
előterjesztőhöz. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki 
támogatja a tárgysorozatba vételt. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. 4 igen, 8 nem mellett a bizottság a javaslatot 
nem vette tárgysorozatba. Így a 10. napirendi pontot is lezárjuk. 

Egyebek 

A 11. napirendi pont, az egyebek keretében van-e valakinek bejelentenivalója? 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szeretném tájékoztatni 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére jövő kedden kerül sor, amikor 
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többek között Varga Mihály pénzügyminiszter urat fogjuk meghallgatni - jövő héten 
kedden délelőtt -, és nyilván az aktuális megtárgyalandó törvényjavaslatok lesznek 
napirenden, amelyről természetesen időben meg fogják kapni az értesítést 
képviselőtársaim. 

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 
Köszönöm szépen, hogy a bizottság határozatképességét a nehéz körülmények között 
is biztosították képviselőtársaim. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 29 perc) 

 
 

 Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


