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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mindenkinek veszteség" 

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Nemzeti Bank 2008. március 1-jén vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket.
Akkor ez a döntés nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. A
készpénzállomány sokba kerül, mivel a cserének és a szállításnak is óriási költségei vannak.

Az azóta eltelt időben a pénzromlás üteme viszont felgyorsult, ami a forint leértékelődéséből, az
árak drasztikus emelkedéséből, a valós inflációból és a háztartások eladósodottságából jól látszik.
Még jobban szemlélteti azonban a pénzünk romlását, hogy az 5 forintos érme a saját anyagköltségét
sem éri meg, sőt színesfémhulladékként kilóra többet ér, mint fizetőeszközként. Ennek oka, hogy az
5 forintos súlya 4,2 gramm, anyaga réz, cink és nikkel, továbbá 238 darab ad ki egy kilót, ami 1.190
forintot ér. A háztartási sárgarézhulladék kilós átlagára a színesfémátvevőknél jelenleg 1.500 forint.
Az  ipari  piacokon  jelentkező  fémhiány  és  a  forintromlás  miatt  nem  várható,  hogy  ez  lefelé
mozdulna.  Láthatjuk  tehát,  hogy ha  az  5  forintost  a  háztartási  sárgarézhulladékba  leadhatnánk,
legalább 300 forintot keresnénk rajta.

Felvetődik a kérdés,  hogy hogyan éri  meg a magyar államnak ezt a pénzt forgalomban tartani,
hiszen a közel 700 millió darab érme nagy veszteséget termel.   A hulladékár többszöröse lehet az
alapanyagárnak: csak sárgaréztartalommal számolva 1 kg alapanyag 6 000 forint körül van, így 1 db
5 forintos akár 25 forintba is kerülhet, amihez hozzáadódik a nikkel, az érmeverés, a szállítás, a
tárolás és az egyéb költségek. Ez vajon hány milliárdos pazarlás jelent?

Sajtóértesülések szerint a készpénzhasználók 62 százaléka szerint nincs szükség 5 forintosokra. 
Kérdezem tehát Elnök Urat, hogy mikor kívánják bevonni az 5 forintos érmét, tekintettel arra, hogy 



 
ez jelenleg több mint tízmilliárdos megtakarítást jelenthetne a központi költségvetésnek, még a 
kerekítésből származó kiadások mellett is?       
  

Tisztelettel,

Balassa Péter
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