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J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2017. május 2-án, kedden 9 órára  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
összehívott üléséről 
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Napirendi javaslat 

 

1. A Szabad György Irodaház és a Balassi Bálint utca 1-5. szám alatti épült 
rekonstrukciójával kapcsolatos írásbeli tájékoztató megvitatása  
Meghívott:  
Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója  
Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatalának gazdasági és működtetési főigazgató-
helyettese  
Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

2. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/14684. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/15363. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Demeter Márta (független)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Vantara Gyula (Fidesz) Szabolcs Attilának (Fidesz)  

Szelényi Zsuzsanna (független) Demeter Mártának (független)  
 

 
A bizottság titkársága részéről 

 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság tanácsadója   
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 
 

Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója  
Bakos Emil, az Országgyűlés Hivatalának gazdasági és működtetési 
főigazgató-helyettese  
Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója 
Hadházy Sándor (Fidesz) képviselő, előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc) 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Jó napot kívánok. A mai bizottsági ülést megnyitnám. Szeretnék bejelenteni néhány 
helyettesítést: Vantara Gyula képviselő urat Szabolcs Attila képviselő úr, Szelényi 
Zsuzsannát pedig Demeter Márta képviselő asszony fogja helyettesíteni. 

A mai napirendi pontokat, ahogy szoktuk, előzetesen kiküldtük a bizottsági 
tagoknak, amihez egy napirend-módosítási javaslat érkezett. Megkérném Demeter 
Márta képviselő asszonyt, hogy indokolja a módosítást, utána arról szavazunk, majd 
megyünk tovább a napirendre. Parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Abban a 

napirend-kiegészítési javaslatban, amit beadtam, most már harmadszorra 
indítványozom, hogy hallgassuk meg az Államadósság Kezelő Központ vezetőjét a 
Költségvetési bizottságban, hiszen az Államadósság Kezelő Központ feladatai szoros 
összefüggésben vannak a magyar költségvetés alakulásával. Továbbá, az 
Államadósság Kezelő Központ értékesíti a magyar letelepedési államkötvényeket, ez 
az az intézmény, amely szerződésben áll azokkal az offshore cégekkel, amelyeket a 
fideszes többségű Gazdasági bizottság kiválasztott - egészen abszurd módon, a mai 
napig nem tudjuk, hogy milyen metódus alapján - ezeknek a letelepedési 
kötvényeknek a forgalmazására és a pénzmozgás menedzselésére. 

Azt gondolom, hogy a letelepedési kötvények ügye, mondhatjuk, az évtized 
politikai botránya, és a Költségvetési bizottság megteheti azt, hogy az Államadósság 
Kezelő Központ vezetőjét idehívja, hogy számoljon be az adatokról, számoljon be 
arról, hogy melyik offshore cég egészen pontosan hány kötvényt jegyzett le, hány 
értékpapírt bocsátott ki ezt követően azoknak az ügyfeleknek, akik megvásárolták 
ezeket a kötvényeket. 

Több képviselő, én magam is most már harmadszor kértem adatokat az 
Államadósság Kezelő Központ vezetőjétől, de nem hajlandóak semmiről tájékoztatást 
adni. Olyan adatokat kértem, amit közérdekű adatigénylésemre a Bevándorlási 
Hivatal kiadott. Tehát megvannak ezek a számok. Felmerül a kérdés, hogy az 
Államadósság Kezelő Központ vajon miért nem akar beszámolni ezekről az adatokról, 
ténylegesen mi a rejtegetnivaló ebben az ügyben. Azt gondolom, elvárható egy 
közpénzből fenntartott, a magyar költségvetésre ekkora hatással bíró intézmény 
vezetőjétől, hogy igenis beszámoljon ezekről a dolgokról. 

Egyébként tájékoztatnám a bizottságot, hogy folyamatban van a letelepedési 
államkötvények ügyét vizsgáló árnyékbizottság ülése a 61-es teremben, és szerintem 
nagyon pozitív dolog lenne, ha úgy térhetnék vissza erre az ülésre, hogy 
beszámolhatnék arról, hogy napirendre vette a bizottság a letelepedési 
államkötvényekről való beszámoló ügyét. Ettől függetlenül nincsenek illúzióim. 
Amennyiben a bizottság fideszes többsége ismét leszavazza ezt a napirendi javaslatot, 
akkor természetesen még a mai nap folyamán újból benyújtom, egészen addig, amíg a 
bizottság nem hajlandó napirendre venni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Van-e hozzá észrevétel? 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor nem marad más hátra, mint szavazni az 
előterjesztésről. 

Kérdezem, ki az, aki egyetért, hogy a napirend egészüljön ki ezzel az 
előterjesztéssel. (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Öt nem. Nincs meg 
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a többség hozzá sajnos, szavazategyenlőség van, úgyhogy várjuk majd a következő 
előterjesztést, hátha akkor többen leszünk. Köszönöm szépen. 

Most pedig szavaznánk a napirendi pontokról. Kérdezem, ki az, aki egyetért az 
eredeti napirendi javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Ki 
az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Szintén öt. Nincs meg a többség, úgyhogy akkor új bizottsági ülést fogunk összehívni. 
Köszönöm szépen. További szép napot. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 10 perc.) 

 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


