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Napirendi javaslat 
 

1. Tájékoztató a Letelepedési Magyar Államkötvényről, a nemzetgazdasági 
érdekből letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve családtagjaik 
számáról, a program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a 
letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi 
beruházásokról  
 
Előterjesztők: 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter  
Pintér Sándor belügyminiszter  
Balogh László, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke 
Barcza György János, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója 

 

2. Az oktatás terén az elmúlt nyolc évben okozott kormányzati károk 
haladéktalan orvoslása érdekében Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/17614. szám)  
(Mesterházy Attila és Dr. Szakács László (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság elnöke  
 

Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Szelényi Zsuzsanna (független) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
 
 
 

A bizottság titkársága részéről 

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

Meghívott 

Dr. Szakács László (MSZP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdenénk, legalábbis megpróbálnánk 
megkezdeni a bizottsági ülésünket. Néhány előzményről hadd tájékoztassam a 
megjelent képviselőket, a képviselő asszonyt és Szakács László képviselő urat, aki az 
egyik előterjesztést jegyzi, amelyet szerettünk volna megtárgyalni most már többedik 
alkalommal a bizottsági üléseken. 

Talán annyira emlékeznek még a képviselők, hogy idő hiányára hivatkozva 
Szűcs Lajos fideszes alelnök úr azt kérte, hogy egy másik időpontban tűzzük 
napirendre azokat a kérdéseket, amelyeket szerettünk volna megtárgyalni. Ez kettő 
olyan kérdés volt, ami szerintem mind a kettő fontos téma. Az első ilyen napirendi 
pont az, amit én kívántam napirendre tűzetni a bizottsággal: tájékoztató a 
letelepedési magyar államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési 
engedélyt szerzett befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program 
adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények 
vásárlói által végrehajtott magyarországi beruházásokról. Teljesen világos, hogy 
mindegyik kérdésnek ezen belül van költségvetési vonzata, értelemszerűen ezért egyik 
részről Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert, a másik oldalról Pintér Sándor 
belügyminisztert, Balogh László urat, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. 
Igazgatótanácsának elnökét, és Barcza György János urat, az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. vezérigazgatóját kívántam meghívni. 

Hozzátenném, hogy az imént idézett urak kaptak természetesen írásbeli 
meghívót minden egyes alkalommal, ahogy rendben kell, egyikre sem válaszoltak, 
még annyit se, hogy nem kívánnak részt venni se a mai, se a korábbi bizottsági 
üléseken, tehát a bizottság elnökének levelét még csak válaszra sem méltatták. 

A másik ilyen kérdés, amit szerettünk volna megtárgyalni: az oktatás terén az 
elmúlt nyolc évben okozott kormányzati károk haladéktalan orvoslása érdekében 
Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, Dr. Szakács László frakcióvezető-helyettes úr és jómagam jegyezzük 
ezt a képviselői önálló indítványt. Erre a kettőre mondta Szűcs Lajos azt, hogy mind a 
kettő nagyon fontos téma, és több idő kellene ezek kitárgyalására, ezért összehívtam 
utána egy másik bizottsági ülést, ahova természetesen nem jöttek el a fideszes 
képviselők annak ellenére, hogy tulajdonképpen őmiattuk hívtuk össze ezt a 
bizottsági ülést.  

Ezután kaptam egy levelet Szűcs Lajostól, hogy ő szeretné, ha én személyesen 
is egyeztetnék vele a bizottsági ülések időpontjáról, mert különben nem fogják 
biztosítani a határozatképességet; mondtam, hogy természetes. Tudom, hogy a 
bizottsági elnöknek joga van kitűzni a bizottság napirendjét és az időpontját is, de 
természetesen tiszteletben tartottuk a többségi erőt, ezért egyeztettem a mai 
bizottsági ülés előtt is Szűcs Lajos alelnök úrral. A titkárságot kértem meg, két 
alkalommal is írtunk levelet, hogy kérjük, jelezzék, hogy ez a mai időpont jó-e a 
számukra, illetőleg, ha nem jó a mai időpont, akkor milyen más időpontot javasolnak. 
Meglepő módon erre sem kaptunk semmilyen választ, egyik levélre sem, és a szóbeli 
érdeklődésre is azt a választ kaptuk, hogy még nem tudják. Természetesen jeleztem 
azt, hogy meddig kell nekem kiküldeni az ülés meghívóját, hogy a házszabály ne 
sérüljön, ezt megtettem annak rendje-módja szerint, majd a meghívó kiküldése után 
egy nappal kaptam egy levelet Szűcs Lajos alelnök úrtól, amiben a következőkről 
tájékoztat.  
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„A Költségvetési bizottság mai, 10 órára összehívott ülésére a kormánypárti 
képviselők a napirendre vételt egyik esetben sem támogatják. A letelepedési 
kötvényekkel kapcsolatos álláspontunk változatlan, a közvetítő vállalkozások részére 
a jóváhagyást az Országgyűlés Gazdasági bizottsága adja ki, a bizottság által 
jóváhagyott vállalkozással pedig a törvény szerint az ÁKK Zrt. köteles szerződést kötni 
a kötvények forgalomba hozatalára, mérlegelési jogköre nincsen. Meglátásunk szerint 
a bizottsági ülés folyamatos összehívása ezen napirendekkel nem más, mint a 
reménytelen helyzetben levő baloldali képviselők kétségbeesett kísérlete, hogy 
eltereljék a figyelmet saját pártjuk válságáról. A Fidesz-frakció képviselőcsoportja 
nem kíván ebben részt venni.” 

Magyarul: a Fidesz-frakció sajtóközleményének egy részét idézték ezzel 
kapcsolatban. Azt nem pontosan értem, hogy az oktatás rendbetételének vagy éppen 
az egészségügy kérdésének mi köze van ehhez, de azt szerettem volna, ha a bizottság 
tagjai értesülnek a Fidesz álláspontjáról. 

Magyarul: azért szerettem volna a folyamatot jelezni, hogy mindent úgy 
próbáltam intézni, hogy az a fideszes képviselők számára a legmegfelelőbb legyen, 
hiszen számomra fontosabb ezeknek a témáknak a megtárgyalása, mint hogy most 
időpont-egyeztetésen vitatkozzunk, de ettől függetlenül nem sikerült az időpontot 
összehozni annak ellenére, hogy a bizottság összes tagja igazodott volna a fideszes 
többség igényeihez. 

Szeretném jelezni a képviselőknek és a jegyzőkönyv végett is, hogy ettől 
függetlenül nem fogom abbahagyni a törekedést arra, hogy egyszer csak tudjunk erről 
tárgyalni, például a jövő héten lesz olyan bizottsági ülésünk, ahol kötelező érvénnyel 
kell a bizottságnak jelen lenni, hiszen az NMHH előterjesztését kell hogy 
megtárgyaljuk, ez valószínűleg a fideszes képviselők számára is fontos, úgyhogy 
egészen biztos, hogy akkor itt kell legyenek. Úgyhogy én természetesen ezeket a 
napirendi pontokat ott is újra napirendre fogom venni.  

Erről szerettem volna tájékoztatni a bizottság rajtam kívül egyetlen megjelent 
tagját, ami szomorú, hisz van más ellenzéki tagja is ennek a bizottságnak, nemcsak a 
Jobbik képviselője.  

Köszönöm szépen Szakács Lászlónak, hogy annak ellenére, hogy várakozásaink 
szerint nem jön létre ez a mai bizottsági ülés, mégiscsak eljött és a jelenlétével 
garantálta volna azt, hogy a témákról lehessen beszélni.  

Nem tudom, van-e esetleg képviselő asszonynak észrevétele. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Megmondom őszintén, hogy engem a 

fideszes képviselőknek ez a szomorú bujdokolása abszolút nem érdekel, ez az ő 
felelősségük, ha nem jönnek el a munkahelyükre, akkor nem tudunk helyettük 
dolgozni, ez nyilvánvaló. 

Viszont azon gondolkodtam, hogy nekem volna-e képem megcsinálni azt, hogy 
egy olyan szervezethez, amely felé beszámolási felelősségem van, akárhányszor írnak 
nekem levelet, nemhogy nem jövök el, hanem még nem is válaszolok, de még a 
helyettesítésemről sem gondoskodom. Tehát arra szeretném kérni az elnök urat - 
nem tudom, erre hogy van lehetőség -, hogy ezeket a leveleket, amiket írunk a 
különböző minisztereknek, az ÁKK Igazgatósága elnökének meg vezérigazgatójának, 
bocsássuk már valahogy közre. Nem tudom, hogy a bizottság honlapján fent van-e 
vagy elérhető-e, de ha nem, akkor adjuk oda a sajtónak. 

Az előbb megnéztem, hogy a szerény számú hallgatóságból hátha mégiscsak 
jött valaki ezektől a szervezetektől, de nem jött senki. Hátha, ha megjelenik a 
sajtóban, a reggeli kávé közben észreveszi valamelyik újságban valamelyik miniszter, 
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hogy ide el kellene jönni, mert lehet, hogy a postázóban elakadt a meghívónk. Nem? 
Másra már nem tudok gondolni. Mert az, hogy ennyire felelőtlenül állnak hozzá ehhez 
a kérdéshez, ez valami egészen elképesztő, szerintem.  

Nem tudom, hogy hogyan van erre lehetőség, de ha kell, akkor fizetett 
hirdetésként, nem tudom, a Magyar Időkben jelenjen meg, hogy várjuk őket 
szeretettel. 

 
ELNÖK: Én a következőt terveztem. Egyrészt megküldöm ezeket a leveleket a 

bizottság tagjainak, akkor ők is belátásuk szerint hivatkozhatnak tényszerűen arra, 
hogy mikor milyen levelet küldtünk, és majd a titkárságot megkérem, foglalja össze, 
hogy arra mikor nem érkezett válasz - egyszerű, mert semmikor sem -, illetőleg, hogy 
a bizottsági üléseken sem vesznek részt sohasem kormányzati szereplők akkor, ha azt 
a többség nem támogatja.  

Én azt tervezem, hogy mivel a jövő héten lesz úgynevezett elnöki értekezlet, 
tehát a bizottsági elnököknek egy értekezlete, illetőleg házbizottsági ülésen is annyit 
szeretnék megkérdezni - vagy legalábbis megkérem a frakcióvezetést, hogy kérdezze 
meg -, hogy ez mennyire normális, hogy sem a kormány nem méltat minket 
semmilyen válaszra, sem a fideszesek a saját maguk által kért menetrendhez nem 
igazodnak.  

Ez a mai bizottsági ülés, mondom, úgy volt összehíva, hogy folyamatos 
egyeztetésben voltunk a fideszesekkel, hogy nekik mikor jó az időpont, és őhozzájuk 
alkalmazkodtunk volna, nem pedig saját fejünktől eldöntve tűztük volna ki ezt az 
időpontot. Úgyhogy a jövő héten lesz két alkalom rá, hogy ezt a házelnök úr 
figyelmébe lehet ajánlani, és azt gondolom, előbb-utóbb a sajtó is biztos érdeklődni 
fog az iránt, hogy hogy van az, hogy a Költségvetési bizottság tartja az üléseit, de soha 
semmilyen módon a fideszesek nem hajlandóak eljönni ezekre a bizottsági ülésekre. 
Úgyhogy mondom, jövő héten a Házbizottságban és az elnöki értekezleten is 
tájékoztatni kívánom a Ház vezetését arról, hogy a fideszesek semmilyen szabályt 
nem tartanak be, és a kormányzati szereplők sem, látható módon. 

Az ülés határozatképtelenségének megállapítása 

Most viszont meg kell hogy állapítsam azt, hogy a mai bizottsági ülés 
határozatképtelen, hiszen összesen két bizottsági tag képviselő jelent meg a mai 
bizottsági ülésen, Hegedűs Lorántné és jómagam, illetőleg az előterjesztő 
képviseletében dr. Szakács László. Ez nem elégséges a mai bizottsági ülés 
határozatképességéhez, ismételten nem elégséges. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a bizottság ülését be is rekesztem. Nagyon szépen köszönöm ezt az időt, 
amit velünk töltöttek. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Szűcs Dóra  


