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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. A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki számára való elérhetővé 
tétele, valamint a háziorvosi rendszer működőképességének helyreállítása 
érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17956. szám)  
(Mesterházy Attila és Dr. Szakács László (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 

3. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17817. szám)  
(Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság elnöke  
 

Demeter Márta (LMP), a bizottság alelnöke  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Szelényi Zsuzsanna (független) Demeter Mártának (LMP)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Megkezdenénk a mai bizottsági ülésünket jelentős létszámban. 

Most már többedik alkalommal próbálok napirendre tűzni több napirendi 
pontot, hogy így fogalmazzak. Kell hogy tájékoztassam önöket és a jegyzőkönyv 
számára is el kell mondjam, hogy a mai napirendi javaslatban az 1. pont a 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, ez a címe a napirendipont-
javaslatnak. Itt előterjesztőként meghívtam Varga Mihály nemzetgazdasági 
minisztert, Pintér Sándor belügyminiszter urat, Balogh Lászlót, az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnökét, valamint Barcza György Jánost, az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját is.  

Ahogy ezt a házszabály szerint kell, kellő időpontban kiküldtük a meghívót, 
felkértük az előadókat, de továbbra is az a helyzet, és ezt inkább csak a jegyzőkönyv 
számára rögzíteném, hogy még csak elutasító választ sem kap a bizottság, tehát 
magyarul még a levélre annyit se írnak vissza, hogy nem. Ez nem olyan hosszú, de 
nem bíbelődnek sem a magyarázattal, semmivel sem a kormány tagjai, egyszerűen 
csak figyelmen kívül hagyják a bizottság elnökének a meghívását. Ez most már talán, 
azt hiszem, a negyedik vagy ötödik alkalommal történik így a bizottsági üléseken. 
Tehát ez lenne az 1. napirendi pontunk a mai bizottsági ülésen. 

A 2. pont a leghatékonyabb rák elleni gyógyszerek mindenki számára való 
elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer működőképességének helyreállítása 
érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Dr. Szakács László MSZP-s 
frakcióvezető-helyettes képviselőtársam és jómagam jegyezzük ezt az önálló 
képviselői indítványt. Itt a tárgysorozatba vételről és magáról a témáról kellene vitát 
folytatni és döntést hozni. 

A 3. javaslat pedig Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez Hegedűs Lorántné jobbikos 
képviselő asszony önálló indítványa, ő is a bizottságunk tagja, alapvetően a 
közalkalmazotti bértábla megváltoztatásáról szól.  

Azt gondolom, mind a három napirendi pont olyan fontosságú, ami egyrészt 
szükségeltetné a bizottság ülését, a képviselők jelenlétét, hogy aztán felelős döntést 
lehessen ezekről hozni mind az államkötvényekkel, mind a rákos betegekkel, vagy 
éppen a háziorvosi rendszerrel, vagy a közalkalmazotti bértáblával kapcsolatban. 
Természetesen folyamatosan, mindig egyeztetek a fideszes alelnökkel, Szűcs Lajos 
alelnök úrral, de folyamatosan elutasító választ adnak a bizottsági ülésre. Ettől 
függetlenül én minden egyes bizottsági ülésen napirendre fogom tűzni ezeket a 
kérdéseket egészen addig, amíg erre valamilyen választ nem fogunk kapni a 
kormányzat részéről.  
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Az ülés határozatképtelenségének megállapítása 

Ma egy helyettesítést be kell hogy jelentsek, hiszen Szelényi Zsuzsát Demeter 
Márta alelnök asszony helyettesíti a bizottság mai ülésén, de látható módon a 
bizottság többi tagja nem tisztelt meg bennünket a jelenlétével, éppen ezért a 
bizottság egészen biztosan határozatképtelen, ezért a bizottsági ülést hamarosan be 
kell hogy rekesszem, hiszen így nem fogjuk tudni folytatni a munkánkat.  

Arról tájékoztatást szeretnék azért adni, hogy a jövő héten október 30-ára, 
hétfőre hívtam össze a bizottság következő ülését; azért is, mert akkor parlamenti nap 
is van, és a képviselőknek más okból is kötelező a jelenlét, így nagyon bízom abban, 
hogy akkor végre megjelennek a fideszes képviselők. 12 órai kezdettel került 
meghirdetésre ez a bizottsági ülés, bízom benne, hogy akkor már itt lesznek a 
fideszesek, és a bizottsági ülés határozatképes tud lenni.  

(Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony!  
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Ismét 

elképesztő, hogy a fideszes képviselők nem teljesítik kötelezettségüket, és nem 
vesznek részt a Költségvetési bizottság ülésén. Nyilvánvalóan eljön az a pont, amikor 
az illetékes minisztereknek számot kell adni ebben a bizottságban is. Nem véletlenül 
adtam be az elmúlt alkalommal a napirend-kiegészítési javaslatomat, amely 
kifejezetten az Államadósság Kezelő Központnak és annak a vezetőjének a 
meghallgatására vonatkozik, hiszen a Költségvetési bizottság egyben felügyeli is az 
Államadósság Kezelő Központ működését is, hiszen az államadósság-kezelés mint 
államháztartással kapcsolatos tevékenység kihat a költségvetésre.  

Úgyhogy én majd szeretnék afelől érdeklődni, és akkor ezt egy megkeresés 
formájában az Államadósság Kezelő Központ felé is megtehetjük mint bizottság, hogy 
mikor kerül sor az éves meghallgatására az Államadósság Kezelő Központ 
vezetőjének, hiszen ez például szintén egy olyan pont, amit, azt gondolom, nem 
tudnak elkerülni, hiszen jelentős költségvetési kihatása lehet a letelepedésikötvény-
programnak, hiszen már tudjuk, hogy több mint 440 milliárd forintot kell majd 
visszafizetni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt berekeszteném az ülést, tájékoztatásul a képviselő 

asszonynak annyit hadd mondjak el, hogy napirend-módosítást csak napirendhez 
lehet beadni, tehát napirend-módosítást akkor tud beadni, ha a napirend kiküldésre 
került, előzetesen nem tudjuk értelmezni a napirend-módosítási javaslat beadását.  

A második: mivelhogy minden egyes bizottsági ülésen az 1. napirendi pont az 
ön által említett letelepedési magyar államkötvényekről szóló témakör, például az 
Államadósság Kezelő Központ vezetőjének meghívását is ideértve, ezért nincs értelme 
napirend-kiegészítéseket beadni, mert minden egyes bizottsági ülésen 1. napirendi 
pontként fog szerepelni, ahogy ez az elmúlt öt bizottsági ülésen is így volt.  

A harmadik: sajnos az Államadósság Kezelő Központ vezetőjének nincsen 
kötelezettsége a bizottság előtt megjelenni. Ezért hívjuk meg minden egyes 
alkalommal, mert őneki nem kell beszámolnia sajnos egyetlenegy bizottság előtt sem, 
hanem az őt felügyelő miniszternek van erre kötelezettsége, tehát Varga Mihály 
viszont kénytelen lesz megjelenni előttünk, ha tetszik neki, ha nem. Ennek van is egy 
időpontja, november 22-én lesz, amikor a miniszter nem tudja elkerülni, hogy ezekre 
a kérdésekre itt a bizottság körében valamilyenfajta válaszokat adjon. 
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Az ülés berekesztése 

Nagyon szépen köszönöm, ezzel a tájékoztatással akkor berekeszteném a mai 
ülést. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


