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Napirendi javaslat 
 

1. Tájékoztató a nagymértékű államháztartási és központi költségvetési hiány 
okairól 
 
Meghívott: 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
 

2. Tájékoztató Kósa Lajos meghatalmazott által kezelt 4,3 milliárd euróval 
kapcsolatban kifejtett tevékenységéről és annak következményeiről, különös 
tekintettel a Kormány tagjainál folytatott érdekérvényesítésre, munkájuk 
befolyásolásának megkísérlésére, valamint az államadósság finanszírozására 
és a forint árfolyamára gyakorolt hatására 
 
Meghívottak: 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
 

3. 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 
 
Meghívottak: 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
Pintér Sándor belügyminiszter 
Barcza György János, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója 
Balogh László, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke 
 

4. Döntés meghallgatások napirendre vételéről a HHSZ 114. § (4) bekezdése 
alapján 
(A bizottsági tagok egyötödének kezdeményezése) 
 

5. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
módosítása az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről szóló 
törvényjavaslat (T/19979. szám) 
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

6. A nyugdíjak 13. havi külön juttatással történő kiegészítése érdekében 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20017. szám) 
(Mesterházy Attila, Dr. Szakács László, Gúr Nándor, Dr. Legény Zsolt 
(MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

7. 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 főmunkatársa  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 

Meghívott 

Megjelent 

Szabó Timea (független) országgyűlési képviselő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképtelenség megállapítása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Elkezdenénk, legalábbis megpróbálnánk elkezdeni a mai bizottsági ülést. Ma egy 
viszonylag részletes és hosszú napirendünk lett volna a bizottsági ülésen, hiszen, ha 
jól számolom, akkor az egyebekkel együtt hét napirendi pont szerepelt volna a 
bizottság ülésén. 

Ez azért fontos egyébként, csak hogy egy rövid tájékoztatást adjak a 
megjelent bizottsági tagoknak, hiszen a 6. napirendi pont a 13. havi nyugdíjak újólag 
való bevezetéséről szól, egy MSZP-s kezdeményezés, ezt dr. Szakács László 
képviselőtársam, Gúr Nándor, dr. Legény Zsolt és jómagam indítványoztuk, ennek a 
tárgysorozatba vételéről kellett volna hogy döntsünk. Van egy másik hasonlóan 
fontos témakör, amely szintén a költségvetési törvényt módosítaná, az 5. napirendi 
pont, ez Szabó Timea képviselő asszony indítványa, amely az egészségügyi 
szakdolgozók bérrendezéséről szóló törvényjavaslatot jelentette volna, és üdvözlöm 
a képviselő asszonyt is itt a teremben. Ugyanilyen lett volna a 4. napirendi pont, 
amely szintén a Gazdasági bizottsággal egy együttes ülést kezdeményezett volna, 
hogy a két bizottság közösen, együtt is tárgyaljon a letelepedésikötvény-programmal 
kapcsolatban. Itt úgy tudom, a Gazdasági bizottság egyébként a legutóbbi ülésén 
nem támogatta ezt a kezdeményezést. 

Ezeknél a pontoknál azt szeretném külön kiemelni, és a házszabály alapján 
egy érdekes helyzet állt elő, hogy ezekkel az indítványokkal kapcsolatban 30 napos 
határideje van a bizottságnak, hogy döntést hozzon. Azért hívtam össze ezt a 
bizottsági ülést, hogy a 30 napos határidőn belül meg tudjuk hozni az ezzel 
kapcsolatos döntéseket, de mivel a fideszes képviselők láthatóan nem jöttek el a 
bizottsági ülésre, így az a helyzet állt elő, hogy nem fog tudni 30 napon belül dönteni 
a bizottság erről a kérdésről, miközben a házszabály egyébként előírja, hogy dönteni 
kellene, hogy tárgysorozatba veszi-e ezeket a napirendi pontokat, 
törvénykezdeményezéseket, módosításokat.  

Emellett a szokásos napirendi pontok még napirenden szerepelnek, ezek 
közül az egyik szintén külön a letelepedési magyar államkötvényekről szóló 
meghallgatás, ami külön ennek a bizottságnak kellett volna hogy legyen a témája. Ez 
most már, nem is tudom, a huszadik alkalommal körülbelül, a sokadik alkalommal 
szerepel itt, ezt a napirendi pontot a fideszesek mindig levetetik az agendából. Lett 
volna két szakmai kérdés: az egyikben a nagymértékű államháztartási és központi 
költségvetési hiány okairól kértem volna tájékoztatást Varga Mihály 
nemzetgazdasági minisztertől, hiszen költségvetést jelentősen érintő tételről van 
szó, de igazából a meghívónkra sem válaszoltak, nemhogy eljöttek volna a bizottsági 
ülésre; a 2. pont pedig  tájékoztató lett volna Kósa Lajos meghatalmazott által kezelt 
4,3 milliárd euróval kapcsolatban kifejtett tevékenységéről és annak 
következményeiről, különös tekintettel a kormány tagjainál folytatott 
érdekérvényesítésre, munkájuk befolyásolásának megkísérlésére, valamint az 
államadósság finanszírozására és a forint árfolyamára gyakorolt hatására 
tekintettel. Itt is Varga Mihály miniszter urat és Seszták Miklós miniszter urat 
hívtam meg, hiszen Kósa Lajos korábban kelet-magyarországi befektetésekről és 
kötvényvásárlásról beszélt ezzel az üggyel kapcsolatban. Ezek lettek volna a mai 
napirendi pontok. 

Közben pedig, azt hiszem, talán a tegnapi napon érkezett egy levél a 
Fidesztől, Szűcs Lajos alelnök úr levele, amelyet március 19-én keltezett. Ez arról 
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szól, hogy: „Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési bizottság tervezett 
március 20-ai ülésének összehívását a Fidesz képviselőcsoportja nem támogatja.” 
Úgy látom, hogy a hiányzásukkal ennek nyomatékot is adnak, tehát így a bizottsági 
ülés egészen biztosan határozatképtelen lesz. 

Egy helyettesítést azért a legelején be kell hogy jelentsek: Szelényi 
Zsuzsannát Demeter Márta képviselő asszony helyettesíti. 

Ezek után meg kell hogy állapítsam, hogy a bizottság ülése határozatképtelen, 
ezért az ülést nem tudjuk lefolytatni.  

Az ülés berekesztése 

Miután elkezdtem az ülést, a házszabály alapján be is kell hogy rekesszem, 
hiszen nem tudjuk lefolytatni a bizottsági ülést.  

A vélemények elmondására azután kerülhet sor, hogy a bizottsági ülést 
berekesztettem, de ez már sajnos nem lehet a bizottsági ülés kerete. Úgy látszik, a 
Fidesz ilyen szempontból nem nagyon veszi komolyan a parlament ellenőrző 
szerepét, és a számukra kellemetlen, kényelmetlen kérdéseket látható módon nem 
kívánják megtárgyalni. Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


