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Napirendi javaslat  

 
A magyar állami vezető tisztségviselők USA-ból való kitiltásának 

esetleges jogi és gazdasági hátterének vizsgálata 
Meghívott: 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke 
Heim Péter, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. elnöke 
M. André Goodfriend, az USA ideiglenes ügyvivője 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
Gúr Nándor (MSZP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
Kiss László (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Farkasné dr. Molnár Valéria tanácsadó 
 

 
Megjelent 
 

Dr. Szél Bernadett (LMP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc) 

Elnöki bevezető 

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök képviselőtársaimat és a megjelent vendégeket, valamint a sajtó 
képviselőit bizottságunk mai ülésén.  

Előre szeretném jelezni, hogy a bizottságunk ülése a magyar demokrácia 
szomorú állapota miatt meglehetősen rövidnek ígérkezik. Meg kell állapítanunk 
először a házbizottság határozatának, illetve a határozati házszabálynak megfelelően 
azt, hogy a bizottságunk ülése a mai napon nem határozatképes.  

Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat arról, hogy Szatmáry Kristóf úr 
jelezte, hogy a Fidesz-KDNP-frakció nem szeretné elősegíteni a bizottság munkáját a 
mai napon a részvételével. Így természetesen nem tudunk sort keríteni a mai napon a 
bizottság napirendi pontjainak megtárgyalására. Szintén szeretném 
képviselőtársaimat tájékoztatni arról, hogy Szatmáry Kristóf úr, a Fidesz-KDNP-
frakciószövetség nevében küldött egy napirend-módosításra irányuló javaslatot 
számomra, amelyben azt indítványozta, hogy töröljük a mai meghallgatást, amelyre 
meghívtuk volna, illetve meg is hívtuk André Goodfriend urat, az Egyesült Államok 
nagykövetségének magyarországi ügyvivőjét, Heim Péter urat, a Századvég vezetőjét, 
Varga Mihály urat nemzetgazdasági miniszterként és Vida Ildikót, a NAV elnökét. 
Tekintettel arra, hogy a bizottság ülése nem határozatképes, így nem tudunk dönteni 
a napirendi pontok elfogadásáról és arról sem, hogy megszavazzuk-e a napirendre 
vonatkozó módosítási javaslatot. Akkor határozatképes az ülésünk ugyanis, ha a 
képviselők több mint fele jelen van, beleszámítva azokat is, akiket helyettesítéssel 
képviselnek a mai napon. A mai napon Gúr Nándor képviselő úr helyettesíti az 
ülésünkön Kiss László képviselő urat az MSZP részéről, Szél Bernadett képviselő 
asszony pedig tanácskozási joggal állandó meghívottja a bizottságunk üléseinek. 

Meg kell állapítanunk, hogy a bizottság ülése tehát nem határozatképes, a 
bizottsági ülést pedig formális keretek között be kell zárnunk. Egy rövid tájékoztatást 
azonban mégis szeretnék a képviselőtársaknak és a sajtó képviselőinek adni.  

Írásban nem kaptunk ugyan visszajelzést, de néhány perccel ezelőtti telefonos 
érdeklődésünkre az amerikai nagykövetség részéről jelezték, hogy az ügyvivő úr egyéb 
elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a bizottságunk mai ülésén, illetve szintén 
néhány perccel ezelőtt jelezte Vida Ildikó titkársága a szintén telefonos érdeklődésünk 
nyomán, hogy elnök asszony nem kíván részt venni a bizottságunk mai ülésén, Heim 
Péter úr pedig korábban e-mailen keresztül tájékoztatott minket arról, hogy szintén 
nem kíván részt venni a bizottságunk mai ülésén.  

A kormány képviseletében pedig a bizottsági ülésen senki nem jelent meg. Itt 
szeretném tájékoztatni a képviselőtársakat, hogy a kormány képviselője állandó 
meghívottja a meghíváson túlmenően is a bizottság üléseinek. Nagyon szomorúnak 
tartom a magam részéről, hogy egy önálló és egy állandó munkát végző parlamenti 
bizottság ülését azért kell hogy berekesszük, mert az érintettek nemes egyszerűséggel 
nem jelennek meg. 
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Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő részvételt, a későbbiek 
folyamán pedig természetesen, ahogy előzetesen tájékoztattuk a sajtót erről, 
sajtótájékoztató formájában szeretnénk a pártjaink véleményét tolmácsolni. 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra, kezit csókolom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 7 perc) 

 
 
 
 
  Volner János  

      a bizottság elnöke 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 


