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Napirendi javaslat 
 
Miért nem érkeztek meg a nyugdíjak a Magyar Államkincstártól a törvényben 
előírt határidőre? 
  
Meghívottak: 
Varga Mihály pénzügyminiszter 
Prof. Dr. Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 

Csárdi Antal (LMP), a bizottság alelnöke  
Mesterházy Attila (MSZP)   
Bősz Anett (független)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság főmunkatársa  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság 
megjelent tagjait, a sajtó munkatársait, és a munkánk iránt érdeklődőket.  

Az ülést ezennel megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülést a 
meghívóban szereplő napirendi ponttal és időponttal házszabályszerűen és 
annak alapján a bizottság ellenzéki tagjai közösen, írásban kezdeményezték 
2019. január 17-én. 

A napirendi javaslatunk: Miért nem érkeztek meg a nyugdíjak a Magyar 
Államkincstártól a törvényben előírt határidőre? A kezdeményezés indoka, 
hogy magánszemélyektől közvetlenül kapott információk, illetve pénzintézetek 
közleményei alapján nyilvánvaló, hogy január 11-én a nyugdíjak nem érkeztek 
meg a jogosultakhoz. Az általános felháborodás és a közérdekű tájékoztatás 
igénye szükségessé teszi, hogy az illetékesek tájékoztatást adjanak a csúszás 
okairól és a keletkezett károkról, illetve ezek jövőbeni elkerülése érdekében tett 
teendőkről. Mindenek alapján szükségesnek tartjuk, hogy a bizottság 
rendkívüli ülésen haladéktalanul kérjen mindezekről tájékoztatást.  

Ezzel az indoklással kezdeményeztük azt, hogy a tájékoztatást adja meg 
nekünk Varga Mihály pénzügyminiszter úr, és Mészáros József úr a Magyar 
Államkincstár elnöke, akit meghívtunk erre a napra. Viszont közben más 
levelek is érkeztek. Láthatóan itt a bizottsági ülésen az ellenzék képviselői 
vannak jelen, miközben Magyarország 2019. éve a nyugdíjkáosszal kezdődött. 
Még emlékeinkben sem szerepel ilyen eset, ami most az Orbán-kormánnyal 
egyébként megtörtént: magyarok milliói nem kapták meg időben a nyugdíjat. A 
kormány a botrány január 11-ei kitörése óta adós maradt a magyarázattal, nem 
tudjuk, mi vezetett a minden magyar családot érintő skandalumhoz. 

Számos kérdés fordul meg az emberek fejében - volt-e egyáltalán elég 
pénz a kasszában? Életveszélyes lenne, mert az államcsőd rémképével is 
fenyegetne, ha ez így lenne, és igaz lenne az az állítás, amit az egyik szakértő 
mondott, miszerint felbontották a nyugdíjátutalást csomagokra azért, mert 
egyébként vélhetően nem állt rendelkezésre ehhez megfelelő forrás. Hova 
vezetne, ha az emberek fejében mostantól ott motoszkálna az a gondolat, hogy 
a következő hónapokban megjön-e a nyugdíj? Lehetett informatikai vagy 
valamilyen más probléma, de mégsem állt ki senki az emberek elé, hogy 
belenézzen a kamerákba és elmagyarázza, és bocsánatot kérjen mindazért, ami 
történt.  

De azt is hozzá kell tegyem, hogy már a novemberi nyugdíjak körül is 
sok-sok idős ember volt bizonytalan abban, hogy megkapta-e egyáltalán magát 
az emelést, hiszen az a minősíthetetlen tájékoztatás, ami ebben megtörtént, azt 
gondolom, hogy újra és újra felhívja a figyelmet, hogy nekünk ebben 
tájékozódni kell.  

Sajnos a mai Magyarországon a nyugdíjasok egy jelentős része semmit 
nem tud félretenni, lényegében arra az adott hónapra napról napra kell 
beosztani, és abból kell az életüket megoldani. Tudjuk, hogy ebben az 
időszakban a korábban utalt nyugdíjak miatt - december 3-ától -, ha valaki 
nem készült fel arra, hogy 40 napig nem jut hozzá a járandóságához, akkor 
bizony bajba kerülhetett. Különösen azért van ez így, mert ráadásul Rétvári 
Bence államtitkár úr kiállt és elmondta, hogy 11-én jóváírják a nyugdíjakat. Az 
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Orbán-kormány nyugdíjfizetési problémája a következő hetekre is áthúzódott, 
és sokan csak a következő héten jutottak hozzá a pénzükhöz, és ennek számos 
következménye lett.  

Ez azért is érdekes, mert egyébként az informatikai rendszerek 
bevezetése vagy működése keretében néhány héttel ezelőtt a receptfelírásnál 
következett ez be, és az is ugyanezt a kört tulajdonképpen jelentősen érinthette, 
és éppen ezért azt mondhatom, hogy az Orbán-kormány működési zavarai nap 
mint nap sújtják az idős embereket. Százezrek nem tudták megvásárolni a 
gyógyszert, százezrek voltak, akik - amit magam is tapasztaltam egyébként 
Újpesten - a piactól távol maradtak arra a hétvégére, és másként kellett 
megoldaniuk a bevásárlásokat.  

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma már csak egyetlen dolog maradt 
biztos, az az adó, a nyugdíj már nem az. Bizonytalanság van a kormány 
hibájából. A Magyar Köztársaság társadalombiztosításának megszűnése után 
lényegében az, hogy a költségvetésünkben egyetlen sorrá vált a nyugdíjak 
kifizetése, hát eddig jutottunk, itt tartunk most. A probléma okáról viszont a 
miniszter nem volt hajlandó sem a nyilvánosság előtt, sem pedig a bizottság 
ülése előtt, a parlament ellenőrzése alatt elmondani, hogy tulajdonképpen 
eddig mi történt. Éppen ezért több formában követeltük és követeljük azt, hogy 
Orbán Viktor és Varga Mihály álljon ki, és mondja el, hogy mi történt, és kérjen 
bocsánatot az emberektől, és egyébként vállalja fel azt, hogy soha többé nem 
történik ilyen.  

Ennek a helyzetnek az egyeztetésére és megtárgyalására viszont Szűcs 
Lajos alelnök úr, a bizottsági ülésre szóló meghívó kiküldését követően írásban 
a következőkről tájékoztatott. „Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a 
Költségvetési bizottság 2019. január 22-én 10 órakor megtartandó ülésén a 
bizottság kormánypárti képviselői nem kívánnak részt venni, ugyanis a 
meghívóban szereplő napirendi javaslat okafogyottá vált, hiszen a nyugdíjak és 
nyugdíjszerű ellátások elutalása 2019. január 11-i nappal, határidőre 
megtörtént.” Ezt most nem kommentálom. „A Kormány és a Magyar 
Államkincstár tájékoztatása szerint az utalás során fellépett technikai hiba 
okainak feltárására vizsgálat indult, amelynek lezárását követően lehet 
következtetéseket levonni. Ugyanakkor álságosnak tartom a nyugdíjasok iránti 
aggodalmukat, és alaptalanul hergelik őket, hiszen pontosan az Önök 
kormányzása alatt vették el a 13. havi nyugdíjat, valamint emelkedtek 
többszörösére a rezsiköltségek. Ahogyan ezt már korábban is jeleztem Önnek, a 
kormánypárti képviselők nélkül a bizottsági ülés nem határozatképes, ezért a 
jövőben fontosnak tartom, hogy a meghívók kiküldése előtt történjen 
egyeztetés az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozóan. Tekintettel arra, 
hogy a bizottság kormánypárti többsége nem vesz részt a bizottsági ülésen, 
ezért egyúttal azt javasolom, hogy az érintetteket értesítse a fentiekről.” 

Ritter Imre képviselő úr írásban tájékoztatott, hogy külföldön 
tartózkodik, ezért nem tud megjelenni a mai ülésen.  

Mindezek alapján, azt hiszem, hogy kell hozzá erőfeszítés, hogy az 
alelnök úr által leírtakhoz külön gondolatokat most ne fűzzek, nem is teszem.  

Az ülés berekesztése 

Mivel nincs helyettesítés, ezért bejelentem, hogy a bizottság mai ülése 
ebben az értelemben határozatképtelen. Megállapítom, hogy a megjelent 
képviselő hölgy és urak nem tudják a határozatképességet produkálni. Éppen 
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ezért a határozatképesség hiánya miatt az ülést berekesztem. Köszönöm 
szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 

  

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 
 
 
 


