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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Képviselőtársaim felé lenne egy javaslatom. Mivel a Fidesz, a kormánypárti 
frakciók jelezték, hogy ők a mai ülésen nem kívánnak részt venni, még pár percnyi 
lehetőséget adjunk a minisztériumok tisztelt képviselőinek, hogy ők 
megérkezhessenek, bízva abban, hogy mindkét terület, mindkét téma van annyira 
fontos, egyébként pedig komolyan veszik a parlament és bizottságainak ellenőrző 
lehetőségét, szerepét, hogy eljönnek a bizottsághoz. Még pár perc türelmet kérek 
szépen. Köszönöm szépen. (Rövid szünet.) 

Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a 
bizottság megjelent tagjait, a sajtó munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket. Az 
ülést megnyitom. 

A napirendi javaslat 1. pontja egy tájékoztató meghallgatása a gyermekek 
otthongondozási díjának bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról, annak 
költségvetési hatásairól. A napirendi ponthoz meghívtam Fülöp Attila szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár urat. A 2. napirendi pont 
szintén egy tájékoztató meghallgatása 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. A napirendi ponthoz meghívtam Varga Mihály pénzügyminiszter 
urat, Pintér Sándor belügyminiszter urat, Barcza György János urat, az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját, valamint Balogh László urat, az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnökét.  

Szűcs Lajos alelnök úr a bizottsági ülésről szóló meghívó kiküldését követően, a 
hétfői napon írásban a következőkről tájékoztatott:  

„Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési bizottság 2019. február 13-
án 10 órakor megtartandó ülésén a bizottság kormánypárti képviselői nem kívánnak 
részt venni. Ahogyan azt ön is tudja, a kormány idén januártól új kategóriaként a 
tartósan beteg, önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolók számára bevezette a 
gyermekek otthongondozási díját. Ennek havi összege 2019-ben bruttó 100 ezer 
forint, és 2022-ig folyamatosan emelkedni fog, amíg el nem éri az akkori minimálbér 
szintjét.  

Egyúttal szeretném felhívni a figyelmét az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának január 3-ai sajtótájékoztatójára, amelyből ön is megtudhatta, hogy 
a jogosultak száma 17 ezer fő, és számukra az első folyósítások február 5-én 
megtörténtek. A fenti két szám szorzata egyúttal megadja az ön kérdésére is a választ, 
vagyis hogy milyen a költségvetési hatása.  

Méltatlannak tartom, hogy önnek, ellenzéki képviselőtársainak semmi sem 
drága, és már a fogyatékossággal élők ügyét is politikai haszonszerzésre használják 
fel, ugyanakkor aggódásuk csak a sajtószereplésre vonatkozik, amikor az 
Országgyűlésben lehetőségük volt megszavazni a gyod bevezetését, akkor 
mindannyian a nem gombot nyomták meg.  

A letelepedési kötvényekkel kapcsolatos álláspontom továbbra is változatlan. A 
közvetítő vállalkozások részére a jóváhagyást az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 
adta ki. A törvény szerint a bizottság által jóváhagyott vállalkozásokkal az ÁKK Zrt. 
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köteles volt szerződést kötni, a kötvények forgalomba hozatalára vonatkozóan 
mérlegelési jogköre nem volt.  

Tekintettel arra, hogy a bizottság kormánypárti többsége nem fog részt venni 
az ülésen, azt javaslom, hogy a meghívottakat a fentiekről tájékoztatni szíveskedjen.” 

Engedjék meg, hogy ehhez, amit az alelnök úr írt, néhány szóval csak 
kiegészítésként a következőket mondjam el, elsősorban a két napirendi ponthoz 
kapcsolódóan. Most hangvételt és egyebet nem minősítek, különösen távollétükben, 
mert majd eljön az ideje, amikor kénytelenek lesznek mind a miniszter urak, mind az 
államtitkár urak, mind pedig a kormánypárti többség képviselői is jelen lenni az 
ülésen.  

Úgy látom, hogy akár az alelnök úr, akár pedig a kormány képviselőinek 
figyelmét elkerülte az a levél, amelyben pont az érintettek - akik hosszú-hosszú időn 
át, egyébként a bizottság aktív figyelme mellett, küzdöttek azért, hogy az otthonápolás 
ügye rendezetté váljon. Nagyon sok munka van emögött. Még akár azt is 
elismerhetem, hogy a kormány vette a fáradtságot és foglalkozott ezzel a témával, és 
hozott egy javaslatot. A tapasztalat természetesen megvan, hogy egyik alkalommal 
sem élt azzal a lehetőséggel, hogy az érintettekkel konzultált volna. És menet közben 
készített egy olyan szabályt, olyan szabályzatot, olyan szempontrendszert, amelyre 
reagáltak az érintettek, és írásban el is mondták, és ezt megküldték az államtitkár 
úrnak, és erről kellett volna, kellene beszámolni, vagy erre kellene reagálni és 
egyértelművé tenni. 

Miről is szól ez? „Ezúton kérjük, hogy 2019. január 1-jével életbe lépett 
gyodigénylés szempontrendszerét - diszkriminatív volta miatt - 2019. június 30-ig 
felfüggeszteni szíveskedjék. Helyette a most gyodot igénylők számára a 2018. évi 
ápolási szempontrendszert vegyék figyelembe ezen időpontig, és ígéretükhöz híven az 
alap, emelt és kiemelt ápolási kategóriákban lévők egyaránt kapják meg az új 
járulékot.” Hosszan idézhetném még a levelet, hosszan sorolhatnám azt, ahogy 
egyébként szülők reagáltak erre, hosszan olvashatnám azt, hogy egyébként ennek 
milyen hatása van, hogy hányan esnek ki és hányan kerülnek ki a kormány 
agyszüleménye miatt, de ezt most nem teszem, mert élek majd azzal a lehetőséggel, 
hogy jövő héten a parlamentben megvitassuk ezt a témát. Nincs más mód és 
lehetőség. És bízom abban, hogy az ellenzéki képviselőtársaink ugyanolyan 
érzékenységgel folytatják és folytatjuk majd ezt a küzdelmet, hogy valóban a 
leginkább érintettek, elesettek, akik önmaguk nem tudnak idejönni a Parlament elé, 
sokan, hogy éreztessék, mit kell tenni ebben az ügyben a kormánynak - ezért ehelyett, 
igen, mi itt vagyunk szószólónak, akik ezt el fogják mondani.  

De ugyanígy elmondhatjuk azt, hogy ami a letelepedési - én szívesebben hívom 
betelepítésinek - kötvény ügyében megtörtént, részletes számadatok jelentek meg 
ebben, erről pedig értelemszerűen a kormánynak tájékoztatást kellett volna adni. A 
bizottság következetes abban, hogy rendszeresen napirendre tűzi, és a kormány az 
eddigiekben elmenekült ez elől a helyzet elől.  

Az ülés berekesztése  

A házszabály figyelembevételével nekem most nincs más lehetőségem, mint 
hogy egyébként alelnök úr levelének ismertetését követően - a helyettesítésekről és 
határozatképességről nincs mit beszélni, ezért megállapítom, hogy a megjelent 
képviselő hölgyekkel, urakkal együtt a bizottság ülése nem határozatképes. Ezért én a 
bizottsági ülést berekesztem. Egyidejűleg megkérem képviselőtársaimat, hogy a 
nyilvánosságot tájékoztassuk mindarról, amit a bizottság ülésén elmondtunk volna 
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ennek a kiváló grémiumnak. Kérem szépen a sajtó képviselőit, hogy mintegy öt perc 
múlva találkozzunk itt az ajtó előtt, szeretnénk elmondani a véleményünket. 

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ezzel a bizottsági ülést 
berekesztem. Köszönöm szépen.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 
 
 


