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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a 
sajtó munkatársait, a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai 
ülésén. Az ülést ezennel megnyitom. 

Bejelentem, hogy dr. Tilki Attila képviselő urat Boldog István alelnök úr 
helyettesíti, dr. Hargitai Jánost Szabó Zsolt képviselő úr, és Ritter Imrét pedig 
V. Németh Zsolt képviselő úr fogja helyettesíteni. Így ennek alapján 
megállapíthatom, hogy az ülésünk határozatképes.  

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim a múlt 
héten megkapták e-mailben az ülés napirendi javaslatát. A napirendi javaslathoz 
érkezett házszabályszerűen egy módosításra vonatkozó kezdeményezés dr. Szűcs 
Lajos alelnök úr részéről, a bizottság tagjai ezt írásban megkapták. Alelnök úr azt 
indítványozta, hogy a mai ülésen ne kerüljön sor a napirendi javaslatban szereplő 
2. napirendi pontra, amelynek címe: „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”, a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az 
Államadósság Kezelő Központ meghívása mellett.  

Elsőként erről a kezdeményezésről kell döntenünk, ezt vita nélkül tesszük. 
Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet a napirendi javaslat módosítására vonatkozó 
kezdeményezéssel. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem értett egyet vele? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 8 igen és 3 nem ellenében ezt a kezdeményezést 
elfogadtuk, így egyetlen napirendi pontunk lesz.  

Ennek megfelelően most kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet az imént 
módosított napirendi javaslattal. Ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van 
valaki, aki nem értett egyet vele? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy 
egyhangúlag elfogadtuk a mai napirendi javaslatot.  

Varga Mihály pénzügyminiszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. § alapján) 

Ennek megfelelően rátérünk az 1. napirendi pontra, amelyben Varga Mihály 
pénzügyminiszter úr, miniszterelnök-helyettes úr meghallgatására kerül sor. A 
napirendi pont tárgyalását megnyitom. Ennek megfelelően akkor a miniszter urat 
kérem, hogy… (Rövid szünet. - Varga Mihály és Banai Péter Benő megérkeznek az 
ülésre.) 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján a 
minisztert a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottság évente 
meghallgatja. A miniszter urat a bizottság 2018. május 15-én, kinevezése előtt 
hallgatta meg. Köszöntöm miniszter urat, kollégáit, államtitkár urat.  

Felkérem miniszter urat, tartsa meg expozéját, és ezt követően a bizottság 
tagjai felteszik kérdéseiket, megteszik észrevételeiket, a kérdések számától és a 
kérdésekre adott válaszoktól függően akár több körben is. Tisztelettel köszöntöm 
önöket. Miniszter úr, öné a szó. Tessék, parancsoljon! 
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Varga Mihály pénzügyminiszter bevezetője  

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a meghívásukat, amely a házszabályunknak 
megfelelően történt, úgyhogy nagy örömmel veszek részt a bizottság ülésén; úgy is, 
mint ennek a bizottságnak egykori elnöke, nyolc éven keresztül dolgozhattam a 
Költségvetési bizottság elnökeként, és tudom, hogy ez egy felelősségteljes és komoly 
munkát végző bizottság, úgyhogy ehhez a munkához mindannyiuknak jó erőt és 
egészséget kívánok.  

Tisztelt Bizottság! Rövid leszek, mert tegnap hosszabban tájékoztathattam a 
nyilvánosságot arról, hogy a 2020-as költségvetési tervezet beadása megtörtént és 
hogy milyen számokat tartalmaz ez a költségvetés. Alapvetően abból indulunk ki, 
hogy a gazdaság teljesítménye jó, 5,3 százalék volt az első negyedév növekedése, 
amellyel az Európai Unióban az elsők voltunk. Természetesen látjuk azt, hogy ez a 
növekedés, ha a külső feltételek ilyen módon lassulnak, akkor csak átmeneti lesz. 
Erről majd délután a gazdasági bizottsági meghallgatásomon hosszabban is akarok 
szólni, itt, mivel a Költségvetési bizottságban vagyunk, ezt csak megemlítem.  

Természetes az is, ha lassulás látszik - és a lassulást nemcsak a különböző 
nemzetközi hitelminősítők vagy intézmények jelzik, például az OECD, hanem ez a 
tényekben is visszaköszön, többek között a német gazdaság teljesítményében -, 
akkor erre megpróbálunk felkészülni. Az a kormány célja, hogy a gazdasági 
eredményeket, amit eddig elértünk, azokat megvédje, azokat megőrizze, és 
lehetőség szerint a növekedést továbbra is magas szinten tartsa. A kormány célja 
tehát változatlan: az Európai Unió átlaga fölött kívánunk növekedni. Céljaink, 
terveink szerint ez legalább 2 százalékot kell hogy elérjen a jövőben is.  

A költségvetés ennek megfelelően készült el. 2020-ra egy jóval 
biztonságosabb és stabilabb költségvetés készült, 1 százalék hiánnyal tervezünk és 1 
százalék tartalékkal. Tehát ez azt jelenti, hogy a konvergenciaprogramban korábban 
vállalt 1,5 százalékpontos hiányhoz képest is kisebb hiánnyal készült el ez a 
dokumentum, és a tartalék összegét pedig magasabbra állítottuk be, körülbelül 490 
milliárd forintnyi tartalék lesz a következő évi költségvetésben. 

A költségvetés úgy készült el, hogy minden fontos területnek a támogatását 
növeli, tehát nincs olyan ágazat, nincs olyan terület, amelynek ne növekedett volna a 
támogatása. Itt maximum ott lehet változás, mint például a közfoglalkoztatás, ahol 
az elmúlt egy évben 40 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatásban lévők száma. 
Értelemszerűen, ha kevesebb ember vesz részt ebben a programban, akkor ennek a 
támogatása is kisebb mértékű lesz.  

A kormány elfogadott egy gazdaságvédelmi akciótervet, 13 plusz 1 pontban 
foglaltuk össze, hogy milyen intézkedéseket tervezünk a következő hónapokban. 
Ezek egy része már idén július 1-jétől, tehát az év második felétől hatályba fog lépni, 
egy nagyobb részük a következő évet érinti majd. Itt is abból indultunk ki, hogy 
további intézkedések nélkül ugyanúgy fogunk lassulni, mint más európai uniós 
ország. Példaként mondhatom Csehországot. Csehországban az első negyedéves 
növekedés 2,5 százalék volt, tehát ott már jól érzékelhető, hogy a német gazdaság 
lassulása közép-európai országot is érint. Mi adócsökkentéssel, a vállalkozások 
támogatásával, új munkahely teremtését ösztönző programokkal kívánunk elébe 
menni ennek a folyamatban. A 13 plusz 1 intézkedés jelentős része tehát 
adóintézkedés lesz, gondolok itt arra, hogy a fejlesztési adókedvezményt 
kiterjesztjük a kis- és középvállalkozásokra, gondolok arra, hogy az adófeltöltés 
intézményét, a december 20-ai határidőt áttesszük a május végi társaságiadó-
bevallást érintő időpontra. Ez azt jelenti egyébként, hogy további öt hónapon 
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keresztül tudják majd a vállalkozások azt a pénzt használni, ami egyébként az 
adóbefizetés miatt a központi költségvetést illetné meg. Tehát ilyen rásegítő 
intézkedésekkel megyünk elébe ennek a folyamatnak. És végül, de nem utolsó 
sorban azt is szeretnénk elérni, hogy a magyar lakosság helyzete, a magyar családok 
helyzete stabilabb legyen. Ennek érdekében pedig a hétfői nappal elindítottunk egy 
olyan új állampapír-értékesítést, amelyik, nyugodtan mondhatom, hogy az első két 
nap adatai alapján párját ritkító érdeklődésre tarthat számot, általunk sem várt 
igény jelentkezik arra, hogy a magyar családok is a megtakarításaikat olyan 
formában helyezhessék el, ami számukra pluszjövedelmet, megemelt jövedelmet 
jelent majd a jövőben. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.)  

A költségvetés tekintetében tehát három elemről beszélhetek - a jövő évi 
költségvetésről van szó -: családvédelmi intézkedések, a családok támogatásának 
költségvetése lesz tulajdonképpen a következő évi, hiszen nagyon sok olyan 
intézkedést fogunk még megtenni, amelyik támogatja a családokat. Gondolok itt a 
négygyermekes édesanyák jövedelemadó-mentességének a bevezetésére, ez elsőként 
2020-ban fog teljes évben hatni, de már idén elfogadjuk az ehhez szükséges 
módosítást, és ez július 1-jével hatályba is lép. Ugyancsak ilyennek érzékelem a 
babaváró támogatás elindítását: fiatal, gyermeket vállaló családok 10 millió forint 
összegig kaphatnak állami kezességvállalás mellett hitelt, nagyon fontos intézkedés 
ez. És számtalan más ilyen programunk van. Összességében 2224 milliárd forintot 
fogunk jövőre fordítani a családok támogatására. A második fontos eleme a 
költségvetésnek a gazdaságvédelem, erről szóltam az előbb. A harmadik pedig azok 
a Magyarország biztonságát megerősítő intézkedések, amelyek közbiztonságra, az 
ország, a határok védelmére fognak az idei évnél magasabb támogatást biztosítani. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mivel tudom azt, hogy mindenki már az 
előre legyártott kérdéseit szeretné igazából feltenni, és arra vár, hogy én befejezzem 
a rövid felvezetőmet, ezt most itt meg is teszem. Azt tudom önöknek mondani, hogy 
a magyar gazdaság ma olyan helyzetben van, amelyik jóval biztonságosabb, jóval 
erősebb helyzet, mint a 2010-ben örökül kapott országállapot. Magyarországnak ma 
nem azzal kell szembenéznie, hogy hogyan tudja a lejáró adósságát megújítani, 
hogyan tudja visszafizetni az adósságát, és hogyan tudja a 12 százalékos 
munkanélküliséget kezelni, hanem azzal kell szembenéznie, hogy az 5 százalékos 
növekedést hogyan tudja a jövőben is nagyjából ezen a szinten tartani, hogyan 
tudjuk a jövőre tervezett 4 százalékos gazdasági növekedést elérni, és hogyan tudjuk 
azt az eddig közel 800 ezer teremtett munkahelyet a jövőben még növelni, amelyik a 
munkanélküliek, a közfoglalkoztatásban lévők számára kínál majd az elsődleges 
munkaerőpiacon elhelyezkedést.  

Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen, ennyit kívántam bevezetőként 
elmondani.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Miniszter úr, köszönöm szépen. Akkor most a kérdésekre kerül sor. 
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kívánja kezdeni. Nézzünk körbe! (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben más nem, akkor majd én.  

A miniszter úr által említett módon, valóban van sok olyan kérdés, amire, azt 
gondolom, érdemes sort keríteni, hiszen az elmúlt egy év alatt, az utolsó 
találkozásunk óta sok minden merült fel, és mégiscsak a mai napunk elsősorban egy 
beszámolóról szól. Ezért engedje meg nekem, hogy elsősorban ne a 2020-as 
költségvetésről kezdjek el én magam beszélni, hiszen arra itt a következő hetek majd 
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alkalmat adnak, hanem nézzük meg azt, hogy mi történt az elmúlt egy év alatt vagy 
az elmúlt időszakban.   

Azzal, hogy megemlítette, a Költségvetési bizottság elnökeként dolgozott, a 
miniszter úr lehetőséget adott nekem arra, hogy elmondjam, én magam is 
dolgoztam a Gazdasági Minisztériumban, és akkor, 2006-2007 tájékán készült egy 
olyan program, egyébként nemzetközi szakértők együttműködésével, amely azt a 
célt fogalmazta meg, hogy Magyarország akkor tud felzárkózni, ha évi 2 százalékkal 
meghaladja az európai átlagnövekedést, és egymillió ember munkába állításával tud 
ehhez hozzájárulni. Örülök annak, hogy ez a tanulmány akkor az önök számára 
rendelkezésre állt, hiszen az átadás-átvétel részét is képezhette, és örülök annak, 
hogy ebbe az irányba tudtak elindulni, illetve abban egyetértünk, hogy ez maga a 
megoldás. 

A 2020-as költségvetésről csak egyetlen kérdést engedjen meg nekem, a 
többivel majd egy kicsit hosszabban élnék. Ez pedig az, hogy egy nagyon ambiciózus 
bérnövekedéssel számolnak, 8,3 százalékossal, aminek természetesen a 
követkeményei jelentős adóbevételt hoznak majd a költségvetés számára; ez 
vonatkozik mind a vállalkozási szférára, mind pedig az állami szférára. Mindez 
azonban azt a kérdést felveti, hogy ez milyen minimálbér-növekedéssel jár, önök 
milyen mértékű minimálbér-emeléssel számolnak. Annak érdekében kell ezt 
megkérdeznem, hogy ez biztosan érinti-e azokat a kisvállalkozásokat, akiknek az 
életben maradásukat is vizsgálni kell. Tehát ezért kérem szépen, hogy erre külön 
térjünk ki.  

Mivel lehetőségem volt itt még segítséget is kérni ebben, ezért a miniszter úr 
számára, ha megengedi - itt a kollégát megkérem -, van itt egy kérdéssor, amelyet én 
szeretnék a miniszter úrnak feltenni. Ha jól emlékszem, 29 kérdés lett a vége ennek, 
a képviselőtársaim is megkapják. Arra szeretném majd a miniszter urat kérni, hogy 
részletesen térjünk ki mindegyikre, de időkorlátozás miatt, ahogy a miniszter úr is 
udvarias volt velünk, nem mindegyiket említeném most meg, de a kiemelten 
fontosakra mindenképpen szeretnék kitérni. 

Az elmúlt egy év alatt miniszter urat hiába invitáltuk a letelepedési kötvény 
ügyében - aminek különös apropója lett volna szeptemberben, amikor önmagában a 
programot lezárták -, hogy az erre vonatkozó tájékoztatót megkapjuk. Ezért abba a 
helyzetbe kényszerült a Költségvetési bizottság, hogy időnként napirendre-vételi 
kísérlettel, majd pedig egyébként kormánypárti szavazatokkal azt elutasítva erről a 
programról a Költségvetési bizottság nem kapott beszámolót. Ellenben a 
lehetőségekkel élve, és látva azt, hogy különböző szakértők meddig jutottak el 
ebben, igen komoly ellentmondások vannak a letelepedésikötvény-program 
értelmében. (Barcza Attila és Potocskáné Kőrösi Anita megérkezik az ülésre.)  

Tegnap egy miniszteri meghallgatáson azt hallgattuk, hogy volt olyan 
kötvényprogram, amelynek az átváltásával az olcsóbb finanszírozás felé tudtak 
elmozdulni. Ebben az esetben az az állításom, hogy önök egy jóval drágább 
finanszírozást vettek igénybe, mint amit egyébként a piacról igénybe lehetett volna 
venni. Az erre vonatkozó elszámolási kérdésekre, azt gondolom, a miniszterelnök-
helyettes úrnak válaszolni kell, ezért kérjük, hogy ha most külön napirendben nem, 
de akkor az itt feltett kérdésre legyen szíves majd ezt elmondani.  

A következő kérdésem az, hogy az Állami Számvevőszék elnöke tegnap, 
illetve az elmúlt napokban tett egy olyan kijelentést, amely arról szól, hogy a 
munkavállalók bérének egy jelentős részét vagy egy részét át kell utalni 
megtakarítási számlára. Na most, tegnap, ha jól értem, akkor mindezt korrigálta az 
Állami Számvevőszék elnöke. A Pénzügyminisztérium, ha jól értem, akkor azt 
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üzente, hogy ő nem ért egyet ezzel, de szeretném, ha a nyilvánosság előtt, a mi 
tiltakozásunk után is, egyértelművé válna, hogy akkor a miniszter úr egyetért-e ezzel 
a javaslattal. 

A 2020. évi 1 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánycél kisebb, mint 
a nem sokkal korábban a konvergenciaprogramban szerepelő 1,5 százalék. Ennek a 
változásnak mi az oka? Szeretném, ha a miniszter úr ebben tájékoztatást adna 
nekünk.  

2008 és 2017 között a GDP arányában a közbiztonságra fordított kiadások 
0,4 százalékponttal, a gazdasági ügyeké 1,4 százalékponttal, a „szabadidő, kultúra, 
vallás” kategória, minden bizonnyal főleg a sport miatt, 2 százalékponttal 
emelkedett, miközben a környezetvédelem, az egészségügy, az oktatás részesedése 
pedig jelentősen csökkent. Miniszter úr egyetért ezzel? A továbbiakban is ez 
várható, hogy ilyen változásokkal kell számolni akár a jövőt tekintve is? 

Úgy tűnik, egy komoly megtakarítási lehetőséggel élhetnek 2020-ra. A 
közigazgatási bíróságokról szóló törvény életbe lépésének elhalasztásán vagy 
megszüntetésén túl még milyen változások várhatók annak érdekében, hogy 
egyébként az európai keretek között az önök pártja tovább létezhessen a 
Néppártban, vagy pedig ezt a részét törölni kell, törölni fogják? És ennek 
költségvetési hatását 2020-ra akkor megtakarításként milyen mértékben 
kezelhetjük? (Horváth István megérkezik az ülésre.)  

Tegnapelőtt a parlamenti vitában egy igen komoly kérdés jött elő. Az önök 
által elfogadott rabszolgatörvényben is, a munka törvénykönyvében szerepel egy 
kitétel, miszerint a szakszervezetek működését akadályozó cégek nem kaphatnak 
semmilyen támogatást. Az elmúlt hetekben önök mégis igen nagy erőfeszítéseket 
tettek azért, hogy a Suzuki támogatását több vonalon is megerősítsék.  

Tisztelt Miniszter Úr! Mit tesznek önök azért, hogy a saját törvényeiket 
betartsák? Ha ott a parlamentben nem tudtak válaszolni, akkor, kérem, adja meg a 
lehetőséget a nyilvánosságnak és a bizottságnak, hogy megismerje, mit kívánnak 
tenni egy ilyen gyárban, amely ennyire fittyet hány erre az egészre. Erről legyen 
szíves tájékoztatást adni, hiszen az elmúlt egész egy évüket jellemezte ez a 
támogatás.  

Egy témát nem hagyhatok semmiképpen figyelmen kívül, ez pedig az 
otthonápolásban magára hagyott 33 ezer ember. 17 ezer emberről önök döntöttek, a 
költségvetési vonatkozását érvényesítik, gondolom én, de 33 ezer embert 
otthagytak, és én úgy gondolom, hogy ez méltánytalan velük szemben. Ezért 
tisztelettel kérem, gondolja végig, és mondja el, hogy mit terveznek ennek 
érdekében. Azt remélem, hogy a válságra való felkészülés árát nem velük kívánják 
megfizettetni. 

Ugyanebbe a kategóriába tartozik az is, hogy az elmúlt év novemberében - a 
16. pont következik most, itt nagyot ugrottam. A rokkantosítás eljárásával 
kapcsolatban a megváltozott munkaképességű emberek számára járó járandóságok 
jelentős csökkentése érdekében 2011-ben önök elfogadtak egy törvényt, 2012-től ez 
életben van. Múlt év novemberében az Alkotmánybíróság megállapította egy 
magánszemély keresete alapján, hogy ez teljesen alkotmányellenes volt. Önök 
százezer embernek tartoznak fejenként bérlettérítéssel, járulékcsökkentéssel, 
utazási kedvezményekkel, és akkor nem beszélek arról, hogy a kilátástalan emberek 
közül hányan lettek öngyilkosok, mert lehetetlen helyzetbe kerültek azért, amit 
egyébként önök szabályozásként elindítottak 2012-től. Mára ez nyilvánvalóan 
alkotmányellenes. Március 31-ig szólt az Alkotmánybíróság döntése, hogy önöknek 
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ezt helyre kellett volna állítani. Kérdezem miniszter urat, hogy 2020-ra tervezik-e 
ezeknek az embereknek a kártalanítását és annak költségvetési kiadásait.  

Miniszter Úr! Nem megyek tovább, elsősorban amiatt, hogy önnek 
lehetőséget adjak, hogy mind a 29 kérdésre legyen szíves válaszolni. Ha szükséges, 
akkor egyenként én olvasni fogom ezeket, ahogy haladunk ebben előre, de itt van 
előttünk. Tisztelettel azt szeretném kérni, hogy ezeket a kérdéseket a 
jegyzőkönyvhöz csatoljuk, és tekintsük úgy, hogy én ezt szóban elmondtam. Ennek 
megfelelően kérem miniszter urat, hogy erre részletesen válaszoljon. Mindannyiunk 
előtt ott van. Várom miniszter úr megtisztelő válaszát. 

(Jelzésre:) Alelnök úr következik. Tessék, parancsoljon, Szűcs Lajos alelnök 
úr!  

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Pontosan azért, mert ön is volt ebben a székben, 
remélem, emlékszik arra a töretlen gyakorlatra bizottsági elnöki idejéből, hogy 
általában, amikor az elnök kérdezni szokott, át szokta adni az elnöklést. Ezt a 
gyakorlatot itt a Költségvetési bizottságban az elmúlt időszakban elfelejtettük, és 
elnök úr pedig néha elfelejti azt, hogy ez nem egy rögtönítélő bíróság, hanem a 
parlament egyik szakbizottsága. Szeretnék megkérni mindenkit, aki itt van, és 
figyelemmel kíséri a bizottságot, hogy térjünk rá ezekre az alkotmányos keretekre.  

Az elnök úr által elkészített és beterjesztett 29 pontos javaslatcsomaggal 
kapcsolatban azt az ügyrendi javaslatot teszem, hogy ha az elnök kívánja, akkor ezt 
írásbeli kérdésként nyújtsa be, szerintem tisztességesebb így ez az egész történet. 
Erről kérek szavazást az elnök úrtól, miután befejeztem. 

Amit viszont szeretnék elmondani, ami sokkal fontosabb: az ön által tett 
29 pontban keveredik az, amit ön elmondott, és utána kérte annak az ellenkezőjét, 
hiszen ön azt mondta, hogy a 2020-as költségvetésről majd elég sokat beszélünk, de 
például a 2. pont, a 3. pont, az 5. pont, a 7. pont, a 16. pont, a 8. pont mind-mind 
2020-as költségvetést érintő kérdések. Tehát akkor a saját komolyságát is vegye 
elnök úr figyelembe! Ha azt kéri, hogy itt ne a 2020-as költségvetésről beszéljünk, 
akkor ön meg ne kérdezzen a 2020-as költségvetésről, valóban lesz időnk arra, hogy 
ezt megtegyük. 

Az csak egy kicsi motoszkáló dolog bennem, hogy ön azt mondja, 2006-ban 
elkészült egy olyan tanulmány, amelyik a 2 százalékpontos gazdasági növekedést és 
a 800 ezer fős… (Varju László: Egymillió!), egymilliós munkavállalói állomány 
növekedését és növelését célozta meg. Vajon ki csavargatta az önök kezét hátra, 
hogy 2006 és 2010 között ezt nem sikerült megvalósítani, sőt még el sem kezdeni, 
sőt olyan helyzetbe hozták a magyar gazdaságot és a magyar állampolgárokat, hogy 
a 2008-as válság mindenkit felkészületlenül ért? És ahogy a miniszter úr is 
elmondta, oda jutottunk el 2010-ben, hogy csődközeli helyzetbe került - 
Magyarországról beszélünk.  

Én viszont azt szeretném mondani miniszter úrnak, hogy szerencsére ezt a 
gazdasági csődöt elkerültük, és 2012 óta olyan költségvetései vannak 
Magyarországnak, amelyeket kiszámíthatóság, betarthatóság és következetesség 
jellemez. Eljutottunk odáig, ha egyébként megnézzük a 2019-es tényszámokat, hogy 
nem volt választási költségvetés, mégis a gazdasági növekedést be tudta tartani, és 
minden államadósság-csökkentési célt meg tudott dönteni az elmúlt évi végrehajtás. 
Ha nézzük a 2020-ast, az is gyakorlatilag egy szufficites költségvetés, mert az 
adósságrendezési szolgálatunkat jóval meghaladja az a bevétel, amelyet a 
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költségvetés tervez olyan módon, ahogy a miniszter úr elmondta: mégis olyan 
tartalékok vannak benne, amelyek egy várható lassulást is ellen tudnak tételezni. 

Úgyhogy én gratulálok ahhoz a munkához, amit a minisztérium meg a 
parlament közösen elvégzett, és ez csak a magyar emberek munkájával együtt 
lehetett ilyen sikeres. Ezt a következetességet várjuk el a következő időszakban. 
Kérem elnök urat, hogy a javaslatomról szavaztasson.  

 
ELNÖK: Nem pontosan értem alelnök úr mondatait, mert érthetném akár 

ügyrendi javaslatnak is (Dr. Szűcs Lajos: Ügyrendi javaslat.), amit mond, ami azt 
jelentené, hogy miniszter úr elmenekülne a beszámoló elől az egyéves itt nem léte 
után. Azt gondolom, ha arra van szükség, visszakérem szívesen a papírokat, és 
felmondom a 29 kérdést. Én csak udvariasságból és mondjuk úgy, a könnyebbség 
kedvéért tettem ezt meg. Azt gondolom, ha most az alelnök úr azt kezdeményezi, 
hogy ügyrendi javaslatként szavazzuk meg, hogy a miniszter urat nem kell 
meghallgatni ezekről a kérdésekről, akkor azt gondolom, ez totálisan 
elfogadhatatlan, és nem értek egyet önnel.  

Miniszter úr bátorságától függ, hogy akkor mit kíván tenni. Szembenéz 
ezekkel a kérdésekkel, és válaszol rájuk, avagy inkább abba az ügyrendi irányba 
akarja terelni, amit egyébként eddig is tettek: ha szükséges, akkor a kormánypárti 
többség, mondjuk úgy, lehetetlenné teszi a Költségvetési bizottság ülését. Mit 
gondol ön erről, miniszter úr? 

 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Én itt egy beszámolóra jöttem, tehát az 

ehhez szükséges kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. Ha úgy érzi a bizottság 
vagy a bizottság tagjai, hogy ezek a kérdések, amelyek, mondjuk, a Fidesz európai 
néppárti tagságára vonatkoznak, hozzátartoztak a bizottság működéséhez, akkor 
ezekre is fogok válaszolni, bár nem vagyok illetékes benne. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Több jelentkező is van. Nézzük akkor 

az alelnök urakat ebben a sorrendben! Tessék, parancsoljanak! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

alelnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Úgy gondolom, kedves elnök úr, hogy azért egy 
Költségvetési bizottságnak kell hogy legyen egyfajta szakmai komolysága. Az ön 
indulatoktól sem mentes kirohanását ismerjük mi már, ha mást nem, akkor a 
televízió székházában tanúsított magatartását, mindenki előtt van képi 
formátumban is. Arra kérem, mielőtt még eljutna erre a szintre, egy picit vegyen 
erőt magán, és tényleg gondolja át azt, hogy komoly elnöki feladatot lát-e el itt, vagy 
csak egy pártszócsőként működő elnöki tisztséget tölt itt be.   

Én sem akarok, ahogy ön fogalmazott, persze megfelelően pongyolán, fittyet 
hányni a dolgok mögött, én csak emlékeztetni szeretném, hogy települési 
vezetőként, polgármesterként éltem meg a 2006 és 2010 közötti időszakot, amikor 
ön jelen esetben a minisztériumban volt, ahogy itt ki is emelte. Én világosan 
visszaemlékszem azokra az évekre, amikor nekünk, települési vezetőknek kellett 
kiegészíteni a pedagógusok bérét, mert önök csak egy bizonyos százalékát utalták le, 
és a nehéz helyzetben lévő települések próbálták azt kiegészíteni. Ön beszél itt 
öngyilkosságról, amikor 2009-2010 környékén a magyar sajtó a Bajnai Gordonhoz 
köthető libás üggyel volt tele, és öngyilkosságok tömegéről lehetett éppen olvasni?  

Tehát én úgy gondolom, ha erről szól ez a bizottsági ülés - és ezek a szavak, 
hogy „az egy évig nem ittlévősége”, valahogy így fogalmazott. Most egy miniszternek 
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az a dolga, hogy minden egyes bizottsági ülésen üljön itt, és az ön 29, 5, 2, 10, 100 - 
ismerjük az ön pártelnökét, hogy képes ilyen pontokra, akár 100-ig is eljuthatunk - 
pontját hallgassuk meg és vegyük figyelembe? 

Én szeretnék kérdezni, és a kérdést felfoghatjuk úgy is persze, hogy a korábbi 
időszakra is vonatkozik, de nyilván a 2020-as költségvetéshez is kapcsolódik. Azt 
szeretném megkérdezni - nagyon örülünk mint települési, kistelepülési 
országgyűlési képviselők, hogy a „Magyar falu” programot beindította a kormány. 
Mi tette lehetővé, hogy egyáltalán beszélhetünk „Magyar falu” programról? Annak 
különösen örülünk, hogy a falusi CSOK közel 2800 településen igénybe vehető, és 
annak megint kifejezetten örülünk, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv keretében 
5 millióig még az áfa is megoldást jelenthet a falvakban élők számára. Tehát 
kérdésem az, hogy ilyen erős most a magyar gazdaság, hogy ezt a költségvetési 
megterhelést - bár nem biztos, hogy itt ez a legjobb szó - elbírja-e.  

Ugyanakkor szeretnék tenni egy javaslatot, hiszen látjuk a jelentkezéseket is, 
hiszen az első körös pályázatokon már túlvan a rendszer, hogy igen komoly 
túljelentkezés van. Ez természetesen megerősíti azt, hogy hasznos ez a program, és 
gondolkodni kell esetleg olyan kisebb fejlesztéseken is, amelyek a korábbi TOP-os 
pályázatok során esetleg nem voltak igénybe vehetők, vagy nem volt olyan pályázati 
kiírás, amelyik kisebb, akár egész pici, 200 lelkes település számára is lehívható 
forrás volt korábban.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és arra kérem magunkat, hogy 
tényleg, azért a Költségvetési bizottság egy komoly bizottság, ne menjünk el ebbe az 
irányba, és ne kiáltsunk itt mindenféle diktatúrát. (Mesterházy Attila megérkezik az 
ülésre.) És, elnök úr, nehogy valami baja legyen, én arra kérem, hogy tényleg 
próbálja meg visszafogni magát, tévészékház szintig nem szeretnénk eljutni ezen a 
bizottsági ülésen.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, 

képviselő asszony! 
 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Először is szeretném megkérni tisztelettel alelnöktársaimat és elnök urat, hogy 
koncentráljunk a témára, mert nem azért jöttem ide, hogy meghallgassam, hogy mit 
tett vagy mit nem tett Gyurcsány Ferenc és mi volt a tévészékházban, engem ez nem 
érdekel. (Dr. Tilki Attila: Falusi CSOK…) A falusi CSOK az egy jó téma, én is 
polgármester voltam ugyanakkor, amikor ön, tehát akkor igazán szívből szólt. 

Én azt szeretném mondani, hogy kicsit rövidnek találtam a pénzügyminiszter 
úr beszámolóját, én nagyon szívesen hallgattam volna még önt, ezek helyett meg 
mindenképpen, amik az imént elhangzottak. Azt szeretném kérdezni, nem tervezik-
e azt, hogy az önkormányzati tulajdonú vízműveknek kicsit megnöveljék a 
pályázható támogatását, mert most láttam, hogy nem emelkedett, és úgy gondolom, 
hogy ezek a tulajdonú vízművek elég nagy problémával küzdenek most már évek 
óta, sok önkormányzatnak lehet, hogy tőkét kell beinjekciózni és tőkét emeltetnek, 
illetve megnövekedett az önkormányzatok költsége is ezzel kapcsolatban. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, bocsásson meg egy pillanatra, mert 

itt alelnök úr jelzi, hogy akkor az általa tett felvetés ügyrendi kérdés, ügyrendi 
felvetés, azt akkor előbb le kell zárnunk. Az ügyrendi kérdés vitájában minden 
frakciónak van egy perce, ezt így tudjuk megvitatni, hogy a figyelemfelhívásnak 
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megfelelően szabályosan járjunk el. Ezért szeretném megkérni alelnök urat, hogy 
ismételje meg pontosan, mi az ügyrendi javaslat.  

Dr. Szűcs Lajos ügyrendi javaslata  

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ügyrendi javaslatom az, 
hogy ez az írásban elkészült 29 pontos javaslat, amennyiben szükséges, ön készítse 
el és írásbeli kérdésként nyújtsa be az illetékes minisztériumhoz. Természetesen itt 
a beszámolóval, illetve az elmúlt egy évvel kapcsolatban szóban feltett kérdésekre, 
mint ahogy az előbb Hohn Krisztina is, választ fog kapni a bizottságunk. Úgyhogy 
ezt az írásban tett javaslatcsomagot, kérem, hogy vonjuk vissza.  

 
ELNÖK: Bocsásson meg, alelnök úr, de én ezt nem tudom értelmezni. Én 

elmondtam a kérdéseimet, én ezt nem vonom vissza, én várom a miniszter úr 
válaszát. Hogy a kormánytöbbség erről szavazni akar, ezt önmagában lehetetlennek 
tartom, de egyébként, ha szavaznának róla, én természetesen felteszem, szavazni 
fognak róla. De ettől még a kérdések a beszámoltatás keretében ott vannak a 
miniszter úr előtt, és azt várom tőle, hogy tegyen eleget annak a kötelezettségének, 
amit jogszabály ír elő. Ezt elmondtam mint ügyrendi kérdésre, mert az utolsó 
mondatot tekintem ügyrendi javaslatnak, hogy vonjam vissza. Ilyenről szó sem 
lehet. De ügyrendi kérdésben egyelőre akkor mennénk tovább. Mesterházy úr 
jelezte, hogy ő szeretne hozzászólni.  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Én annak a 

tudatában szólnék hozzá, hogy én 1600 darab írásbeli kérdést tettem fel eddig a 
kormánynak, az előző ciklusban pedig 2600-at. Tehát azt nem lehet mondani, hogy 
nem foglalkozom írásban a kormány tevékenységével. De ez egy törvényi 
kötelezettsége a miniszternek, hogy itt megjelenjen, és válaszoljon a kérdésekre. 
Nem is értem a felvetést, ha valaki kérdésekkel készül egy miniszteri 
meghallgatásra, ami egy évben kétszer van - nagy nehezen -, hogy ott, ha valamit 
akarunk kérdezni ellenzéki képviselőként, akkor azt nem tehetjük meg, ezt 
konkrétan nem tudom értelmezni, hiszen ha most felolvasom ezeket a kérdéseket, 
akkor már nem írásban van, és akkor ne zavarja alelnök urat, hogy ez most papíron 
van, Varju úr így készült, időt spórol, mert azt olvassa föl, ami le van írva. De ez egy 
miniszteri meghallgatás, a miniszter úr felnőtt ember, volt már itt többször, el tudja 
dönteni, hogy akar rá válaszolni vagy nem. Többször nem akart, mi meg ezt 
tudomásul vettük, akkor beadtuk neki utána írásban ugyanazokat a kérdéseket. 
Tehát én azt gondolom, hogy olyat ne hozzunk ide megoldásként, ami eddig soha 
nem volt ebben a bizottságban, amióta áll ez a Parlament, és a házszabály sem tiltja 
ezt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi kérdéshez kíván-e még valaki 

hozzászólni? (Dr. Tilki Attila: Én!) Alelnök úr, tessék! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Mesterházy képviselő úr nem volt itt az elején, csak neki szeretném mondani, 
például 5-ös kérdés, részlet belőle: „milyen változások várhatók a Fidesz-kormány 
részéről annak érdekében, hogy a Fidesz az EU parlamentjének néppárti 
frakciójában maradhasson?” Ilyen alapon azt is megkérdezhetjük költségvetési 
bizottsági ülésen, hogy holnapután akkor fog esni az eső, vagy nem fog esni, mert ez 
nem költségvetési téma.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mesterházy Attila képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Szerintem a kérdések felén már túllennénk, 

de akkor vitatkozzunk erről is egy kicsit. Én viszonylag sokszor részt veszek a 
parlament ülésein, képviselőtársam kevésbé, ott is nagyon sokszor a fideszes 
képviselők sok mindenről beszélnek, csak nem arról, ami a téma. Tehát egy 
bizottsági ülésen egy ellenzéki képviselő, még egyszer mondom, azt kérdez, amit 
akar, a miniszter úr pedig eldönti, hogy mire milyen formában válaszol. Ez ilyen 
egyszerű, semmi bonyolultság nincs ebben. És szerintem felesleges a miniszter urat 
ennyire védeni, nincs ő porcelánból, tehát meg fogja oldani ezt a helyzetet. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más? (Nem érkezik jelzés.) Én bevallom most 

őszintén, nem tudom ügyrendinek minősíteni azt, amit az alelnök úr 
kezdeményezett, de ha ragaszkodik a szavazáshoz, akkor én megteszem 
természetesen. (Dr. Szűcs Lajos bólint.) Ragaszkodik hozzá.  

Kérem, hogy aki egyetértett az elhangzott ügyrendi javaslattal, miszerint 
Varju László vonja vissza a 29 darab kérdését, kézfelemeléssel jelezze! (Dr. Tilki 
Attila: De nem ez volt a kérdés! - Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) 10 igen, 4 nem.  

A bizottság határozatát tudomásul vettem, de én ezt nem vonom vissza, 
miniszter úrtól várom a válaszokat. És áttérnék most már akkor arra… (Dr. Tilki 
Attila jelzi szólási szándékát.) Bocsánat, az ügyrendinek tűnő vitát lezárhatjuk 
ezzel… (Dr. Tilki Attila: Igen, de a jegyzőkönyv kedvéért: nem ez volt a felvetés, 
amit ön elmondott, mert nem ez volt, hogy vonja vissza. Szűcs Lajos elismételte, de 
ön nem azt mondta el, amit Szűcs Lajos alelnök úr mondott.) Alelnök úr, szavazás 
után vagyunk. (Dr. Tilki Attila: Csak mondom a jegyzőkönyv kedvéért, hogy nem 
így mondta el!) Döntöttek, önök ezt a döntést meghozták, kérem, hogy ezt vegyük 
figyelembe.  

(Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Bizottság! Elnök úr, az a helyzet, hogy én értem ezt a bolsevik tempót itt 
Mesterházy úrral egyetemben, hogy önök mennyi bizottsági ülésen vannak jelen, 
meg min vannak ott. Tegnap se volt itt Mesterházy úr, de nyilván, amikor bejön és 
itt a sok kamera, akkor előadja magát, mint jó bolsevik. Azt is értem, elnök úr, hogy 
ön itt elkezdett gyorsan károgni a jövő évi minimálbérről, ez egy szenzációs dolog, 
hogy nehogy már a kisvállalkozások tönkremenjenek. Mondja már el nekem, akkor 
a kérdései között miért jelenik meg a program, miért jött nekem az európai 
minimálbérrel. Akkor most önök akarnak minimálbér-emelést, vagy nem akarnak? 
Amikor kampány van, akkor minimálbér-emelést emleget, amikor meg bejön a 
miniszter úr és meghallgatjuk, akkor elkezd azon aggódni, hogy tönkremennek a 
magyar kisvállalkozások. Ez nevetséges, elnök úr, ne haragudjon meg! Mint ahogy 
nevetséges az a kérdés, amit az Európai Parlamentről, a Fidesz néppárti tagságáról 
tesz fel egy pénzügyminiszternek. Természetesen nem erre a bizottságra tartozik ez 
a dolog.  

Mint ahogy számtalan olyan kérdés van… - például az otthonápolás. Pont 
önök voltak azok, akik nem szavazták meg decemberben. Balhéztak, ahelyett, hogy 
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odaálltak volna az ápoltak mellé. Most utólag jönnek el, ne haragudjon meg, teljesen 
nevetséges! 

Viszont azt tudom mondani, hogy én meg kérdezni szeretnék. Miniszter úr, 
nagyon jól haladnak a gyorsforgalmiút-építések, szerencsére az én körzetemben is, 
ha minden igaz, elindul hamarosan az Abony-Törökszentmiklós-út, én arról 
szeretném kérdezni, hogy várható-e a folytatás. 

Illetve azt, hogy a „Magyar falu” program szenzációs, én is ezt tudom 
mondani, nagyon sokat jelent a térségemnek is meg az összes falusi térségnek, és én 
bízom benne, hogy a fiatalok élni fognak az otthonteremtési lehetőséggel is, a falusi 
CSOK-kal.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy a jövő évi keretben lesz-e változás 
esetlegesen a programokban. Tehát amelyekre az idén lehetett pályázni egy-egy 
témában, jöhetnek-e be új témák, illetve várható-e, hogy hosszú távon is fenn tudjuk 
tartani ezt, tehát nemcsak jövőre, mert láttam, ez már a jövő évi költségvetésben 
benyújtásra került. Hosszabb távon is fenn tudjuk-e tartani ezt a programot, mert 
nagyon jó ez a program, sok elmaradást kell behozzunk a falvakban, főleg annak 
köszönhetően, hogy a mellettem ülő elnök úr 2006-ban ott ült a Gazdasági 
Minisztériumban, és sikeresen bezárták az óvodákat, kórházakat zártak be, falusi 
iskolák tömkelegét zárták be.  

Annak idején elmondtam, hogy Hiller István a magyar történelembe úgy tud 
bevonulni, mint a legnagyobb iskolabezáró oktatási miniszter. Varju úr is be tud 
vonulni a gazdasági minisztériumi tudásával, csak az a helyzet, még akkor egy 
megjegyzést, elnök úr, hogy amikor a miniszterelnök úr bejelentette az egymillió új 
munkahelyet, akkor önök kikacagták. Akkor mi az igaz? A kikacagás és a kétely, 
hogy ezt nem lehet valósítani, vagy az a tanulmány, amelyet önök állítólag 
elkészítettek?  

Úgyhogy én ezekre a kérdésekre várom a választ, miniszter úr, főleg arra, 
hogy lesz-e lehetőség a falusi CSOK fenntartására, illetve a falusi program 
fenntartására hosszú távon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Folytatjuk a kérdéseket, képviselő asszony 

következik. Tessék, parancsoljon! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Egyetértek Hohn Krisztina alelnök asszonnyal, hogy itt most a kérdéseké a főszerep. 
A miniszter úrtól azt szeretném kérdezni, hogy ön említette, hogy a 2020-as 
költségvetés három pillérre fog támaszkodni: biztonságot megőrző intézkedések, 
gazdaságvédelem és a családok költségvetése - ezt a nevet adták a 2020-as 
költségvetésnek. A Jobbik számtalan olyan javaslattal élt az elmúlt időszakban a 
családvédelmi akcióterv megjelenése után, amelyek egyre kevésbé látszanak 
visszaköszönni, legalább meggondolás szintjén.  

Én most ebből egyetlenegyet szeretnék kiemelni, a családi adókedvezmény 
intézményét. Az elmúlt években is többször kifejeztük, hogy egyetértünk azzal, hogy 
a családi adókedvezmény egy olyan intézkedés, amely jó a családoknak. Azonban a 
kétgyermekes családoknál a családi adókedvezmény összegét befagyasztották, és 
arra tettünk javaslatot, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen a 
kétgyermekesek utáni családi adókedvezmény, és az egygyerekesek után sem 
változik. Bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban erre is lehetőséget 
fognak biztosítani, ugyanis egyre jobban látszik, hogy vagy egy, vagy két gyermeket 
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vállalnak a családok, és a családi adókedvezmény lehet az a segítség, amellyel még 
jobban az oktatásukat és a nevelésüket tudják támogatni.  

Erre várom miniszter úr válaszát. Gondolkodnak-e abban, hogy a családi 
adókedvezmény intézményében magasabb, legalább inflációt követő mértékben 
emelkedjen? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? (Jelzésre:) Tessék, 

parancsoljon, képviselő úr.  
 
V. NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Úr! Az elmúlt években a kormány számos, a gazdaság kifehérítését célzó intézkedést 
hozott, gondolok itt akár az EKÁER rendszerre, akár a pénztárgépek NAV-ba 
történő bekötésére. A kérdésem az, hogy beváltották-e ezek a hozzájuk fűzött 
reményeket, és lesz-e ennek folytatása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! További kérdések? (Jelzésre:) 

Mesterházy Attila úr következik. Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt szeretném a 

miniszter úrtól kérdezni, hogy a költségvetésben viszonylag nagyobb költségvetési 
tartalékot tervezett a kormány. Ennek okáról esetleg, ha a miniszter úr mondana 
valamit, hogy mik azok a veszélyek, amelyek miatt azt gondolják, hogy ebben egy 
jelentős költségvetési tartalékra van szükség. Milyen olyan hazai vagy akár 
nemzetközi környezetből fakadó veszélyeket lát, amelyek miatt ezt indokoltnak 
tartják? Ezt megköszönném. (Boldog István: Itt kellett volna lenni a bizottsági ülés 
elején, elhangzott!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Mesterházy Attila: Nem baj, hogy elhangzik 

még egyszer. - Dr. Tilki Attila: Türelmesebben!) A párbeszédet kérem befejezni, 
majd szót adok, és akkor mindenki elmondhatja a véleményét. Ragaszkodjunk 
egyelőre ahhoz, hogy a miniszter úr válaszát várjuk, de előtte még kérdés van-e? 
(Senki sem jelentkezik.) Egyelőre nincs. 

Akkor első körben miniszter úré a szó. Tessék, parancsoljon! 
 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a 

kérdéseket, és örülök, hogy lehetőségem nyílik válaszolni ezekre.  
Kezdem azzal, amit elnök úr feltett a letelepedési kötvényekre vonatkozóan. 

Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy egy hasznos eszköznek bizonyult a letelepedési 
kötvény, hiszen amikor bevezettük, kevesebb forrást és csak magas kamattal tudott 
megszerezni az ország, mint korábban. Ez annak volt köszönhető, hogy a 2010 előtti 
kormány egy nagyon komoly IMF-hitelt, egy Valutaalap-hitelt vett fel. Ennek a 
kamata abban az időszakban, amikor a letelepedési kötvény elindult, 4 százalékos 
volt, ehhez képest a letelepedési kötvényt 2,5 százalékon, egészen pontosan 
2,53 százalékon tudtuk felvenni. Tehát azt gondolom, pont az volt az egyik célja 
ennek a kötvénytípusnak, hogy a 2010 előtt felvett magas kamatozású IMF-hitel 
finanszírozását lehetővé tegye.  

Másrészt 2013 után jelentősen változott a magyar gazdaság helyzete. Itt 
szeretnék arra emlékeztetni, hogy egy igen erőteljes adósságcsökkentő politikát 
kezdtünk el, nem fedezetlen hitelek felvételével próbáltuk az ország gazdaságát 
segíteni és menedzselni, hanem alapvetően egy olyan gazdaságszerkezetet 
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alakítottunk ki, amely növekedési faktorok, növekedési motorok beindításával tudta 
kezelni a korábban felvett hitelek törlesztését is. Nem véletlen, hogy mind a három 
nemzetközi hitelminősítő cégnél befektetésre ajánlott kategóriába került az ország a 
korábbi helyzethez képest.  

Az Államadósság Kezelő Központ úgy döntött, hogy 2017 márciusában lezárja 
ezt a típusú értékesítést, ugyanis jól látható volt, hogy a piaci helyzet oly módon 
változott meg előnyére Magyarország szempontjából, hogy ilyen típusú kötvények 
kibocsátására már nem volt szükség. Az Államadósság Kezelő Központ egyébként 
2013 és 2017 között összesen 1,84 milliárd euró névértékben bocsátott ki ötéves 
letelepedési magyar államkötvényt.  

Szintén az Államadósság Kezelő Központ számításai alapján azt tudom 
önöknek elmondani, hogy a letelepedési magyar államkötvény konstrukciója 2013-
ban 1,62, 2014-ben 0,76, 2015-ben 0,2, 2016-ban és 2017-ben pedig 
0,4 százalékponttal volt olcsóbb finanszírozási eszköz az adósságkezelő számára, 
mint az azonos kibocsátású és lejáratú Prémium Euró magyar állampapír, amely 
tehát így költségelőnyt, költségvetési megtakarítást jelentett az 
adósságfinanszírozásban. 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy az Állami Számvevőszék 
elnökének felvetésére mi a Pénzügyminisztérium reakciója. Ezt tegnap megtettük, 
bizonyára olvasta elnök úr. Én azt tudom itt megerősíteni, hogy a kormány mindig 
is azt támogatta, hogy az emberek szabadon költsék el a megkeresett jövedelmüket, 
ők döntsék el, hogy ezt mire kívánják fordítani. Ha ezt elköltik a 
kiskereskedelemben, akkor ám legyen, ha ezt elköltik vagy félreteszik megtakarítási 
célból, ezt is támogatjuk, ha ők nyugdíj-előtakarékosság céljára tesznek félre pénzt, 
a kormányzat ezt is segíti, jelenleg is több olyan eszköz van, amelyik ilyen célokat 
szolgál.  

Elnök úr szintén megkérdezte az államháztartási hiánycél csökkentését. Azt 
gondolom, ennél jobb hírt nem tudok mondani egyébként a Költségvetési bizottság 
tagjai számára: ha a kormány még ambiciózusabb hiánycsökkentést csinál, mint 
amit korábban a konvergenciaprogramban vállalt, ezt nemcsak itt, hanem szerintem 
Brüsszelben is örömmel fogják fogadni. Tehát arra készülünk, hogy a gazdaság jó 
teljesítményéből fakadóan egy ambiciózusabb hiánycsökkentést valósítunk meg. Ez 
jó az országnak, jó az állampolgároknak, hiszen pont az előbb említett 
államadósság-finanszírozás is kisebb terhet jelent majd a költségvetésnek. 

A közigazgatási bíróságról szóló törvény életbe léptetésének elhalasztásáról 
több alkalommal informáltuk már a kormány tagjait. Nem hatásköröm egyébként, 
tehát ezt egy másik bizottságban kell majd az ellenzéki képviselőknek megkérdezni. 
Itt csak azt tudom önnek elmondani, elnök úr, hogy a bíróságokról szóló 
költségvetésnek része volt a közigazgatási bíróságok felállításának költsége, tehát ez 
érdemi többletet vagy érdemi megtakarítást egyébként nem fog jelenteni.  

Ami a Suzukira vonatkozó megállapítását jelenti. Egy vállalat, pláne egy 
magánvállalat működésébe a kormány soha nem szokott beleszólni, tehát azt 
gondolom, a Suzuki menedzsmentjének, tulajdonosainak, vezetőinek kell ezt a 
kérdést majd továbbítania.  

Ami az otthonápolást illeti, itt szeretném újra megerősíteni azt, amit 
egyébként a parlamenti kérdésekre és interpellációkra már számos alkalommal 
elmondtunk, hogy az ápolási díj összegének jelentős emeléséről döntött a kormány, 
nem véletlen, hogy elnök úr ezt nem említette meg: 15 százalékos emelés történt 
2014. január 1-jétől, 2017 januárjában egy újabb 5 százalékos emelés, és 2018 
januárjában egy újabb 5 százalékos emelés történt. Az intézkedéseknek 
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köszönhetően 2019. január 1-jétől bevezetésre került a gyermekek otthongondozási 
díja, röviden a gyod, amely a gyermeküket ápolók részére nyújt havi 100 ezer forint 
összegű ellátást. Tehát egy olyan új eszközzel tudott bővülni ez a kör, amely 
korábban nem volt.  

A további kérdéseket illetően, azt hiszem, elnök úrnak még a rokkantellátásra 
vonatkozott egy kérdése. Azt hiszem, itt téved, elnök úr, rosszul olvasta el az 
Alkotmánybíróság döntését. Az Alkotmánybíróság arról hozott egy döntést, hogy 
kiegészítő szabályozást kell elkészíteni, és ezt a kiegészítő szabályozást készíti elő 
jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma a többi társtárcával közösen.  

A további kérdésekre vonatkozóan. Szűcs Lajos alelnök úrnak köszönöm 
szépen a felvetését, egyetértek, valóban az elmúlt években az a gazdaságpolitikai 
program, amelyet folytattunk, lehetővé tette, hogy Magyarország erősödjön, a 
magyar gazdaság erősebbé és válságellenállóbbá váljon. A hitelminősítők 
minősítésében, de a piaci elemzők megállapításaiban is visszaköszön az, hogy a 
2010-ben örökölt helyzethez képest nagyon komoly lépéseket tudtunk előre tenni. 

Tilki alelnök úr felvetése a „Magyar falu” programra vonatkozóan. Igen, 
folytatni kívánjuk jövőre is ezt a programot. Úgy érezzük, hogy az idén meghozott 
döntések, amelyek 150 milliárd forint értékben segítették ennek a programnak az 
elindítását, hasznosak voltak, a magyar vidék talpra állítását és megsegítését 
szolgálták. A magyar gazdaság van abban az állapotban, hogy ilyen típusú 
programokat is el tudunk indítani, ezért ezt jövőre folytatni fogjuk. A jövő évi 
költségvetésben 60 milliárd forintos összeg áll rendelkezésre arra, hogy a falusi 
CSOK kiterjesztése megtörténjen, tehát a házak felújítása, bővítése, új lakások 
építése szerintem itt is egy nagyon fontos cél kell hogy legyen.  

Ha ma valaki megnézi az ingatlanpiaci helyzetet, azt látja, hogy alapvetően 
Budapesten, a fővárosban és a megyei jogú városokban ugrott meg jelentősen az új 
épített lakások száma. Azt szeretnénk, ha vidéken is egy ilyen fellendülés indulhatna 
meg, ezért is fordítunk egy nagyobb, kiemelt összeget arra, hogy a kistelepüléseken 
folyó lakásépítések is kapjanak támogatást, és ezért is terjesztjük be az 
adótörvények módosításában azt a lehetőséget, hogy a következő évtől kezdődően 
5 millió forint visszatérítést kapjanak azok a kistelepülési lakásépítők, -bővítők, -
felújítók, akik ilyenre fordítják az anyagi eszközeiket. 

A képviselő asszony, Hohn Krisztina kérdésére. A kérdés alapvetően az 
önkormányzatokat érinti, és a képviselő asszony felvetésére azt mindenképpen 
szeretném rögzíteni, hogy az önkormányzatok ma sokkal jobb állapotban vannak, 
mint 2010-et megelőzően. Ez annak is köszönhető, hogy átvettük azt a felhalmozott 
adósságot, amelybe a 2000-es években belekényszerültek az önkormányzatok; ez 
1300 milliárd forint volt. Tehát a tulajdonos önkormányzatok ma sokkal jobb 
helyzetben vannak az önkormányzati vízi közművek és vízművek kezelésében, 
felújításában, működtetésében, mint korábban. 

Mesterházy képviselő úr kérdésére. Először is hadd pontosítsam képviselő 
urat! Rosszul ismeri a házszabályt, nem két alkalommal, egy alkalommal kell 
megjelennie a miniszternek bizottsági meghallgatáson, másrészt pedig keresse 
vissza a bizottság jegyzőkönyveit, nem emlékszem olyan kérdésre, amelyre ne 
válaszoltam volna ezeken a bizottsági meghallgatásokon. 

A kérdésére vonatkozóan pedig: a tartalék szintjét azért állítottuk be a bruttó 
hazai termék 1 százalékára, mert úgy gondoljuk, hogy ha a gazdaság lassulni fog, ha 
az eurózóna irányából olyan lassulás éri el a közép-európai országok gazdaságait, 
amelyek érintik a gazdaság szereplőit, és így érintik értelemszerűen az 
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államháztartást is, akkor a kormánynak nagyobb tartalékkal kell rendelkeznie egy 
ilyen helyzetre.  

Boldog István alelnök úr kérdésére, ezt már részben érintettem. Az összes 
leszerződött útépítés fedezete benne van a 2020-as költségvetésben, tehát ezeket a 
költségvetés biztosítani fogja. Ez innovációs és technológiai minisztériumi hatáskört 
érint, tehát a minisztériummal mi nyilván csak a pénzügyi kérdésekre vonatkozóan 
vagyunk kapcsolatban, de a rendelkezésünkre bocsátott útépítéseket, így az Abony-
Törökszentmiklóst érintő fejlesztést is tartalmazza a költségvetés, mármint a 
fedezetét. 

A „Magyar falu” programra vonatkozóan válaszoltam. Folytatni kívánjuk a 
programot, és ennek a fedezetét biztosítjuk is 2020-ra.  

Potocskáné Kőrösi Anita kérdései a családtámogatásra vonatkozóan. Ahogy 
azt a bevezetőmben is mondtam, 2224 milliárdot fordítunk a családtámogatásokra 
2020-ban, soha ennyi pénzt a magyar költségvetés nem költött 
családtámogatásokra. Azt kell mondanom, hogy érdemes a családpolitikai 
intézkedéseket mindig megvizsgálni abból a szempontból is, hogy ezek hatékonyak 
voltak vagy kevésbé voltak hatékonyak. A magyar kormány ezért több olyan 
intézkedést is indít az idei évben, jövőre, amelyik a családokat fogja érinteni. Ilyen a 
négygyermekes anyák január 1-jétől járó adókedvezménye, élethosszig tartó szja-
kedvezményről, -mentességről beszélünk, vagy ilyenek azok az intézkedések, 
amelyek a babaváró támogatást érintik vagy más adókedvezményeket. 

Hadd pontosítsam a képviselő asszonyt! A kétgyermekes családok 
adókedvezményét éppen a Fidesz-kormány indította el az elmúlt években, ezt 
kiterjesztettük. 20 ezer forintról 40 ezer forintra nőtt ez a kedvezmény, tehát azt 
gondolom, hogy nemcsak a három- és többgyermekes családok, hanem a 
kétgyermekes családok is jelentős érintettjei ennek a kedvezménynek.  

V. Németh Zsolt képviselő úr felvetése is, ha jól emlékszem, a 
vidékfejlesztésre vonatkozott. (Jelzésre:) Bocsánat! 

 
V. NÉMETH ZSOLT (Fidesz): A szürkegazdaság, illetve a feketegazdaság… 
 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Bocsánat! Az online kasszák és a többi 

intézkedés, köszönöm.  
Itt arról tudok beszámolni, hogy ezt mindig folytatni kell, tehát az élet 

rendkívül gyorsan változik, és nincs olyan helyzet, amire mindig fel lehetne 
készülni. Az elmúlt években elindítottuk az online kasszák rendszerét, minden 
kiskereskedelmi egységnél ma már online kasszán azonnali rálátással tudjuk 
nyomon követni, hogy mi kerül be a pénztárgépbe. Ez kibővült az elektronikus 
közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer bevezetésével. Ezt is folyamatosan 
fejlesztjük, hiszen mindig vannak olyan új kezdeményezések, amelyek még az 
adóhivatal munkatársai számára is meglepetést jelentenek. Tavaly júliusban 
elindult az online számlák rendszere, ami azt jelenti, hogy a 100 ezer forint fölötti 
áfa-visszaigénylést csak digitális, tehát elektronikus úton fogadja be az adóhivatal. 
Arról tudom önöket tájékoztatni, hogy ma már több mint 60 millió olyan számla 
érkezett be, amely ilyen típusú kiállítással készült. Ezeket folytatni kell.  

Szeretnénk, részben a digitalizáció előnyeit felhasználva, ha egyre inkább a 
tisztességes vállalkozókat tudnánk támogatni, segíteni, és a tisztességtelenül 
működőket pedig visszaszorítani. Tehát ezt folytatni fogjuk, és abban bízom, hogy az 
online számlázás rendszerét ki tudjuk majd bővíteni más vállalkozói formákra is.  
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Még egy kérdés, amelyet elnök úr tett fel a minimálbérre vonatkozóan. Elnök 
úr figyelmét talán elkerülte, hogy tavaly év végén a munkaadókkal és a 
munkavállalókkal megállapodtunk abban, hogy idénre és a következő évre mi lesz a 
minimálbér összege, és abban állapodtunk meg, hogy 8 százalék lesz az idei emelés, 
és 8 százalék lesz a jövő évi emelés is. Tehát ez nem a kormánynak a saját döntése 
vagy szeszélye alapján alakul ki, hanem a két nagyon fontos szociális partner 
megegyezésén nyugszik.  

Ennek alapján arról tudom tájékoztatni a bizottságot, hogy 2020-ban 
160 920 forint lesz a minimálbér összege, és a garantált bérminimum összege pedig 
210 600 forintra fog emelkedni. Még egyszer mondom, ez egy tavaly év végi, 
decemberi döntés volt. Igaz, kicsit későn született meg, december 30-án, lehet, hogy 
már nem mindenki követte akkor a híradásokat, de ez tény, hogy 2019-ben és 2020-
ban is a kormány ehhez fogja magát tartani. Köszönöm szépen a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mesterházy Attila úr következik. 

Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor mondom azt a 

kérdésemet, amire egészen biztosan nem válaszolt miniszter úr, újra felteszem, bár 
azt mondta, hogy írásban fog rá utána válaszolni, nem tette. Az iráni busztender az 
Ikarus részéről miért dőlt dugába, többmilliárd forintot ajánlottak erre. Akkor 
megkérdeztem a miniszter urat a legutóbbi meghallgatásán, hogy mi ennek az oka, 
ön erre azt válaszolta, hogy helyes az információm, és erről részletes tájékoztatást 
fog nekem adni írásban. Ez egy éve volt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársak? Bizottság? (Nem érkezik 

jelzés.) Akkor én szeretném folytatni ezt a munkát. Miniszter úr által 
elmondottakhoz, amiben vitában vagyunk, azt mindenképpen szeretném 
elmondani, és akkor a további kérdéseket is szeretném folytatni. Tehát az első az, 
hogy ön a letelepedési kötvényeket hasznosnak minősítette, ezzel szemben, ha más 
módszert választottak volna, akkor minimum 60 milliárd forintot spóroltak volna a 
költségvetésnek. Ennek megfelelően nyugodtan mondhatjuk, hogy erre nem volt 
szükség, és még ráadásul drága is volt. Ön a válaszában arra hivatkozik, hogy az 
egyik legdrágább termékkel veti össze, és ehhez képest önöknek lehetősége lett 
volna más megoldást is választani. Ha szükséges, akkor részletesen be tudom 
mondani, éppen azon szakvélemények alapján, amik az elmúlt hónapokban 
elkészültek. Éppen ezért szükséges foglalkozni ezzel, hogy mennyi kára keletkezett a 
költségvetésnek csak ezen a területen. 

Örülök annak, hogy nem ért egyet azzal, amit az Állami Számvevőszék elnöke 
kezdeményezett. 

Miniszter úr átugrotta a 4-es kérdésemet, amire felhívtam a figyelmét: ön 
szerint helyes-e az a tendencia, hogy minden valószínűséggel a sportberuházások, a 
stadionépítés folytatása miatt jelentős többségben lévő, növekedést produkáló rész 
szemben áll a gazdasági ügyekre vagy akár az oktatásra, közbiztonságra fordított 
emelkedéssel? A következő hetekben erre majd biztosan ki kell térni, megértem, 
hogy akkor most erre nem akar válaszolni.  

Tudomásul vettem, hogy a bírósági ügyben nincs költségvetési megtakarítás. 
Komoly vitában vagyunk abban, hogy a Suzukinál, ahol ha csak azt nézem, 

hogy minden autóhoz állami támogatást adnak önök, minden legyártott autóhoz, 
minden legyártott autó mögött pedig ott vannak a magyar dolgozók, akiknek a 
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szakszervezeti jogait, a munkavállalói jogait önök csorbítják. És önök eközben 
támogatják ezt a gyárat. Tehát azt gondolom, hogy nem a Suzukival és nem a 
magántulajdonossal kell nekünk erről beszélni, hanem azzal a kormánnyal, azzal a 
miniszterrel, akinek a törvényeket kellene betartani, és ráadásul a saját törvényüket, 
amit e tárgyban egyébként önök hoztak. 

Otthonápolásban a 17 ezer emberről valóban csak félmondatot említettem, és 
sokkal többet beszélek arról a 33 ezerről, akit cserben hagytak, de ez a kérdés attól 
még releváns, hogy mi az oka annak. És úgy értelmezem a válaszát, hogy nem 
tervezik a 33 ezer ember megsegítését.  

A 9-es pontra szeretnék rátérni. A családvédelmi akciótervükben, annak 
keretében bedöntötték a lakás-takarékpénztárakat, ott egy jelentős kiadást 
spóroltak meg, majd azt átcsoportosították oda. Miniszter úr, az a helyzet, hogy ez a 
döntés sok ember támogatási lehetőségét megszüntette, és egyidejűleg néhány 
tízezer embernek ad lehetőséget. Önök nemcsak ezen a területen, más területen is 
egyébként ezt a programot vagy ezt a hozzáállást folytatják. Ön egyetért azzal, hogy 
jóval kevesebb család részesedhessen ilyen módon az állami támogatásokból? - ez 
volt a kérdésem. 

Tudomásul vettem, hogy a 10-es kérdés talán nagyon részletes, és írásban fel 
fogom tenni önnek.  

A 11-es kérdést viszont, azt hiszem, hogy miniszterelnök-helyettesként, 
pénzügyminiszterként - hiszen önre hárul az a feladat, hogy a 150 milliárd forintos 
büntetést ki kell gazdálkodni, hiszen ennyivel kevesebbet költ el az Európai Unió 
szabályosságvizsgálatainak következtében. Ugye 1500 milliárd forintnál 
kérdőjeleződött meg a kifizetés szabályossága, ezért 150 milliárd forinttal kevesebb 
jut Magyarországnak. Ezt ki tudják önök gazdálkodni, avagy ennek mekkora 
hányadában kerül sor arra, hogy majd az állami költségvetés átvállalja az amúgy 
egyébként túltelített vagy túltöltött pályázati részt? És az Elioson kívül mely 
pályázatok lesznek még azok, ahol az állami költségvetésnek kell majd helytállni 
ezek után a pályázatok után? 

Az energiaszektorra vonatkozó kérdésemet szintén írásban fogom feltenni. 
A következő kérdésem, ami minden nyugdíjast érint: bár értem, hogy a 

törvény kizárólag az infláció növelésével kapcsolatos nyugdíjemelést teszi 
tervezhetővé a Pénzügyminisztérium számára, de én azt gondolom, hogy nem lehet 
nem meghallani azt a segélykiáltást, amit egyébként a kisnyugdíjasok tesznek, hogy 
egyébként micsoda mértékben maradtak le, és az infláció növekedése miatt milyen 
hátrányba kerülnek az egyébként őket sújtó termékek következtében. Többszáz 
százalékos növekedésről kell beszélni azoknál a termékeknél, ami őket érinti. Éppen 
ezért indokolt lenne a vegyes indexálást bevezetni. Miniszter úr nem fontolgatja ezt, 
a jövőben sem lát erre lehetőséget, hogy a kizárólagos inflációval emelt nyugdíjak 
helyett a vegyes indexálást, a bérnövekedést is figyelembe vevő megoldást 
válasszanak? 

Még egyetlen kérdést szeretnék feltenni, ami ugyanúgy egy konkrét kiadás a 
Pénzügyminisztérium tervezésében, már csak azért is, mert én magam is a 
minisztériumhoz fordultam azzal a kérdéssel, hogy egy érvényben lévő nemzetközi 
szerződés átment ukrán nyugdíjbizniszbe. Ez havonta 1,7 milliárd forint kiadást 
jelent az államtitkár úr által nekem küldött levél szerint. Ennek a szerződésnek a 
létét, létjogosultságát semmi nem indokolja, ennek ellenére önök közel 20 milliárd 
forintot pazarolnak el. Tervezik-e azt, hogy végre ennek a szerződésnek a 
megszüntetését kezdeményezi a Pénzügyminisztérium, hogy ezt a teljesen felesleges 
kiadást megszüntessék.  
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Most itt egy pillanatra megállnék a második körben, és utána majd 
megnézzük még, hogy képviselőtársaimnak van-e szándéka kérdést feltenni. 
(Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök asszony! 

 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Azt szeretném kérdezni 

miniszter úrtól, hogy mi az oka a környezetvédelemre szánt összeg több mint 20 
százalékos csökkentésének. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Egyelőre 

nincs. Akkor miniszter úrnak megadom a szót, tessék, parancsoljon! 

Varga Mihály pénzügyminiszter válaszai 

VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen. Arra a kérdésre 
adandó választ ne kérje rajtam számon, elnök úr, amit nem tesz föl. Tehát az első 
körben - jegyzőkönyvben visszanézhető - a 4-es kérdést nem tette fel, valami 
rejtélyes okból ezt kihagyta. Most feltette, válaszolni fogok majd erre is.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Akkor szeretnék ez alapján haladni, bár 

először Mesterházy Attila képviselő úrnak szeretném válaszolni, hogy az iráni 
buszszállítás kérdésére válaszoltam akkor is. Itt van a bizottsági jegyzőkönyv 
részlete (Mutatja.), szívesen átadom az ülés után képviselő úrnak. Azóta azonban 
van egy kis változás a kormányzati struktúrában, mert létrejött a 
Pénzügyminisztérium. Akkor még, azt hiszem, ön bizottsági elnök volt, egy más 
felállás volt a parlamenti bizottsági szisztémában is. Akkor még nemzetgazdasági 
miniszter voltam, válaszoltam akkor is a kérdésére, most pedig pénzügyminiszter 
vagyok, ez a kérdés már nem tartozik hozzám, és egyébként is két cég 
megállapodásába talán nem volna szerencsés beleszólni.  

Ami az elnök úr által feltett kérdéseket illeti, hadd kezdjem azzal, hogy a 
lakás-takarékpénztárak ügyében talán kicsit rosszul van informálva elnök úr. 
Hétfőn tartottam közös sajtótájékoztatót a Fundamenta lakás-takarékpénztár 
elnök-vezérigazgatójával, Tátrai Bernadett asszonnyal, a lakás-takarékpénztárak 
köszönik, élnek és virulnak. Szó sincs arról, amit önök állítottak korábban a 
kormányzati intézkedés meghozatala előtt, hogy itt majd eltűnnek a lakás-
takarékpénztárak. Nagyon is aktívak, és jelentősen tudták növelni az ügyfeleik 
számát is. Most pedig örömmel tapasztaltuk, hogy bekapcsolódnak az új lakossági 
állampapír értékesítésébe is, több mint 2000 ügynökkel ők is terepen vannak, és a 
magyar családok számára biztosítják annak a lehetőségét, hogy ilyen típusú 
kötvényt lehessen kistelepüléseken, vidéken is vásárolni. 

Az ön állításával szemben a letelepedési kötvény nem volt drága, ezt az első 
körben adott válaszban elmondtam önnek tételesen, százalékosan is. Természetesen 
mindig lehet választani egy olyan tételt, amihez képest lehet, hogy drágának 
minősül. Mi úgy számoltunk ezzel a letelepedési kötvénnyel, hogy amíg szükség van 
rá, használjuk, 2013 és 2017 között használtuk is, és jelentős megtakarítást hozott az 
önök által felvett IMF-hitel kamataihoz képest. Részben ebből az összegből tudtuk 
törleszteni ezt a nagyon magas kamaton felvett, az ország számára, nyugodtan 
mondhatom, kedvezőtlen hitelt.  

A Suzuki ügyére rátérve. Nézze, képviselő úr! Minden olyan, magyar 
gazdaságban működő cég számíthat a kormányra és a kormány támogatására, 
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amely fejleszt, amely munkaerőt alkalmaz, amely értéket állít elő, amely családok 
megélhetését biztosítja. Lehet, hogy önök egy vállrándítással intézik el a 3000 ott 
dolgozó ember és családjaik sorsát, számunkra ez fontos, és azt gondoljuk, ha a 
Suzuki tőlünk bármilyen tekintetben együttműködést vagy segítséget kér, erre mi 
eddig is nyitottak voltunk, és ezután is nyitottak leszünk. Tehát nemcsak arról van 
szó, hogy támogatjuk az ott folyó működését a vállalatnak, hanem az Esztergom és 
környékén élőket azzal is segítjük, hogy mondjuk, a közlekedési lehetőségeket 
szélesítjük, és lehetővé tesszük azt, hogy ennek a gyárnak a működése lehetőség 
szerint a lakókörnyezet zavarása nélkül történhessen meg. Tehát ezt eddig is tettük, 
ezután is folytatni kívánjuk, nem lesz változás a kormány gyakorlatában. 

A 10. kérdésről azt mondta, hogy majd írásban is felteszi. Köszönöm szépen, 
megtisztel ezzel elnök úr, úgyhogy majd akkor válaszolni fogunk rá. 

Az Európai Bizottság vizsgálataira vonatkozó kérdésénél hadd említsem meg, 
hogy sok ilyen vizsgálat van, ami miatt még Magyarországnak büntetést kell esetleg 
majd fizetnie; a négyes metró például egy klasszikusan ezek közé tartozó tétel. Az 
elmúlt húsz évben nem emlékszem nagyobb visszaélésre, mint ami történt a négyes 
metró esetében. Ennek a pénzügyi következményeit sajnos már a következő 
kormányoknak kell majd vállalnia, így például nekünk is.  

De azt mondhatom önnek, talán elkerülte a figyelmét, hogy annak az EMIR 
információs rendszernek, amely miatt most részben az Európai Bizottság tőlünk 
büntetést vár, éppen Dobrev Klára volt a felelőse. Tájékoztatom arról a bizottság 
tagjait, hogy még egyeztetésben vagyunk az Európai Bizottság irányában, vitatjuk 
ennek a büntetésnek a nagyságát. Kétségtelen tény, hogy egy olyan tételről van szó, 
amely még a mostani kormány előtti időszakban került kialakításra. Az egyeztetések 
ebben az ügyben folytatódnak. 

Az ukrán helyzetre rátérve: számtalan írásbeli kérdésre volt már a 
kormánynak alkalma válaszolni. Megjegyzem, elnök úr, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a felügyelő tárca, tehát igazából ez nem hozzám tartozik, de 
szeretném itt is tájékoztatni azért a bizottság tagjait arról, hogy egy 1962. december 
20-án aláírt, 1963-ban kihirdetett törvényerejű rendeletről van szó, egy kétoldalú 
szociális biztonsági egyezményről.  

Az ebben foglaltak értelmében a nyugellátás teljes összegét a tartózkodási 
hely szerinti ország finanszírozza, így például egy élete során végig Ukrajnában vagy 
’92 előtt Szovjetunióban élt és dolgozott személy nyugdíjasként Magyarországra 
települése után a magyar nyugdíját a magyar szabályok szerint vélelmezett magyar 
jövedelem alapján kell újraszámítani, és valóban Magyarország finanszírozza ezt a 
típusú ellátást. A későbbi, más országokkal kötött egyezményeknél már nem erre a 
logikára épült a számítási mód, hanem úgynevezett arányos tehermegosztásra. 
Jelenleg Ukrajna és Oroszország esetében él ez az egyezmény. A szaktárca 
tájékoztatása alapján folyamatban vannak azok a tárgyalások mind Oroszországgal, 
mind Ukrajnával, amelyek lehetővé tehetik majd azt, hogy ennek az egyezménynek 
a felülvizsgálatára vagy esetleges felmondására kerüljön sor. A tárca tájékoztatása 
alapján tudom ezt az önök számára elmondani.  

A képviselő asszony kérdésére vonatkozóan, ami a környezetvédelmi 
támogatásokat illeti: nem kívánjuk csökkenteni ezeket a támogatásokat, szeretnénk, 
ha Magyarország a jövőben is legalább annyit vagy még többet fordítana ezekre a 
környezetvédelmi célú fejlesztésekre és támogatásokra, mint 2019-ben. Úgyhogy 
arra készülünk, hogy a megindított programok mellett olyan más programok is 
legyenek majd, amelyek akár előkészítés alatt is lehetnek most. 2020-ban, ahogy itt 
elhangzott már többször, jelentős mértékű tartalék áll rendelkezésre. Én nem 
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tartom azt sem ördögtől valónak, hogy ha majd ilyen típusú plusz környezetvédelmi 
programok indulnak el, akkor ezeknek a fedezetét a tartalékból tudjuk biztosítani. 

Még egy kérdés volt, ez az a kérdés, amit az első körben nem tett fel, elnök úr, 
ez a bizonyos 4. számú kérdés. Itt is azt tudom megerősíteni, hogy olyan 
költségvetést nyújtottunk be, amely minden tekintetben többet fordít ágazatokra 
2019-hez képest is. A családok támogatására az idei évhez képest 224 milliárd 
forinttal fogunk többet költeni, az oktatásra 48 milliárd forinttal költünk majd 
többet, az egészségügyre 184 milliárd forinttal, a nyugdíjakra 136 milliárd forinttal, 
az államháztartásban dolgozók bérére 238 milliárd forinttal, a védelmi és 
rendvédelmi kiadásokra pedig 174 milliárd forinttal költünk többet. Tehát azt 
gondolom, a kérdésében említett területek, oktatás, egészségügy, szociális ellátás, a 
kormány támogatásának homloktermében vannak, és igyekszünk a gazdasági 
teljesítményből származó többletbevételekből minden egyes területre a 
korábbiakhoz képest többet fordítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaim közül eddig Mesterházy 

Attila úr jelezte, hogy szólni kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt gondoltam, ha 

valóban a magyar kormány 50 milliárd forintos nagyságrendű hitelt biztosít, akkor 
csak érdekli, hogy a cégek hogyan tudják megvalósítani meg visszafizetni ezt. Tehát 
a magyar kormánynak mégiscsak van valami köze hozzá, ha a magyar adófizetők 
pénzéből is próbál erre áldozni. 

Akkor azt kérdezném a miniszter úrtól, hogy amíg ön felelt ezért az iráni 
busztenderért, addig milyen lépéseket tettek, és milyen eredményeket értek el 
ebben. Ön úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón Maszud Karbaszián iráni 
pénzügyminiszter esetében, hogy Magyarország lesz Irán belépési pontja az Európai 
Unióba. Hogyan sikerült ezt a belépési pontot megépíteni, amíg ön felelt ezekért a 
kérdésekért? És általában a magyar buszgyártás jövőjét hogyan sikerült fejleszteni, 
amíg ön felelt ezért, hiszen ezer busz vásárlásáról volt szó. Nem tudom, hányat 
szállítottak esetleg le amíg ön volt ezért a felelős, vagy a gyárból letettek egyetlenegy 
téglát is esetleg Iránban, vagy nem történt semmi se, amíg ön volt ezért a felelős 
ebben a kérdésben? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Akkor 

folytassuk a kérdéseket! 
A vitát a tekintetben természetesen nem folytatom, hiszen az álláspontunkat 

ismertettük különböző témákban; egyetlen dologban igen, hogy a 150 milliárd 
forintos veszteségre nem kaptam választ, és nagyon úgy néz ki, hogy akkor ebből 
nem tudjuk meg, hogy mennyi az, amit az állami költségvetésnek kell majd kifizetni. 

A miniszter urat arra szeretném kérni, hogy a 13. kérdésben foglaltakra adjon 
majd választ, az előbb ezt említettem, de ez kimaradt önnek. Ez pedig az, hogy a 
közeljövőben avagy a jövőben lát-e lehetőséget arra, hogy a vegyes indexálásra 
vonatkozó kezdeményezés a Pénzügyminisztérium részéről lehetőség legyen a 
nyugdíjak, a nyugdíjemelés számítása érdekében. 

A további kérdések. A 15.-nél, éppen azért, mert a miniszter úr a 2020-as 
költségvetésre is hivatkozott már, hadd említsem meg, hogy az 1 százalékos 
munkaerőnövekedés egy ambiciózus elképzelés. Ennek keretében kérdezem azt, 
hogy lényegében itt a tanulmányokkal alátámasztva, akár a közszférában is 
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alkalmazható nyugdíjasok foglalkoztatása akadályának a feloldását meg lehet-e 
tenni ön szerint, és ezzel is csökkenteni egyébként a munkaerőhiányt. 

A nyugdíjrendszerünk alapjairól rendszeresen jelennek meg különféle 
rémhírek. Éppen azért, mert nagyon sokan elvándoroltak Magyarországról, a 
jövőben bizonytalanná válhat ezen felosztó-kirovó rendszer működésének 
fenntarthatósága. Az, hogy a nyugdíjmegtakarításokat elkobozták 2010 elején, 
ellehetetlenítette a rendszerről való áttérés lehetőségét, éppen ezért nagyon sokan 
kérdezik, és ezt tolmácsolom itt inkább, hogy ön mekkora kockázatokat lát abban a 
jövőre vonatkozóan, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében kell-e 
bármit tenni, ami a szabályok módosításáról szól.  

Ugyanígy a nyugdíjrendszerhez kötődik, és ilyen értelemben összefügg, 
egybecseng azzal, hogy kevesek járnak jól és sokan rosszul. A nyugdíjjárulék-fizetési 
plafon megszüntetése a napokban is komolyan elhíresült a tekintetben, hogy 
néhányan már 2 millió forint feletti nyugdíjjal rendelkeznek, eközben pedig a 
nyugdíjminimum nem változik. Tudom, hogy ennek csak részlegesen van köze 
ahhoz, hogy a legkisebb nyugdíjakból élőknek milyen körülményeik vannak, de a 
költségvetés szempontjából szerintem lényeges az, hogy a nyugdíjak tervezését 
hogyan lehet a jövőre vonatkozóan tervezni. Ha önök nem tervezik ennek a 
plafonnak a megszüntetését, illetve visszaállítását, akkor ez ebből a szempontból 
továbbra is azt a tendenciát hozza magával, mint amit most is látunk.  

Mikortól lát lehetőséget arra, hogy a nyugdíjemelés mértékének számításánál 
- itt újra ismétlődik ez a kérdésem, elmondom - a bérnövekedést is próbálják 
figyelembe venni? 

Az emberek félelme, az előbb említettem már, hogy a 
magánnyugdíjpénztárak megszüntetése után megjelent az önkéntes 
nyugdíjpénztárak vagyonára való figyelem is az állam részéről. Kérem, nyugtassa 
meg az embereket, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes biztonságban vannak, 
a nyugdíj-megtakarításaik jó helyen vannak, a jövőt tekintve ugyanúgy élvezik 
azokat a kedvezményeket, amelyek ma megvannak, és így az egyéni döntési 
lehetősége megmarad az állampolgároknak. 

Tudomásul veszem azt, amit alelnök úr jelzett itt korábban, ami az európai 
minimálbér számításának elvi és elméleti részéhez kapcsolódik. Miniszter úrnak ezt 
a kérdést most nem teszem fel, ellenben legalább annyira fontos, hogy a 2030-ra 
eltolt euróbevezetési dátum előtt - amit én úgy értelmeztem a szavaik alapján, hogy 
legkésőbb 2030-ra - amúgy egyébként az elvi lehetőség megvan-e arra, hogy ez 
korábban is bevezethetővé váljon, és ilyen értelemben a magyar emberek 
megtakarításai, a magyar vállalatok lehetőségei sokkal inkább biztonságban 
legyenek, és éppen az önök által is emlegetett válság bekövetkeztének körülményei 
között, igen, az euró legyen a fizetőeszköz Magyarországon, avagy önök kitartanak a 
korábbi elképzelésük mellett, hogy nem kívánnak eurót bevezetni. 

Ebben a körben talán ennyit, és akkor a miniszter urat meghallgatjuk ebben a 
sorban.  

(Jelzésre:) Alelnök úr, tessék, parancsoljon! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Egy kicsit stand up comedyhez kezd hasonlítani a mai ülés. Taksonyban volt 
polgármester, igaz, még 2002 és 2006 között, elnök úr? (Varju László bólint.) 
Többen vagyunk itt, akik voltunk polgármesterek. Egy vitát azért úgy illik levezetni 
egy elnöknek, hogy legyen eleje és legyen vége. Itt össze-vissza kérdezgetünk, össze-
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vissza válaszolunk, nincs az, hogy kérdések, aztán vélemények, tehát úgy érzem, 
nincs eleje és nincs vége a mai bizottsági ülésnek.  

Én is kérdezek, és beleillik az ön által prejudikált, rosszindulatú kérdések 
sorába. Egy idézettel fogom kezdeni, és ehhez kapcsolódik a kérdés. „Maga kicsoda? 
Mondja! Mondja csak a meg a nevét! Jöjjön ide! Ne menjen el! Adja az arcát ahhoz, 
amit csinál! Megmondom azt, ki a maga munkáltatója! Én adom a fizetést magának, 
tudja?” Ez az idézet a tévészékháznál, az ön akciójában öntől hangzott el.  

A költségvetéshez kapcsolódó kérdésem pedig az lenne, ha már az adófizetők 
pénzéért aggódik Mesterházy képviselő úr, hogy most egy országgyűlési képviselő 
adja az MTVA munkatársának a fizetést, vagy mi mint parlament adjuk a fizetést, 
vagy innentől kezdve egy dekoncentrált állam, egy szerv bármelyik munkatársához, 
legyen az egy Magyar Államvasutak dolgozója, legyen az egy buszsofőr, 
odamehetünk mi mint képviselők, és azt mondjuk, hogy mi adjuk nekik a fizetést. 
Én ezt szeretném megkérdezni, most hogyan működik ez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár most a miniszter úr meghallgatásáról 

beszélünk elsősorban, de itt alelnök úr… (Boldog István: Őhozzá szólt a kérdés!) 
Mást nem? (Boldog István: Nem.)  

(Jelzésre:) Akkor Mesterházy Attila úr következik. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Két-három kérdésem 

lenne. Az első az, hogy a kormány tervezi-e az EBRD-vel megkötött paktum 
felmondását. Ez egy 2015-ös megállapodása a kormánynak az EBRD-vel, ami arról 
szól, hogy a bankok profitját nem lehet csökkenteni kormányzati döntésekkel, ami 
adott esetben a devizahitelezéshez vagy a kilakoltatáshoz kapcsolódik, illetőleg a 
költségeik sem nőhetnek. Tehát ezzel a megállapodással kapcsolatban, amely sok 
minden kormányzati intézkedésnek az akadálya is lehet, tervezik-e, hogy 
felmondják? 

A másik az, hogy hogyan értékeli az USA-Kína kereskedelmi háborút annak 
fényében, hogy ön is nem olyan rég tárgyalt talán a Huawei-jel. Mivel az egyik 
legnagyobb logisztikai és gyártási központ Európán kívül itt működik 
Magyarországon, ezzel kapcsolatban lát-e veszélyeket ezzel a kereskedelmi 
háborúval kapcsolatosan? 

A harmadik kérdés pedig az, hogy az orvosok béremelésével kapcsolatban 
korábban arról volt szó, hogy belefér ebben az évben, de most olyan nyilatkozatokat 
is tett, hogy majd a jövő évben lát erre csak lehetőséget, ha a sajtó pontosan 
fogalmazott. Tehát hogyan látja az egészségügy helyzetét, finanszírozását, a 
bérfejlesztési lehetőségeket? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincsenek. Akkor alelnök urat meg tudjuk nyugtatni, lesz ennek vége, csak a 
miniszter úr válaszait meghallgatjuk. Tessék, parancsoljon! 

 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen a kérdéseket. Tisztelt 

Bizottság! Akkor kezdjük ezzel az iráni buszüggyel. Képviselő úr nagyon pontosan 
tudja, hogy egy egyetértési nyilatkozat született két magáncég között. Az egyik egy 
magyar buszgyártó cég székesfehérvári lokációval, tehát nem nehéz kitalálni, hogy 
melyik. Az egyetértési nyilatkozatot aláírták a szereplők egymással, az Eximbank 
pedig vállalta, hogy ha és amennyiben konkrét megállapodás születik, akkor kész 
arra, hogy finanszírozza ezeknek a buszoknak a gyártását, akár a gyártókapacitás 
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megvalósításával is. Tehát a további kérdéseket azoknak a kollégáimnak kell majd 
feltennie a képviselő úrnak, akik az ügyben akár az Innovációs Minisztérium, akár 
pedig a Külgazdasági Minisztérium részéről illetékesek.  

Ami pedig a buszstratégiát illeti: a magyar buszgyártás talpon maradt, 
képviselő úr, tehát az önök időszakával ellentétben végre konkrét megrendelések is 
születtek. Ma jelenleg négy olyan nagy gyártókapacitás van Magyarországon, ahol 
képesek buszt gyártani: Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár, Debrecen és Komárom. 
A helyzet az, hogy a stratégiának köszönhetően Debrecenben elindult a buszok 
gyártása, reményeink szerint egyre szélesebb lesz az a paletta, amilyen típusú 
buszokat majd tudnak gyártani, másrészt pedig egy kínai cég bennünket választott 
az elektromos buszai összeszerelésének székhelyéül, tehát Európában itt tud 
megindulni annak az elektromos busznak a gyártása. Egyébként a buszstratégia idei 
módosítása reményeink szerint a következő években Magyarországon is egyre több 
ilyen busznak a forgalomba helyezését teszi majd lehetővé.  

Visszatérek egy pillanatra az elnök úr kérdéseire. Kicsit valóban nehezen 
lehet követni a bizottsági menetrendet, hogy éppen most milyen terület és milyen 
kérdések következnek, de ez csak az érintett megjegyzése. Képviselő úr ott fejezte 
be, hogy lakás-takarékpénztárak, Dobrev Klára ügye, a Gazpromot nem kérdezte 
meg, köszönöm - a nyugdíjak éves emelése. Tisztelt Képviselő Úr! A kormány tartja 
magát ahhoz, amit 2010-ben vállalt, hogy a magyar nyugdíjak megőrzik a 
reálértéküket, és ha és amennyiben jobb a gazdaság teljesítménye annál, mint amit 
az inflációnál számolunk, akkor ezt még további kiegészítésekkel fogjuk bővíteni. Az 
elmúlt évek gyakorlata ez volt, ennek köszönhető, hogy a korábbi években már 
nyugdíjprémiumot tudtunk kifizetni, Erzsébet-utalvánnyal került sor a nyugdíjasok 
plusztámogatására. Emlékezzen vissza, idén húsvét előtt is csengetett a postás és 
Erzsébet-utalvánnyal jelentkeztek a nyugdíjasoknál. Ennek köszönhető az, hogy 
több mint 10 százalékos reálérték-növekedés volt az elmúlt években. Tehát 
megnyugtatom képviselő urat, hogy a magyar kormány továbbra is szívén viseli a 
nyugdíjas honfitársaink sorsát és ügyét, és azon vagyunk, azon leszünk, hogy a 
magyar gazdaság növekedéséből a nyugdíjak emelésére is jusson.  

A következő kérdés az OECD-tanulmány, közszféra nyugdíjazási szabályai. 
Elnök úr, itt is azt tudom mondani, hogy több ezren vannak azok, akik egyedi 
mentességet kaptak egészségügyben, oktatásban, tehát azt gondolom, hogy a 
mostani rendszer is megoldja azt a problémát, amire ön kérdezett.  

Hogyan alakul a nyugdíjrendszer, mi lesz 20-30 év múlva? Számíthatnak a 
nyugdíjrendszerre, mint ahogy számíthatnak erre a kormányra is az emberek. 
Nagyon bízom benne, hogy lesz érdemi közünk még ahhoz, hogy 30 év múlva majd 
milyen nyugdíjakat tudunk kifizetni. Ebben az ügyben számítunk elnök úr 
segítségére és támogatására is.  

Azért azt megjegyezném, hogy az OECD a legutóbbi tanulmányában közepes 
kockázatúnak minősítette a magyar nyugdíjrendszert. Tehát azok a 
rémhírterjesztések, amelyek időnként előfordulnak a sajtóban vagy a sajtó egy 
bizonyos részében, azok minden alapot nélkülöznek, az Európai Bizottság is és az 
OECD is megállapításaiban a magyar nyugdíjrendszert stabilnak és 
finanszírozhatónak tartja.  

A különböző nagyságrendű nyugdíjak ügye. Nézze, elnök úr, aki sokat fizet 
be, az nyilván magasabb nyugdíjat fog kapni. Tehát irigykedésre ebből a szempontól 
nincs ok, tehát nem kell irigyelni a magas nyugdíjat senkitől sem. A szolgálati idő, a 
munkában töltött idő és a jövedelem nagysága határozza meg alapvetően a 
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nyugdíjak összegét. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távra is így igazságosabb, és 
így szolgálja jól a nyugdíjrendszer érdekeit.  

A nyugdíjemelés mértékére vonatkozóan válaszoltam, elmondtam a konkrét 
összeget, mennyivel nő a nyugdíjtámogatás a 2020-as költségvetésben.  

Magánnyugdíjpénztári befizetések. Erről számtalan alkalommal volt szó. Az 
önkéntes nyugdíjpénztárak működését semmilyen jogszabállyal nem kívánja 
érinteni most a kormány, itt is meg tudom önt nyugtatni.  

Az euróbevezetés dátumát kérdezte még, ha jól emlékszem. Többször 
elmondtuk itt is a magyar kormány álláspontját: a csatlakozás feltételei olyan 
gazdasági elvárások, amelyeket érdemes teljesíteni, mert ezek jó képet adnak, jó 
képet mutatnak egy gazdaságról, a magyar gazdaság teljesítménye lehetővé tenné 
azt, hogy Magyarország csatlakozzon ehhez az övezethez. Mi azt gondoljuk, hogy egy 
olyan övezethez azért nehéz csatlakozni, ami éppen átalakulás alatt van, a 2008-as 
válságot követően jó néhány olyan módosítás indult el, amelynek részben még nem 
látjuk a hatását; részben pedig az Európai Bizottság és a különböző testületek, 
többek között az ECOFIN-üléseken rendszeresen ezek szóba kerülnek. Tehát úgy 
gondolom, akkor érdemes csatlakozni, ha egyrészt ezek tisztázódnak, jól látjuk, 
hogy mi ehhez tudunk csatlakozni, másrészt pedig az ország gazdasági teljesítménye 
egy számunkra is előnyös csatlakozást tesz lehetővé.  

Az alelnök úr kérdésére vonatkozóan: úgy érzem, hogy ebben a kérdésben be 
is volt a vélemény is csomagolva, amivel teljes mértékben egyetértek. Én is 
helytelennek tartom azt, ha valaki úgy viselkedik, mint egy munkáltató, miközben 
nincs konkrét munkáltatói jogosítványa. Ezt egyébként a magyar munkaügyi 
jogszabályok is tiltják. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy helyes magatartás, 
érdemes arra törekedni, hogy mindenki a saját maga, jogszabályokban is rögzített 
hatáskörében járjon csak adott esetben el.  

Mesterházy képviselő úr kérdései. Nem készülünk a felmondására a 2015-ben 
kötött megállapodásnak. A kínai látogatásom alatt örömmel tettem eleget a Huawei 
megbízásának és látogattam el a cég központjába. Magyarország több mint tíz éve az 
egyik komoly partnere a Huaweinek. Ez a cég itt működik, több száz embernek ad 
munkalehetőséget. Azt gondolom, hogy nekünk számítanunk kell a jövőben is erre a 
cégre, sem a miniszterelnök és az amerikai elnök látogatásán, sem egyébként a 
tavalyi látogatás alatt nem érintettük azokat a kérdéseket, amelyek az amerikai és a 
kínai kereskedelmi vitákra utaltak volna.  

Az orvosok béremelése pedig: a szaktárca az illetékes, hogy erre a kérdésre 
majd válaszoljon. Én költségvetési részről tudok önöknek válaszolni: a 
költségvetésben van fedezet arra, hogy ha a következő évre vonatkozóan különböző 
ágazatokban bérmegállapodás születik, akkor ezeknek a fedezetét biztosítsuk majd. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdése kinek van még? (Jelzésre:) 

Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem kérdés, elnök úr. 

Szeretném, ha nem élnénk vissza a vendégjoggal, több mint három körben tehettük 
fel a kérdéseinket, mondhattuk el véleményünket. Én azt gondolom, hogy ön 
visszaél azzal a lehetőséggel, amit a bizottsági elnöki titulusa önnek megenged. Az 
ülés elején elmondtam, hogy a Költségvetési bizottság gyakorlatában az elnök úgy 
tehetett föl mindig kérdéseket, ha átadta az elnöklést valamelyik alelnöknek, 
pontosan azért, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Úgyhogy én arra kérem elnök 
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urat, hogy ennek megfelelően a meghallgatást zárjuk le, és a bizottsági ülést pedig 
fejezzük be.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv 

miatt: ilyen gyakorlata nem volt a Költségvetési bizottságnak (Dr. Szűcs Lajos: De 
volt!), amiről beszélt Szűcs Lajos. Volt valóban, amikor Burány Sándor így döntött, 
én, amikor költségvetési bizottsági elnök voltam, nem így döntöttem, ugyanígy 
vezettem az ülést. (Boldog István: A bolsik…) Majd ha megnyomja a gombot 
képviselő úr, akkor biztos ön is tud beszélni. Ráadásul egyéb más fideszes 
bizottságokban sem ez a gyakorlat, a Külügyi bizottságban Németh Zsolt elnök úr 
ugyanúgy kérdez, miközben vezeti az elnöki szerepköréből fakadóan az ülést. Tehát, 
azt gondolom, hogy ilyen követelmény egészen biztosan nincsen.  

Annyit azért megjegyeznék, hogy én ugyan nem miniszteri szinten, hanem 
államtitkári szinten képviseltem többször bizottság előtt az akkori tárcánkat, nálunk 
három, négy- és ötórás meghallgatások voltak, mert nem hagytunk egyetlenegy 
kérdést sem megválaszolatlanul, és nem zavart bennünket az, ha ellenzéki 
képviselők órákon keresztül tettek fel kérdéseket, és nem éreztük úgy, hogy a 
vendégjoggal visszaéltek volna az ellenzéki képviselők. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése van-e valakinek? (Nem érkezik jelzés.) 

Még egyelőre nincs. Néhány kérdést azért még szeretnék miniszter úrnak feltenni. 
Ezt a papírunkat vegyük elő még! Én azt gondolom, hogy van néhány olyan 
alaptétel, amire még érdemes az elmúlt egy év munkája után visszatérni.  

Kérdésként szeretném megfogalmazni, hogy az általános forgalmi adóra 
vonatkozó, világcsúcsot elérő 27 százalékos magasságon tervezik-e, hogy 
változtatnak, nemcsak egy-egy termék vonatkozásában, amiről egyébként kiderül 
utóbb, hogy attól az ár igazából nem csökkent, hanem általános elvárásra lenne 
szükség. Én tudom, hogy akkor az önök fejében bizonyára a vagyonadó bevezetése is 
odakerülne, de kérdezem azt, hogy ezt a kettőt akár elválasztva egymástól, de 
tervezik-e, vagy megvalósíthatónak lát-e olyat, hogy ezt a 27 százalékos mértéket 
csökkenteni fogják.  

Ugyanebbe a kategóriába tartozik, ami alapkérdés, hogy a családi pótlék és a 
minimálnyugdíj összegének emelését, amit önök tíz éve nem tesznek meg, ezt 
valamikor belátható időn belül tervezik-e, hiszen ez az a terület - és most elsősorban 
a családi pótlékra gondolok -, ami minden családot érintene, minden gyereket 
érintene, nem pedig csak a kiválasztottakat. (Boldog István: Aki dolgozik, az nem 
kiválasztott!) Éppen ezért azt gondolom, hogy indokolt volna ez, de ez az én 
véleményem. Kérdezem miniszter urat, hogy gondolkodnak-e ilyenben. 

Azt hiszem, a kérdések sorát ezzel most én befejezem. Azokra vonatkozóan, 
amelyek még nyitva maradtak, majd írásban teszem fel a kérdést, azzal, hogy a 
véleménykörre majd még visszatérünk alelnök úr kérésének megfelelően. 

Kérdése van-e valakinek még? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én sem 

akarok semmivel visszaélni, de akkor ismételje már most meg, elnök úr, hogy mire 
fog visszatérni, mire nem kapott választ, mert már összezavar teljesen bennünket. 
Tragédia, ahogy vezeti ezt az ülést, kérdés, ezt kérdezi, azt nem kérdezi. Tehát egy 
kicsit komolyabban vegye, ha lehet egy ilyen kérésem, csak a Költségvetési bizottság 
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elnöke! Akkor mondja meg, hogy melyikre kéri a későbbiekben a választ, nehogy 
utána majd azt mondja, hogy erre kérte, és mégsem kapott választ. 

 
ELNÖK: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a miniszter úr az 

elejétől kezdve pontosan értelmezi a helyzetet: ami kérdés elhangzott, arra válaszol. 
Ha ilyen szempontból nincs további kérdés, akkor átadom önnek a szót. Tessék, 
parancsoljon, miniszter úr! 

 
VARGA MIHÁLY pénzügyminiszter: Köszönöm szépen. Ha jól számoltam, 

most két kérdése volt elnök úrnak, de pontosítson, ha esetleg több.  
Az áfára vonatkozó kérdés. Úgy biztos nem szeretnénk csinálni, ahogy önök 

csinálták annak idején. Emlékezzünk vissza, hogy önök csökkentették az áfakulcsot, 
majd aztán a választások után visszaemelték az áfakulcsot, és még arra is 
emlékszem, hogy bizonyos árkommandót akartak felállítani, akik majd ellenőrzik az 
üzletekben, hogy vajon csökkentette-e a kereskedő az áfa arányos részével az árat 
vagy sem. Tehát biztos, hogy ez egy rossz megoldás volt, már akkor is látszott, 
amikor ezt elindították. Elnök úr, ön is közte volt azoknak a képviselőknek, akik 
megszavazták a levitelét, majd a visszaemelését ezeknek az áfakulcsoknak.  

Ami a mostani magyar kormány adópolitikáját illeti, világossá tettük a 
kormányzás elején, hogy a közösségi kiadásokhoz szükséges fedezetet a fogyasztási 
típusú adókon keresztül szeretnénk beszedni. Tehát ami kell az egészségügyhöz, az 
oktatáshoz, az úthálózat fejlesztéséhez, a közbiztonsághoz vagy a védelemhez, ezek 
alapvetően a fogyasztási típusú adókon keresztül jönnek be, és ezzel párhuzamosan 
a munkát és jövedelmet terhelő adók kulcsait pedig csökkenteni fogjuk, és ezt tettük 
az elmúlt években. Ezért van az, hogy Európában a legalacsonyabb társaságiadó-
kulcsot, 9 százalékot vezettünk be, ezért van az, hogy egykulcsos és 15 százalékos 
személyijövedelemadó-rendszerünk van, mert úgy gondoljuk, és a gazdaság 
teljesítménye ezt tükrözi vissza, hogy ezek segítik a munkát vállaló embereket, 
segítik azt, hogy a jövedelemszerzést ne büntesse az adórendszer. 

Na, ennek érdekében történt az áfa mostani kulcsának a kialakítása, és azt 
kell mondanom, hogy működik a rendszer, és mindig hozzátesszük azt is, hogy 
például az alapvető élelmiszerek esetében, ahol mód és lehetőség van rá, a gazdaság 
teljesítményével párhuzamosan csökkentjük ezeket a kulcsokat is. A csirkehús, a 
sertéshús, a tojás, a tej áfakulcsa ezért csökkent az elmúlt években 5 százalékra, és 
emellett az éttermi szolgáltatások áfáját, az internet áfáját is csökkenteni tudtuk 
még brüsszeli ellenszéllel terhelten is. 

Arról szeretném tájékoztatni a képviselő hölgyeket és urakat, hogy a 
beterjesztendő adójogszabályok között szerepelni fog a gazdaságvédelmi akcióterv 
egyik fontos pontja: jövőre, pontosan a turisztikai és idegenforgalmi ágazat további 
támogatására, csökkenteni fogjuk a szálláshely áfáját 18-ról 5 százalékos mértékűre, 
tehát máris teljesül részben elnök úr kívánsága, az áfakulcs íme csökkenni fog ebben 
a tekintetben is 5 százalékra.  

Ami, ha jól számolom, a 27. kérdését illeti, az a családi pótlékra, minimális 
nyugdíjra vonatkozik. Itt is szerintem az alapvető filozófiai kérdés mindig az, hogy 
támogatjuk-e, segítjük-e azokat, akik munkát végeznek Magyarországon. Mi azt 
mondjuk, hogy alapvetően a munkához kapcsolódjon minden olyan támogatási 
forma, amely ezeket a területeket érinti. Tehát azt tudom mondani elnök úrnak, 
hogy ezeknek a kiszámításánál is az egyik alapvető feltétel a munkában eltöltött 
időszak hossza, tartalma, ezen a gyakorlaton szerintem nem érdemes változtatni.  
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Lehetővé tettük azt, hogy január 1-jétől rendkívül kedvezményes szabályokkal 
aki nyugdíjas korú állampolgár, akár munkát is vállalhasson, megtarthatja a 
nyugdíját, mellette kapja meg a kiegészítő jövedelmét. A családi pótlék mellett 
pedig, ahogy itt ezen a mai bizottsági ülésen már erről több alkalommal szó volt, 
olyan családi kedvezményeket vezettünk be, adókedvezményeket, amelyeket 
elsősorban azok tudnak igénybe venni, akik dolgoznak, akik jövedelmet állítanak 
elő, akik értéket termelnek, és így gondoskodnak a családjukról. Köszönöm szépen a 
kérdéseket. 

Vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés 
van-e még. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a véleményekre kerül 
sor. Kérem szépen, aki úgy gondolja, hogy szeretné elmondani a miniszter úr által 
mondott válaszokra vonatkozó véleményét, az tegye meg. (Jelzésre:) Mesterházy 
Attila úr következik.  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Egy rövid megjegyzésre, pontosabban 

kettőre inspirált miniszter úr. Az egyik: ha jól értettem, akkor sokkal jobb az, ha 
27 százalékra emelik fel az áfát, mint ha csökkentik 25-ről 20-ra, majd visszaemelik 
25-re, tehát sokkal kedvezőbb a választópolgároknak egészen biztosan. 

A másik tényleg csak egy kicsit talán pikírt megjegyzés. Én azt kívánom, hogy 
Mészáros Lőrinc minél több üzletágba szálljon be, mert akkor hátha ott is 
csökkentik majd az áfát, hogy neki jobb legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény? (Senki sem jelentkezik.) 

Köszönöm szépen.  
Éltem azzal a lehetőséggel, hogy nagyon sok kérdést tudtam feltenni, és 

választ kaptam a miniszter úrtól. Van olyan, amelyben a vitánk fennmaradt, lásd a 
letelepedési kötvény ügyében, de majd az erre vonatkozó véleményemet, azt hiszem, 
a továbbiakban is ki fogom fejteni, hiszen a minisztériumnak, illetve az 
Államadósság Kezelő Központnak erről részletesen be kell számolnia éppen azért, 
mert a tényszámok, azt hiszem, amellett vannak, amit én állítok, miniszter úr. 

Utolsó gondolatként azt szeretném mondani, kapcsolódva ahhoz, amit most, 
a végén mondott, hogy a fogyasztási adóból kell finanszírozni az egészségügyet, az 
oktatást és a hasonló területeket. Hát, miniszter úr, akkor tisztelettel jelzem, hogy 
nagyon nagy bajban vannak, mert az egészségügyben óriási a katasztrófa, 
gyakorlatilag összeomlott, önök nem tudják finanszírozni, emberek ezrei állnak 
sorban azért, hogy az egészségügyben valamilyen normál helyzet kialakuljon.  

Éppen ezért itt megemlítem önnek is, mint ahogy minden alkalmat 
kihasználok erre, hogy Újpesten önök bezárattak kórházakat, és most legutóbb 
éppen egy kórházépületet akarnak átalakítani munkásszállóvá, egy olyan területen, 
egyébként a XV. kerület is odatartozott ehhez, ahol több százezer ember él, és őket 
hagyják így ebben a helyzetben. Azt hiszem, ezt a politikájukat soha nem fogom 
tudni támogatni. Örülök annak, hogy van néhány dolog, ami megvalósul, ha a 
kérdés után kiderül, hogy előbb-utóbb ebből lesz valami. Lásd olyan, mint a 17 ezer 
otthonápoló legalább, kérdés és mondatok után is és a civil szervezetek és sokan 
mások követelése után részleges eredményt tudnak felmutatni. Igen, mi szólni 
fogunk azokért is, akiket egyébként pedig cserbenhagytak. 

Tehát tisztelettel jelzem, hogy azt, ami az egészségügyben van, ebből a 
27 százalékos áfabevételből önök nem tudják finanszírozni. Azok a 
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kezdeményezések, amelyek eddig jöttek, nem megnyugtatóak, hogy finoman szólva 
mondjam ezt. 

Éppen ezért, amit hallottam öntől, számomra nagyon sok nyitott kérdés van, 
de most megadom a lehetőséget, hogy más is elmondhassa a véleményét. Kezdjük 
alelnök úrral! Tessék, parancsoljon! 

 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Javaslom, a következő bizottsági ülésekre tényleg üljünk össze közösen, és ha 
elnök úr nem képes normálisan vezetni az ülést akkor beszéljük át, hogy mi után mi 
következik, és mit kell csinálni. Itt a végén a véleményekre tért, és ilyen nagy 
politikai összegzést mondott, aminek se eleje, se vége nem volt, elkanyarodik a 
kórházakhoz, a saját választókerületéhez. Most tényleg ilyennek a terepe legyen ez a 
Költségvetési bizottság? Úgy gondolom, erről beszélni kell, mert nagy a baj.   

Tehát higgye el, elnök úr, ez, amit ma itt, ha minősítenék a televíziónézők 
vagy egyáltalán akik az önkormányzati rendszerben valamikor is tevékenykedtek… 
Azt mondja, hogy egy kérdésben nem ért egyet, abban a vita még fennáll, a 
letelepedési kötvénnyel kapcsolatban, és utána csend. Akkor ezek szerint a többivel 
egyetért? Utána, most, az előbb azt mondta, hogy a vita még folytatódik. Arra 
kérem, hogy tényleg szedje össze magát, üljünk le, javaslom alelnöktársaimnak, 
beszéljünk az elnök úrral, hogy mi várható el, vegyük figyelembe.  

Én egyetértek Mesterházy képviselő úrral abban, hogy nézzük meg, 
elemezzük át a különböző bizottságok ülésvezetési gyakorlatát. Egyébként abban 
igaza van, és elismerem, képviselő úr, hogy a Külügyi bizottságnál is az a gyakorlat, 
hogy az elnök tud kérdezni. Tehát itt én éppen az ellenzékkel is hajlandó vagyok 
egyetérteni, de hogy ilyen kaotikus ülésvezetésnek ne legyünk kitéve még egyszer, 
azt azért én szorgalmazom, ez egy egyéni indítványom. Nem tudom, hogy a 
házszabály, a bizottsági szabályozás szerint hogyan lehet ezt megvalósítani, de 
kérném szépen, hogy tegyünk erre pontot, és próbáljuk szabályok közé beszorítani 
az elnök urat, hogy legyen eleje és vége a Költségvetési bizottság ülésvezetésének.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Tisztelt Miniszter 

Úr! Én a magam részéről a kérdésekre adott válaszaival elégedett vagyok. Nagyon 
szépen köszönöm, hogy idefáradt, tájékoztatott bennünket, és azt gondolom, 
minden kérdésre, ami az ön tárcájához tartozott, válaszolt.  

Még annyi megjegyzést tennék, ezt már nem miniszter úr felé, hogy nekem 
Mesterházy úrral is voltak vitáim mint bizottsági elnökkel a vezetés miatt, de ne 
haragudjon meg, elnök úr, önhöz képest profin vezette az ülést. Ilyen kaotikus 
bizottsági ülésen az elmúlt kilenc esztendőben én még nem voltam, és szeretnék 
nem lenni ilyen kaotikus bizottsági ülésen. Egy ülésnek tényleg legyen eleje, vége, 
vannak kérdések, hozzászólások, aztán bezárjuk, ha elfogytak a kérdések. Örülök 
neki, hogy elfogytak a kérdések, és bízom benne, hogy ezentúl így lesz. 

Még egyszer köszönöm miniszter úrnak és munkatársainak a beszámolót, és 
sok sikert kívánok a következő évi költségvetés tárgyalásához! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Valóban köszönjük szépen az elmúlt két órában a 
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nagyon széles körű és nem mindig a Költségvetési bizottság tárgyköréhez szorosan 
kapcsolódó kérdésekre adott válaszát. Szeretném megerősíteni azt, hogy az elmúlt 
években végzett munkája a gazdasági és utána később a pénzügyminisztériumi 
vezetői székben azt mutatja, hogy jó kezekben van a magyar gazdaság, és a kormány 
munkáját dicséri az az elvégzett munka és a költségvetések sora, amit önhöz 
köthetünk. 

Azt szeretném kérni, hogy adja át üdvözletünket az ön által vezetett 
minisztériumban, mert emögött azért nagyon komoly munka van, és természetesen 
az, ami ilyenkor a nyilvánosság előtt zajlik, csak színház, de az igazi munka 
mégiscsak a minisztériumban zajlik, ehhez pedig önöknek kitartást és jó egészséget 
kívánunk! 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e további? (Jelzésre:) Tessék parancsolni, 

alelnök asszony! 
 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Mint egyetlen ellenzéki 

alelnök nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy miniszter úr minden kérdésre 
válaszolt, és egyben elnézést szeretnék kérni öntől, hogy az elmúlt két óra 
egynegyedében politikai csatározásokat kellett hallgatnia és különböző kritikákat, 
mert szerintem ez a nap nem erről szólt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További vélemény? (Senki sem jelentkezik.)  
Tisztelt Miniszter Úr! Egyrészről természetesen nagyon köszönjük és örülök 

annak, hogy egy év után sikerült meghallgatni és viszonylag számos kérdésre a 
választ megkapni. Lehet, hogy tényleg nagy a baj, ha azzal az unortodox 
megoldással a képviselőtársaimat sikerült összezavarni, hogy 29 kérdést írásban 
prezentáltam, de ezt majd jövő héten kedden, a következő ülésen folytatjuk, és 
kipróbáljuk, hogy működik-e.  

Amennyiben itt nincs további vélemény, akkor azt nyugodtan 
megállapíthatjuk, és ezzel a napirendi pontot lezárom, hogy miniszter úr eleget tett 
a bizottság előtt a törvényen alapuló beszámolási kötelezettségének. Köszönjük 
szépen, és örömmel várjuk önt vissza legközelebb is. Ha hamarabb találkozunk, 
talán kevesebb kérdéssel kell szembenézni. Köszönjük szépen. További jó munkát 
kívánunk önnek és a munkatársainak! (Varga Mihály és Banai Péter Benő 
távoznak az ülésről.)  

Egyebek  

A 2. napirendi pont az egyebek, a napirendi pont tárgyalását ezzel 
megnyitom. Megkérdezem, hogy van-e olyan kérdés vagy valami közérdekű, amit 
szeretnének bejelenteni. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, képviselő úr! Böröcz 
László következik. 

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nekem csak Mesterházy 

képviselő úrhoz lenne egy kérdésem. Most a meghallgatás után is minden egyes 
alkalommal beadja a letelepedési kötvényekről szóló napirendipont-javaslatát, vagy 
ezek után ettől már eltekint? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kíván-e foglalkozni vele. 
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MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Hát, csak félig tudom a kíváncsiságát 
kielégíteni a képviselőtársamnak. Át fogom gondolni ez után a nagyon részletes és 
tartalmas miniszteri meghallgatás után.  

Én egyet felejtettem el hozzátenni: az alelnök úr a Jóisten áldását nem kérte a 
miniszter úrra, én ezt hozzátenném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az egyebek között további bejelentés vagy kérdés 

van-e? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen.  
Várhatóan itt a benyújtott törvényjavaslatok miatt megvárjuk, hogy kinek 

lesz feladata a különböző törvények tárgyalásában, de a lényeg az, hogy nagy 
valószínűséggel jövő héten kedden a déli órákban találkozunk. 

Az ülés berekesztése 

A mai ülést bezárom. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc)  

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 
 


