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Varga Mihály pénzügyminiszter  
Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója 
 

2. Egyebek  
 

 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 

Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Bősz Anett (független)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent 
tagjait, a sajtó munkatársait, a munkánk iránt érdeklődőket. Ezzel az ülést 
megnyitom. 

Tájékoztatom a megjelenteket a napirendi javaslatról és annak indokairól. Az 
első napirendi pontban egy tájékoztató meghallgatását terveztem a forint 
árfolyamának jelenlegi helyzetéről, annak költségvetést és államháztartást érintő 
lehetséges hatásairól. A napirendi ponthoz a bizottság tagjain kívül meghívtam dr. 
Matolcsy György jegybankelnök urat, Varga Mihály pénzügyminiszter urat, és 
Kurali Zoltán urat, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját.  

Szükségesnek tartottam, hogy ezt a kérdéskört megvitassuk, mert azt 
gondolom, hogy mindannyian, akik érzékeljük a folyamatokat, talán nem is az 
elmúlt napokra, hanem az elmúlt hónapokra visszatekintve nyugodtan mondhatjuk 
azt, hogy drámai helyzet van kialakulóban, hacsak nem múlt időben kell fogalmazni. 
Talán jobb lenne, ha múlt időben kellene fogalmazni, mert akkor már tudnánk, 
hogy ennek van vége. De pillanatnyilag alig ocsúdtunk fel a forint árfolyamának 
történelmi csúcsdöntéséből, kisebb visszaesés, javulás után újabb 332 forintot elérő 
hullámmal kell szembenézni. Ennek következménye a költségvetésre, a gazdaságra, 
a lakosság életére, azt gondolom, hogy olyan hatással van, amelyre a Költségvetési 
bizottságnak mint a parlament ezzel kapcsolatos szakmai szervezetének külön 
figyelnie kell. A bizottság nem hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy 
lényegében a költségvetés tervezése, ha csak a 2019. évi folyamatokból indulunk ki, 
azokra olyan hatással van - hogy csak a legegyszerűbbet említsem, a devizában 
meglévő adósság, annak az államadósságban betöltött szerepe és ennek 
következményei -, amit, azt gondolom, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni.  

Ezért sajnálattal látom azt, hogy a bizottság ellenzéki tagjain kívül a 
kormánypárti képviselők ezt figyelmen kívül hagyják. Mondom ezt azért is, mert 
Szűcs Lajos alelnök úr a tegnapi napon írásban a következőkről tájékoztatott.  

„Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési bizottság 2019. 
szeptember 11-ére összehívott ülésén a kormánypárti képviselők nem kívánják 
biztosítani a határozatképességet. A meghívóban szereplő napirendi javaslatot nem 
tudjuk támogatni, ugyanis a tőkepiacokon tapasztalható 2-3 százalékos mozgás 
egyáltalán nem számít drámai változásnak. Emellett álságosnak tartom a forint 
árfolyama és az ország költségvetése iránti aggodalmát, ugyanis az ország 
eladósítása, tönkretétele, és az a felelőtlen gazdaságpolitika, amivel belevitték az 
embereket a devizahitelekbe, a Gyurcsány-kormányhoz kapcsolódik. A Fidesz 
kormányzása óta az ország pénzügyileg erősödik, az EU egyik legdinamikusabban 
növekvő gazdasága, és folyamatosan csökken az államadósság. Az euróövezetben 
komoly válságjelek vannak, az euróövezetnek meg kell még újulnia, stabilizálódnia 
kell. Nekünk továbbra is Magyarország, a magyar gazdaság és a magyar emberek 
érdeke az első. 

Tekintettel arra, hogy a bizottság kormánypárti többsége nem fogja 
támogatni az erre irányuló napirendet, ezért egyúttal azt javasoljuk, hogy az 
érintetteket értesítse ki a fent említett változásokról.”  

Ez azért is furcsa, hiszen a nyilvánosság előtt is kibontakozott egy látványos 
vita a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke között. Ez egy jó alkalom 
lett volna a különböző versenyképességi programok és elképzelések ismertetésére, 
amelyeket ők már egyébként be is mutattak, csak különféle konferenciákon másként 
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értékelnek, erre a válsághelyzetre láthatóan különböző válaszaik vannak. Azt 
hiszem, hogy a Költségvetési bizottság az egyik legalkalmasabb hely arra, hogy 
mindez megvitatható legyen.  

Ezzel együtt most meg kell állapítanunk a határozatképességet. Mivel 
helyettesítésre nem érkezett kezdeményezés, ezért megállapítom, hogy a bizottság 
ülése határozatképtelen, ezzel azt bezárom. Köszönöm szépen megtisztelő 
figyelmüket.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc) 

 
  Varju László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


