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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

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

Tájékoztatom önöket, hogy a mai napra azért hívtam össze a bizottság ülését, 
hogy Varga Mihály pénzügyminiszter úr tájékoztatást adjon az adósságszabály 
teljesüléséről és az inflációs folyamatokról. Ehhez a napirendhez írásbeli 
előterjesztésünk is van, hiszen a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 
alapján a kormány a féléves adatok alapján értékelést készít, amelyben felülvizsgálja 
az adósságszabály érvényesülését, és ennek eredményéről tájékoztatja az 
Országgyűlés illetékes bizottságát és a Költségvetési Tanácsot. Ez a dokumentum 
előttünk van.  

Az írásbeli tájékoztatást a kormánytól a Költségvetési bizottság november 8-án 
kapta meg, azonban a legutóbbi ülésen igény merült fel az ellenzéki képviselőktől, 
hogy ezt tárgyaljuk is meg és tűzzük napirendre. 

Időközben Szűcs Lajos alelnök úr a bizottsági ülésre szóló meghívó kiküldését 
követően írásban arról tájékoztatott, hogy a kormánypárti képviselők nem kívánják 
biztosítani a határozatképességet erre az ülésre. A meghívóban szereplő napirendi 
javaslatot nem tudják támogatni, ugyanis véleményük szerint a kormány törvényi 
kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a féléves adatok alapján az adósságszabály 
érvényesülését, amelynek eredményéről a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
tájékoztatta az Országgyűlés illetékes bizottságát és a Költségvetési Tanácsot. 

Én annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy köszönjük szépen a tájékoztatást és 
a levelet is, de nekünk vannak kérdéseink, amelyek ennek nyomán felmerülnek.  

Azonban az a helyzet, hogy mielőtt az ülést megkezdhetnénk, meg kell 
állapítunk a határozatképességet. A helyettesítésre vonatkozóan nem érkezett 
semmilyen jelzés, így ennek alapján azt kell megállapítanom, hogy az ülésünk az öt 
képviselő jelenlétével nem határozatképes. 

Az ülés berekesztése 

Ezért az ülést berekesztem, erre van ma lehetőségünk. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


