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Napirendi javaslat 
 

1. Tájékoztató kormányhatározatok végrehajtásával összefüggő egyes 
kérdésekről:  
a) A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési 
kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 
2019-2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. 
határozat  
b) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének módosításáról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) 
Korm. határozat  
 
Meghívott:  
Varga Mihály pénzügyminiszter 

 

2. A családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról 
szóló törvényjavaslat (T/5132. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
 

3. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5234. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 
Hohn Krisztina (LMP), a bizottság alelnöke  
Bősz Anett (független)  
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság főmunkatársa  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

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

Tájékoztatom a megjelenteket a napirendi javaslat pontjairól és indokairól. Az 
1. napirendi pont két, költségvetést érintő kormányhatározattal kapcsolatos 
pénzügyminiszteri tájékoztató meghallgatása, amit azért tartottam szükségesnek, 
mert olyan döntések születtek korábban és jelentek meg a Határozatok Tárában, 
amelyek, azt gondolom, normál keretek között a bizottság véleményét mindenképpen 
kell hogy bírják, érdemes ezekről tájékozódni. Ennek megfelelően például amikor a 
központi költségvetés bevételeinek és a költségvetés kiadásainak, valamint a 
költségvetés egyenlegének, az államadósságnak a 2019-2021. évre tervezett összegéről 
döntött a kormány, akkor azt erre vonatkozóan a parlament erre szakosodott 
bizottságával, azt gondolom, minimum meg kell beszélni, hiszen a kormány 
ellenőrzésére a parlamenten belül ez a bizottság van felhatalmazva.  

A 2. napirendi pont a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/5132. számú törvényjavaslat esetében a részletes vita 
lefolytatásáról való döntés. A házelnök úr a Népjóléti bizottságot jelölte ki a részletes 
vita lefolytatására, de úgy ítélem meg, hogy a törvényjavaslat költségvetési kihatása 
mindenképpen szükségessé teszi, hogy a Költségvetési bizottság foglalkozzon ezzel, 
ezért az lesz a javaslatom, hogy csatlakozzunk, kapcsolódjunk ehhez a vitához, és a 
bizottságunk tárgyalja ezt meg. Természetesen erről a bizottságnak külön döntést kell 
hoznia itt a mai napon. 

A 3. napirendi pont pedig a szintén már benyújtott, egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/5234. számú törvényjavaslat esetében a részletes 
vita lefolytatásáról való döntés. A házelnök úr a Gazdasági bizottságot jelölte ki a 
részletes vita lefolytatására, de a törvényjavaslat esetében, lásd benne a lakás-
takarékpénztárak helyzetére vonatkozóan, új szabályok jelennek meg, és ennek 
mindenképpen van költségvetési kihatása, éppen ezért a törvényjavaslat költségvetési 
vetülete miatt a Költségvetési bizottságnak is tárgyalni kellene ezt a javaslatot.  

A 4. napirendi pont az egyebek lenne.  
Itt egy napirendi pontot még nem említettem, amelyre Mesterházy Attila 

képviselő úrtól érkezett javaslat: a letelepedési kötvényről, az azzal kapcsolatos 
befektetésekről, az ezen keresztül érintett személyekről, illetve a befektetések 
eredményéről rendszeresen kérjük a kormány tájékoztatóját, hiszen maga a 
kötvényprogram lezárult, és ezt követően az erre vonatkozó elszámolás az 
Államadósság Kezelő Központ, illetve a pénzügyminiszter részéről még nem történt 
meg, és ennek megfelelően ezt megtehetjük.  

Szűcs Lajos alelnök úr a bizottsági ülésre szóló meghívó kiküldését követően 
írásban a következőkről tájékoztatott: „Ahogy legutóbb a bizottsági ülés végén 
jeleztem önnek, ezúton is kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési bizottság 
tervezett március 18-ai ülésének összehívását a Fidesz képviselőcsoportja nem 
támogatja. Tekintettel arra, hogy a bizottság kormánypárti többsége nem fog részt 
venni az ülésen, azt javaslom, hogy a meghívottat a fentiekről tájékoztatni 
szíveskedjen.” 

Én a meghívottat tájékoztattam erről, ezzel együtt úgy ítélem meg itt ellenzéki 
képviselőtársaim jelenlétében is, hogy mi mindannyian fontosnak tartottuk azt, hogy 
ezekről a témákról a Költségvetési bizottság tárgyaljon. Láthatóan folytatódik az a 
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kormánypárti gyakorlat, hogy ők legszívesebben csak arról beszélnek, ami nekik 
fontos, eközben pedig a parlamentarizmus egyik alapszabályát, miszerint a kormány 
ellenőrzését a parlamenten keresztül végezzük, és egyébként ebben a bizottságnak 
különleges szerepe van, úgy tűnik, helyenként a bizottsági ülésen való meg nem 
jelenéssel megpróbálják ellehetetleníteni. 

Azt gondolom, ezzel együtt az ellenzéki képviselőket elhallgattatni nem lehet. 
Ha a bizottsági ülés mai keretei között erre nincs lehetőség, akkor megtesszük 
legközelebb. Újra és újra felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok, akik bennünket 
megválasztottak, azért küldtek bennünket ide, hogy ezt a munkát elvégezzük. 
Abszolút méltánytalannak és méltatlannak tartom azt, hogy a kormánypárti 
képviselőkben nincs annyi bátorság, hogy a saját programjukat, a családok 
védelméről alkotott, egyébként eddig négy paragrafusból álló törvénytervezetet akár 
megvitassák. Sajnálom, hogy ez így van. Azt tudom mondani, hogy a következő 
időszakban minden olyan helyen, ahol ezt ki lehet fejteni, ahol erre fel lehet hívni a 
figyelmet, ezt meg fogom tenni, és elvárom azt bizottsági elnökként, hogy a bizottság 
tagjai, alelnökei vegyék a fáradságot és jelenjenek meg a bizottsági ülésen, ha mi ezt 
kezdeményezzük. Mint ahogy mondtam, alelnök úr levelét a bizottság tagjai meg is 
kapták.  

Az ülés határozatképtelenségének megállapítása 

A helyettesítések bejelentése és a határozatképesség megállapítása következik. 
Mivel helyettesítés nincsen, így meg kell állapítanom, hogy bizottságunk 
határozatképtelen.  

Az ülés berekesztése 

Ezért a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


