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az Országház Széll Kálmán termébe (főemelet 64.) 
összehívott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 5 

Az ülés berekesztése 5 

 



3 

Napirendi javaslat 
 

1. A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági 
stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7842. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 
 

2. 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  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
Bősz Anett (független)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm 
a bizottság megjelent tagjait, a sajtó munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket. 
Az ülést ezennel megnyitom. 

Tájékoztatom a megjelenteket a napirendi javaslatról és annak indokairól. Az 
1. napirendi pont a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a 
gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló T/7842. számú 
törvényjavaslat esetében a részletes vita lefolytatásáról szóló döntés. Házelnök úr a 
Gazdasági bizottságot jelölte ki a részletes vita lefolytatására, de úgy ítélem meg, 
hogy a törvényjavaslatnak az államháztartási és a gazdasági stabilitási törvényt 
módosító rendelkezései tekintetében a Költségvetési bizottságnak tárgyalnia kell a 
törvényjavaslatot. Ennek megfelelően kezdeményeztem a mai döntésünket, hiszen 
ahhoz, hogy ennek a vitának a lefolytatására sor kerülhessen, a bizottság többségi 
döntésére lenne szükség.  

Mielőtt megállapítanám, hogyan is nézünk ki, szeretném azt az 
álláspontomat kifejteni, hogy mivel magában a törvény címében is szerepel az 
államháztartást érintő tartalomra való utalás, azt gondolom, teljesen egyértelmű, 
hogy ebben a Költségvetési bizottságnak szerepe és felelőssége van. Éppen ezért ezt 
a nagyon sok területet módosító törvényjavaslatot én indokoltnak tartom a bizottság 
által tárgyalni, éppen ezért nagyon sajnálom, hogy a mai tárgyalásra a kormánypárti 
képviselők távollétében nem kerülhet sor. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképtelen.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy önök eljöttek, és lehetőséget teremtettek arra, hogy 
egy bizottsági ülés kezdeményezése legalább meglegyen. Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 
 


