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Napirendi javaslat 
 
1. Tájékoztató az adósságszabály teljesüléséről  

(A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 5. § 
(1) bekezdése alapján)  
 
Meghívott:  
Varga Mihály pénzügyminiszter 
 

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)  
Bősz Anett (független)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági főmunkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 

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, a munkánk iránt érdeklődőket. Az ülést ezennel 
megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy az ülés megtartásához a plenáris ülés alatti 
ülésezés miatt a házelnök úr egyetértésére szükség volt, és ő ezt meg is adta.  

Tájékoztatom a megjelenteket a napirendi javaslatról és annak indokáról. A 
1. napirendi pontban egy tájékoztató meghallgatását tervezem, amihez meghívtam 
Varga Mihály pénzügyminiszter urat. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvény 5. § (1) bekezdésének megfelelően a kormány a féléves adatok alapján 
felülvizsgálja az adósságszabály teljesülését, amelynek eredményéről tájékoztatja az 
Országgyűlés illetékes bizottságát, a Költségvetési bizottságot. A bizottság 2019. 
november 14-én megkapta írásban miniszter úrtól a tájékoztatást, azonban e témát 
a bizottság ellenzéki tagjaival együtt fontosnak véljük bizottsági ülés keretében 
megvitatni, de eközben a kormánypárti képviselőktől érkezett egy levél, amelyet itt 
ismertetni kívánok: 

„Tisztelt Elnök Úr! Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési 
bizottság 2019. december 3-án összehívott ülésére a kormánypárti képviselők nem 
kívánják biztosítani a határozatképességet. A meghívóban szereplő napirendi 
javaslatot nem tudjuk támogatni, ugyanis véleményünk 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. 

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.” 

Az érintetteket ugyan kiértesítettem, de azt gondolom, újabb és újabb 
benyomások érnek bennünket a tekintetben, hogy miért fontos, hogy ne csak egy 
levélből tájékozódjunk, hanem a pénzügyminiszter úrral megvitassuk mindazt, ami 
történik, és a magyar államháztartás helyzete hogyan alakul. Mondom ezt azért is, 
mert néhány perccel ezelőtt Varga Mihály miniszter úr éppen egy napirend előtti 
hozzászólásban bejelentette, hogy újabb gazdaságvédelmi akciótervet kell a 
kormánynak benyújtani, amit a közelgő válság tekintetében vagy a válság miatt 
aktuálisnak tartanak. Számos kezdeményezést említett, éppen ezért azt hiszem, 
nagyon indokolt lett volna, hogy erről beszéljünk.  

De ugyanebbe a kategóriába tartozik az is, hogy Banai államtitkár úrtól éppen 
a legutóbbi bizottsági ülésen kaptunk egy tájékoztatást, amely érintheti a témánkat 
a tekintetben, hogy a tüzelőanyag-támogatás ügyében volt egy konkrét vitánk. Itt 
370 ezer háztartás részesülhetett volna támogatásban időben, de egyébként ezt 
2018-ban a költségvetés nem tudta biztosítani, ezért 2019. december 15-ig kellett 
kitolni a határidőt.  

Azt hiszem, ez fontos lenne, ugyanúgy, mint ahogy azt is fontosnak tartom, 
hogy ha a kormánynak van olyan elkötelezettsége és valóban elkötelezett szándéka, 
hogy az egészségügy helyzetén javítson, akkor támogassa a főváros azon 
kezdeményezését, miszerint a 2020. évi költségvetésből 10 milliárd forintot a 
szakrendelők és a budapesti kerületek számára biztosít. Erre sosem lett volna jobb 
alkalom, mint hogy idén a bizottság kezdeményezésére, tehát a teljes bizottság 
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kezdeményezésére a költségvetési törvény módosítására sor kerül, és ennek 
megfelelően létrejön nemcsak szóban a megállapodás, hanem teljesül is. Szükség 
van arra az egyetértésre, amely részben az atlétikai stadion megépítésére, a 
rendezvény megszervezésére és a budapesti egészségügyi helyzet javítására 
vonatkozó, a főváros és a kormány közötti megállapodást ilyen módon teljesülésbe 
viszi. 

Na most, minderre nem kerülhet sor, mert a kormánypárti képviselők erre 
nem adnak lehetőséget, illetve ezt nem tekintik fontosnak. Így számomra nem 
marad más, figyelembe véve a helyettesítéseket és minden egyéb szempontot, mivel 
helyettesítés nincs, mint hogy bejelentsem, az ülésünk határozatképtelen. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel az ülést berekesztem. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, hogy 
eljöttek. Legközelebb valószínűleg a jövő évben fogunk találkozni. Köszönöm 
szépen. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 
 


