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Napirendi javaslat 
 
 

1. Tájékoztató Magyarország konvergencia programjáról (2020-2024) 
 
Meghívott: 
Varga Mihály pénzügyminiszter  
 

2. Egyebek 
 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Bősz Anett (DK)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Hohn Krisztina (LMP) Varju Lászlónak (DK)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc) 

 

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 ilyen kora reggeli órában is, de az Országgyűlés működési rendje azt teszi 
lehetővé, hogy lényegében három teremben zajlanak a bizottsági ülések, ekkor 
kaptunk időpontot. Ilyen módon a mai bizottsági ülésünket ezzel megnyitom. 

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban a következőkről tájékoztatott:  
„Tisztelt Elnök Úr! Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési 

bizottság 2020. május 12-én összehívott ülésére a Fidesz-KDNP-frakciószövetség 
képviselői nem kívánják biztosítani a határozatképességet. A meghívóban szereplő 
napirendi javaslatot nem tudjuk támogatni, ugyanis a kormány felülvizsgálta az 
elkövetkező évek gazdasági kilátásait és ennek alapján benyújtotta az új 
konvergenciaprogramot.  

A dokumentumban most a koronavírus-járvány által előidézett gazdasági 
válság áll a középpontban. Mivel a koronavírus-válság közvetlen és közvetett 
gazdasági következményeinek kezelése a költségvetés növekvő szerepvállalásával 
jár, a költségvetési hiány meg fogja haladni az eredetileg tervezett hiány mértéket.  

Ugyanakkor álságosnak tartom a Demokratikus Koalíció aggódását az 
államháztartási folyamatok iránt, hiszen a Gyurcsány-Bajnai-kormányok 
tevékenységét megtapasztalhattuk. Emlékszünk még arra, mikor a 2006-os 
választások előtt titokban kellett tartani a friss statisztikai adatokat, nehogy 
szembesüljön a választópolgár a riasztó pénzügyi helyzettel. Ugyanebben az évben 
úgy lett 9,3 százalékos költségvetési hiány, hogy semmilyen válság nem volt, teljes 
konjunktúra volt a világgazdaságban. A Bajnai-kormány az államcsődtől pedig csak 
az IMF segítségével és kemény megszorításokkal tudta fenntartani az ország 
működőképességét. 

A magyar gazdaságpolitika továbbra is elkötelezett a felzárkózási folyamat 
mellett, amelyet a versenyképesség javításával, az adócsökkentések folytatásával és 
a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartásával kíván elérni a kormány. Az elmúlt 
évek gazdaságpolitikájának köszönhetően a járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott 
szerkezetű gazdaságot ért márciusban, így a magyar gazdaság újraindítását is 
eredményesen segíthetik a gazdaságvédelmi intézkedések. 

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.” 

Kommentárként szeretném önöknek tájékoztatásul röviden elmondani, hogy 
mit írtam a miniszter úrnak a kezdeményezésben: 

„Tisztelt Miniszter Úr! Tájékoztatom, hogy a Költségvetési bizottság soron 
következő ülését 2020. május 12-én (kedd) 9 órai kezdettel hívom össze, mely ülés 
napirendi javaslataként egy tájékoztató meghallgatását szerepeltetek az alábbi 
témában. 

A kormány benyújtotta a Magyarország 2020 és 2024 közötti időszakra 
vonatkozó konvergenciaprogramját az Európai Unió Tanácsához és az Európai 
Bizottsághoz, mely program tájékoztat a kormány gazdaságpolitikai céljairól, 
ismerteti a makrogazdasági és költségvetési folyamatokat, különös tekintettel a 
koronavírus-válság hatásaira és az arra adott gazdaságpolitikai válaszokra, valamint 
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bemutatja a középtávú tervezés részeként a tárgyévre és az azt követő négy évre 
vonatkozó előrejelzéseket. 

A fentiekre tekintettel - annak érdekében, hogy a Költségvetési bizottság 
hiteles és részletes szakmai tájékoztatást kaphasson - kérem tisztelt miniszter urat, 
hogy az ülésen történő megjelenésével szíveskedjen a bizottság rendelkezésére állni, 
és személyesen is beszámolni a konvergenciaprogramban foglaltakról, segítve ezzel 
a bizottság munkáját. Tisztelettel.” 

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy részben a kezdeményezés, az abban 
foglaltak teljes mértékben visszaigazolják azt, hogy ez igenis indokolt, hiszen ezek a 
dokumentumok, amelyek elkészültek, és nemcsak a konvergenciaprogram, hanem 
az ezzel párhuzamosan azóta megjelent országjelentés is, és egyértelművé teszik azt, 
hogy van miről beszélni. Ráadásul a válsághelyzet, az egészségügyi járványhelyzet 
remélhetőleg rendeződése mellett a gazdasági helyzet és annak rendezése 
folyamatos figyelmet, döntéseket igényel. Azt gondolom, az Országgyűlés ellenőrző 
szerepe, annak szakbizottságában, a Költségvetési bizottságban való beszámolás, az 
erről folytatott vita a demokráciának, ha létezne ilyen Magyarországon, alapvető 
eleme, továbbá az, hogy erről az ezért felelős miniszter, illetve miniszterek, akik a 
bizottság hatáskörébe tartoznak, beszámoljanak erről a tevékenységükről.  

Ezért, hogy az ebben közöttünk meglévő különbséget, a vitatott helyzetet be 
tudjuk mutatni, bízva abban, hogy érveink alapján változtatni fognak a 
gondolkodásukon mind a kormánypárti képviselők, mind pedig a miniszter úr, 
bejelentem, hogy a Költségvetési bizottság ülésének összehívását a következő 
hetekben, a parlamenti ciklus végéig rendszeresen, minden hétre kezdeményezni 
fogom. Ennek megfelelően elvárom azt, hogy a kormány, annak illetékese, a 
miniszter vagy az őáltala megjelölt személy jelenjen meg a bizottság ülésén, és adjon 
tájékoztatást mindarról, ami éppen történik. Lehet, hogy a gazdasági helyzet 
alakulásában, változásában is lehet véleménykülönbség, nem biztos, hogy 
mindenben a kormánynak van igaza, éppen ezért azt gondolom, indokolt, hogy ő, 
illetve a kormány e vonatkozásban megjelenjen, és egy olyan egyszerű napirendet, 
mint amit ma napirendként megfogalmaztunk, tájékoztató Magyarország 
konvergenciaprogramjáról, talán mind a parlament, mind annak szakbizottsága 
megérdemel és fontosnak is tekinthet.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Mindezek alapján azt kell hogy mondjam, hogy a helyettesítések 
bejelentésével is kell foglalkoznom. Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel 
bizottságunk jelenleg még nem határozatképes, miközben Hohn Krisztina alelnök 
asszonyt én helyettesítem, de egyéb helyettesítésre vonatkozó eseti képviseleti 
megbízásról nincs tudomásom, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdése 
alapján kísérletet teszek a határozatképesség biztosítására, hiszen a házszabály ezt 
teszi nekünk kötelezővé, hogy most még egyszer ezt meg kell kísérelni. 

Ez jelen esetben azt jelenti, hogy várakozunk pár percet még az esetleg mégis 
késő képviselőkre. Ha a határozatképességet nem sikerül biztosítani, akkor pár perc 
után a bizottság ülését felfüggesztem. Most akkor pár perc szünetet tartsunk, 
békésen várakozunk. (Rövid szünet.) 

Mi nagyon türelmesek vagyunk, de azt kell megállapítanom, hogy a 
határozatképességet nem sikerült biztosítani. Így a bizottság nem határozatképes.  
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A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

A határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének megfelelően megállapítom 
a bizottsági ülésről távol maradó tagok névsorát. Tájékoztatom önöket, hogy 
dr. Szűcs Lajos alelnök úr a Fidesz-KDNP-frakciószövetség nevében előzetesen 
jelezte, hogy az üléstől távol maradnak. Így tehát - az előzetes bejelentéseknek 
megfelelően - nincs jelen az ülésen Boldog István alelnök úr, dr. Szűcs Lajos alelnök 
úr, dr. Hargitai János alelnök úr, dr. Tilki Attila alelnök úr, Barcza Attila képviselő 
úr, Kara Ákos képviselő úr, Horváth István képviselő úr, Szabó Zsolt képviselő úr, 
V. Németh Zsolt képviselő úr. Távolmaradását jelezte Mesterházy Attila képviselő úr 
és Hohn Krisztina alelnök asszony. Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó 
képviselő előzetesen bejelentette az ülésről való távolmaradását.  

Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt az ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 
Találkozunk a jövő héten.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 12 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó  
 
 


