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Napirendi javaslat 
 
 

1. A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10527. 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  
 
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: 10 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 és a munkánk iránt érdeklődőket. Ezzel az ülést megnyitom. 

Bejelentem a helyettesítést: Hohn Krisztina alelnök asszonyt jómagam 
helyettesítem. 

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban a következőkről tájékoztatott, mely 
levelet a bizottság tagjai egyébként előzetesen megkaptak:  

„Tisztelt Elnök Úr! Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési 
bizottság 2020. május 18-án összehívott ülésére a Fidesz-KDNP-frakciószövetség 
képviselői nem kívánják biztosítani a határozatképességet. A meghívóban szereplő 
napirendi javaslatot nem kívánjuk támogatni, ugyanis a meghívóban szereplő 
törvényjavaslat megtárgyalásában az Országgyűlés Gazdasági bizottsága az 
illetékes.” 

Azt gondolom, alelnök úr meglátása egyik oldalról egyébként helyes, hiszen 
az elnök úr a Gazdasági bizottságot jelölte ki, de hiszen éppen arról szól a napirend, 
hogy erre rácsatlakozva mi szeretnénk ezt megvitatni. Ezért válaszoltam is alelnök 
úrnak: 

„Tisztelt Alelnök úr! Sajnálattal olvasom levelében, hogy most is 
akadályozzák annak lehetőségét, hogy fontos, költségvetést érintő témában 
bizottságunk véleményt nyilváníthasson. Megítélésem szerint vitán felül áll, hogy a 
különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10527. szám) kiemelkedő jelentőségű és az 
ország költségvetése szempontjából fontos.  

Kezdeményezésem: döntés a részletes vita lefolytatásáról, melyre a HHSZ 
32. § (2) bekezdése alapján a Költségvetési bizottság mint állandó bizottság 
jogosult vitát lefolytatni mint vitához kapcsolódó bizottság. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 11. alcímében, az 
Országgyűlés működésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek című részben, a 
28. § (1) bekezdésében megállapítja: A képviselő joga és kötelessége, hogy 
kezdeményezően részt vegyen az Országgyűlés munkájában, elősegítse annak 
eredményes működését. Kötelessége részt venni az Országgyűlés ülésein, továbbá 
annak az országgyűlési bizottságnak az ülésein, amelynek tagja. 

Tisztelt Alelnök úr! Ön és társai a bizottság  legutóbbi üléséről is távol 
maradtak, és most is ez a szándékuk, ami már sérti és semmibe veszi az 
Országgyűlés működéséről szóló törvényt. Kérem, ezzel a jogsértő magatartással 
hagyjanak fel, ellenkező esetben a házelnök urat kell tájékoztatnom az önök 
kötelességmulasztó magatartásáról. Üdvözlettel: Varju László, a bizottság elnöke.” 

Még egy mondatot szeretnék mondani valóban a napirend jelentőségéről, 
mert azt gondolom, hogy egy öntörvényű és egyre jobban centralizált hatalmi 
berendezkedést kialakító politikai kurzus keretében vagyunk, és ez a törvény 
egyébként ehhez jelentősen hozzájárulhat. Én azt gondolom, hogy erről érdemi 
politikai vitát kell folytatni.  

Még arra az ellentmondásra is szívesen felhívom a figyelmét a fideszes 
képviselőtársaknak, hogy miközben a nemzetközi porondon nagyon aktívan 
mindent megtesznek azért, hogy Magyarország szuverenitását hangsúlyozzák, 
eközben az itthoni, hazai politikai térben pedig nem tesznek mást, mint 
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centralizálnak, és egyre inkább megpróbálják a döntéshozatalt alágyűrni minden 
vonatkozásban a kormánynak; azt hiszem, erről az alapvető politikai 
ellentmondásról is érdemes lenne szót ejteni. Ennek a gyakorlatnak az a 
következménye, hogy egyre gyengébb az önkormányzati rendszer, és mondhatnám 
azt, hogy egy rendszerváltáskori fontos vívmányt tesznek tönkre és ilyen módon 
negligálnak. 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Éppen ezért részben a most elmondottakkal, részben pedig azzal, hogy 
mielőtt megállapítanám a határozatképtelenséget, a házszabálynak megfelelően 
még egyszer kísérletet teszek arra pár perc türelemmel, hátha meggondolták 
magukat, vagy esetleg, ha a tévén a közvetítést nyomon követték, akkor az érvek 
hatására esetleg megjelennek a kormánypárti képviselők. Pár perc technikai szünet 
után akkor tudjuk folytatni. Kis türelmét kérem szépen a bizottság tagjainak. (Rövid 
szünet.) 

Tisztelt Bizottság! A kísérlet nem járt eredménnyel. Sajnálattal kell 
megállapítanom, hogy a határozatképességet nem sikerült biztosítani, a bizottság 
nem határozatképes.  

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 ülésről távol maradnak. Így az előzetes bejelentésnek megfelelően 
nincs jelen az ülésen: Boldog István alelnök úr, dr. Szűcs Lajos alelnök úr, 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 továbbá Hohn Krisztina alelnök asszony és 
Mesterházy Attila képviselő úr. Megállapítom, hogy valamennyi távolmaradó 
képviselő előzetesen bejelentette az ülésről való távolmaradását.  

Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt az ülést berekesztem. Szerdán találkozunk.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 07 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


