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Napirendi javaslat 
 

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

Varga Mihály pénzügyminiszter 
 

2. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10624. szám) 
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
3. 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. Mátis Kornél bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 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 és a munkánk iránt érdeklődőket. Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket 
a napirendi javaslat okáról! Mielőtt ezt megtenném, előtte bejelentem, hogy Hohn 
Krisztina alelnök asszonyt Varju László képviselő, elnök helyettesíti. 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel a bizottságunk jelenleg még 
nem határozatképes, és helyettesítésre vonatkozó további eseti képviseleti 
megbízásról nincs tudomásom, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdése 
alapján kísérletet teszek a határozatképesség biztosítására, és azt követően 
folytatnánk. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy várakozunk pár percet, és utána 
folytatnánk ezt a bizottsági ülést. Kis türelmet kérek szépen. (Rövid szünet.) 

Tisztelt Bizottság! Addig is, amíg a következő lépés megtörténhet, azaz a 
határozatképesség helyreállítása érdekében tett intézkedések is megvalósulhatnak, 
engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam önöket a napirendi javaslat indokáról. 
Ahogy említettem önöknek, Szűcs Lajos úr a levelét megküldte számunkra. 
Szeretném, ha ezt is rögzítenénk. „Tisztelt Elnök Úr! Ezúton kívánom tájékoztatni, 
hogy a Költségvetési bizottság 2020. május 25-én 9:30 órakor megtartandó ülésén a 
Fidesz-KDNP-frakciószövetség képviselői nem vesznek részt, ugyanis a meghívóban 
szereplő egyik napirendi javaslatot sem kívánjuk támogatni. Ahogy azt már korábbi 
levelemben is jeleztem önöknek, álságosnak tartom a Demokratikus Koalíció 
aggódását a magyar államháztartási folyamatok iránt, hiszen a Gyurcsány-Bajnai-
kormányok felelős költségvetési politikáját már ismerjük. Emlékszünk még arra, 
amikor a 2006-os választások előtt titokban kellett tartani a friss statisztikai 
adatokat, nehogy szembesüljenek az emberek az ország riasztó pénzügyi helyzetével. 
Ugyanebben az évben 9,3 százalékos lett a költségvetési hiány, pedig teljes 
konjunktúra volt a világgazdaságban. A Bajnai-kormány az államcsődtől pedig csak 
az IMF segítségével és a kemény megszorításokkal tudta fenntartani az ország 
működőképességét. 

A meghívóban szereplő 2. napirendi pontot azért nem kívánjuk támogatni, 
mert az Állami Számvevőszék 2019. évi beszámolója megtárgyalásában az 
Országgyűlés Gazdasági bizottsága az illetékes. 

Egyúttal szeretném ismételten jelezni önnek, hogy a kormánypárti képviselők 
nélkül a bizottsági ülés nem határozatképes - köszönjük szépen -, ezért a jövőben 
fontosnak tartom, hogy a meghívó kiküldése előtt történjen egyeztetés az ülés 
időpontjára és napirendjére vonatkozóan. 

Tekintettel arra, hogy a bizottság kormánypárti többsége nem fog részt venni 
az ülésen, azt javaslom, hogy a meghívottakat a fentiekről tájékoztatni szíveskedjen. 
Dr. Szűcs Lajos, a Költségvetési bizottság alelnöke”. 

Alelnök úrral szemben nekem pedig az a véleményem, hogy kevésbé a 
tizenegynéhány évvel ezelőtti események határozzák meg a magyar gazdasági 
folyamatokat. Különösen a magyar emberek, a magyar állampolgárok életét nem ez 
határozza meg, hanem az, hogy mi történik velük, mit tesz a kormány, milyen 
lépések irányába mozdítja el az országot egy ilyen különösen nehéz helyzetben, 
amikor az egészségügyi válsághelyzetet követő gazdasági válság és egyébként a 
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fenyegető szociális válság meddig és milyen helyzetbe juttatja az állampolgárok 
nagy többségét. 

Erre a tervre, erre az elképzelésre a kormánynak van leírt változata, ezt hívják 
konvergenciaprogramnak. Ezt hivatalosan is benyújtotta egyébként a szövetséges 
társaknak, az Európai Uniónak. Ebben a konvergenciaprogramban többféle 
forgatókönyv szerepel. Van optimista változat, amelyben gyakorlatilag 3 százalékos 
zsugorodás mellett kell gazdálkodni, és a jövő évi költségvetéseket vagy a következő 
költségvetéseket elkészíteni, míg ennél van egy sokkal nagyobb bajt hozó, több mint 
7 százalékos zsugorodást „teljesítő” megoldás vagy helyzet. A kormány egyébként 
erre és ezekre a forgatókönyvekre vonatkozóan megítélésem szerint elnagyolt és 
rossz válaszokat ad. A lényeg az, hogy a Költségvetési bizottság, azt gondolom, 
felhatalmazott, az Országgyűlés - kormányt ellenőrző - szervezete, szakmai 
bizottsága. A több ezer milliárd forintos különbséget felmutató forgatókönyvek 
vonatkozásában a lehetőségeket illik mérlegelni, kell is mérlegelni. Éppen ezért 
indokoltnak tartom azt, hogy erről a témáról, ha már a kormánynak erről van 
álláspontja, kifejthessük és kifejtsük a véleményünket. Ebbe a körbe biztosan 
beletartozik az is, hogy az Állami Számvevőszék, amelynek elnöke a Költségvetési 
Tanács tagjaként kifejti véleményét, módot adhatott volna arra, hogy a 2019. évi 
folyamatok után ezt a helyzetet hogyan ítéli meg, és ennek megfelelően milyen 
kilábalási elképzeléseket tud támogatni, és miben tud részt venni. 

Végezetül pedig önmagában az a helyzet, hogy ebben a 
konvergenciaprogramban a kormány előrevetítve is 354 forintos euró árfolyammal 
számol, azt gondolom, magyarázatot érdemel, hiszen azt gondolom, egy ilyen 
tervnek, vagy egy ilyen helyzetnek, a jelen intézkedéseknek nincs semmi közük 
ahhoz, hogy miként kívánják megvédeni a magyar gazdaságot. Én erre szerettem 
volna felhívni a figyelmet. Sajnálom, hogy ezt csak közvetetten tudjuk megtenni, de 
mi a magunk eszközeivel és lehetőségeivel a mai nap folyamán is egyébként ezt meg 
fogjuk tenni. Sajnálom, hogy a kormánypártiak nem tudnak, nem akarnak, vagy 
mondhatnám, a bátor emberek jelenléte nem biztosítja azt, hogy ezt a vitát le 
lehessen folytatni. Mindezek figyelembevételével sajnálattal mondom, meg kell 
állapítanom, hogy a határozatképességet eddig az időpontig nem sikerült 
helyreállítani. 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 tehát az előzetes 
bejelentésnek megfelelően nincs jelen az ülésen dr. Szűcs Lajos alelnök úr, Boldog 
István 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. Német Zsolt képviselő úr. Távolmaradását előre jelezte továbbá 
Hohn Krisztina alelnök asszony, Mesterházy Attila képviselő úr. Megállapítom, hogy 
valamennyi távolmaradó képviselő előzetesen bejelentette az ülésről való 
távolmaradását. 
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Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt az ülést berekesztem, de töretlen kitartással 
bízom abban, hogy a következő ülésen, azaz június 2-án 12 órakor mégiscsak meg 
tudjuk tárgyalni ezt a napirendet. Köszönöm szépen a részvételüket. Találkozunk 
jövő héten. Viszontlátásra. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


