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Napirendi javaslat 
 

1. Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10743. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
2. A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 

törvényjavaslat (T/10746. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
3. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az 

egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslat (T/10748. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
4. Tájékoztató Magyarország konvergencia programjáról (2020-2024)  

 
Meghívott:  
Varga Mihály pénzügyminiszter 

 
5. Tájékoztató a központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló 

1164/2020. (IV. 21.) Korm. határozat végrehajtásáról  
 
Meghívott:  
Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke 

 
6. 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 főmunkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra) 

 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése  

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a munkánk iránt érdeklődőket. 
Praktikus megoldás, ha a bizottsági ülések viszonylag egymást követően gyorsan 
vannak, a bizottsági ülések gyorsan véget érnek, így ennek megfelelően, legalábbis 
úgy tűnik, a munka gyorsan halad előre a parlamentben annak ellenére, hogy mi egy 
kicsit elmélyültebben szeretnénk foglalkozni néhány kérdéssel. Az ülést megnyitom. 

Bejelentem a helyettesítést: Hohn Krisztinát Varju László képviselő 
helyettesíti, képviselő asszony jelezte ezt előre. 

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban küldött egy levelet, és tájékoztatott 
bennünket arról, hogy a mai napon a bizottság ülésén a kormánypárti többség nem 
kívánja biztosítani a határozatképességhez szükséges létszámot. Megmondom 
őszintén, én megdöbbenve tapasztalom ezt, hiszen most már sokadjára fordul elő, ha 
emlékezetem nem csal, akkor a 46. bizottsági ülésen a 15. alkalommal kerülünk olyan 
helyzetbe, hogy érdemben nincs lehetőség vitára sem, sőt a vita lefolytatásához vagy a 
vita előkészítéséhez - mint ahogy itt a mai napirendek között szerepel - sem járul 
hozzá a kormánypárti többség, miközben, azt hiszem, olyan nyilvánvaló helyzet van, 
ami elsősorban a gazdaságban kialakult ma már itt az egészségügyi járványhelyzet 
után, aminek komoly költségvetési kihatásai vannak, éppen ezért ezzel foglalkozni 
kell. Ráadásul a kormánynak is bizonyos értelemben ezzel összefüggően vannak 
lépései, tesznek indítványokat, így például az egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti 
pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosítására vonatkozóan vagy a 
rozsdaövezeti akcióterületek létrehozására vonatkozóan, amelyeknek, ha utóbbit 
tekintem, egyértelmű hatása van az önkormányzati tevékenységre, költségvetési 
kihatása van, ezért azt gondolom, teljesen indokolt, hogy beszéljünk ezekről. 

Idesorolnám még mindenképpen Magyarország konvergenciaprogramját, 
amellyel kapcsolatosan egy aktív levelezés zajlik Varga Mihály miniszter úrral is, de 
önmagában nemcsak a konvergenciaprogram miatt, hanem ettől függetlenül is 
szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot arról, hogy a veszélyhelyzettől függetlenül 
nap mint nap megjelennek a kormányhatározatban olyan döntések, amelyekben 
lényegében költségvetést módosító intézkedéseket, lépéseket tesznek, és ezeknek a 
döntéseknek a háttere valamikor bizonytalan, és a Magyar Közlönyből egyébként - 
lehet, hogy csak számomra - nem egyértelműen kikövetkeztethető, hogy milyen 
döntések születtek, illetve azoknak milyen költségvetési kihatása van.  

Csak ebben a hónapban hat olyan levélben kerestem meg a pénzügyminiszter 
urat, amelyekben éppen ezekre kérdezek rá. A pénzügyminiszter úr ezeket a leveleket 
teljesen figyelmen kívül hagyja, így összességében most már azt kell megállapítanom, 
hogy nemcsak azt nem tudja megmondani, hogy az éves beszámolóját mikor tartja 
meg, hanem nem válaszol ezekre az írásos anyagokra, és egyébként a megkeresésünk 
napi aktualitása kapcsán nem hajlandó részt venni a bizottsági ülésen. Tehát így 
összességében véve, azt gondolom, nagyon rossz fényt vet rá magához a 
parlamenthez, a Költségvetési bizottsághoz - amely természetesen foglalkozik azzal, 
hogy a kormány ellenőrzési hatáskörében milyen döntéseket hoz - való viszonya, és 
hogy nem hajlandó ezeket a lépéseket megtenni.  

Hogy ez a kormány számára mennyire lesz általános jellegű, az most már abból 
is talán kitűnik, hogy Rogán Antal úrnak, aki éppen ezen döntések mentén 
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felhatalmazást kapott, különböző lépésekre jogosulttá vált, és felhatalmazta őt a 
kormány, azt gondolom, ugyanígy illene beszámolni róla, de a miniszter úr ugyanúgy 
ezt figyelmen kívül hagyja. 

Így önmagában a sajnálatomon kívül, hogy a bizottság munkáját nem 
hajlandók támogatni a kormánypárti képviselők, ezen túlmenően azonban azt 
gondolom, hogy ez egy újabb lépése és egy újabb bizonyítéka annak, hogy a 
kormánypárti képviselők a jogállamiság azon minimumát sem hajlandók figyelembe 
venni, amit az országgyűlési törvény rájuk ró azzal, hogy ezeken a bizottsági üléseken 
részt kell venni.  

Ismételten el tudom mondani önöknek, hogy Kövér László úrhoz, a Ház 
elnökéhez fordultam, hogy járjon közben, hasson oda, és tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy a Költségvetési bizottság működésében ilyen anomáliák, zavarok ne 
keletkezhessenek. Házelnök úr eddig még nem tudott vagy nem volt módja válaszolni 
erre a megkeresésre. Bízom abban, hogy pozitív válasz érkezik, amelynek feltételei 
megteremtéséhez bizonyára időre van szükség; ezt az időt, az elmúlt hetet, napokat 
figyelembe véve, bízom benne, hogy ez megtörténik. 

Összefoglalva: azt gondolom, egyértelmű, hogy a Költségvetési bizottság 
felelősen jár el, és a jelenleg zajló folyamatok érdekében és Magyarország 
költségvetése érdekében megtett lépéseiként nagy baj, hogy a kormánypárti 
képviselők a megjelölt témákkal kapcsolatosan vitát nem hajlandók folytatni.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel azonban arra, hogy a megjelent képviselőkkel a bizottságunk még 
nem határozatképes, és a helyettesítést, mint ahogy az előbb említettem, figyelembe 
véve sem az, a házszabály alapján kísérletet teszek a határozatképesség 
helyreállítására, ezért néhány perces szünetet tartunk a 113/A. § (2) bekezdésének 
megfelelően, és megnézzük, hogy javul-e a helyzetünk, illetve az ülést meg tudjuk-e 
tartani. Köszönöm szépen, egy kis türelmet kérek szépen. (Rövid szünet.) 

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

Tisztelt Bizottság! Meg kell állapítanom, hogy az elmúlt percekben, a 
szünetben az esélyünk nem javult arra, hogy a határozatképesség biztosított legyen, 
ezért a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének megfelelően megállapítom a 
bizottság üléséről távol maradó tagok névsorát.  

Dr. Szűcs Lajos alelnök úr már az említett levélben a Fidesz-KDNP-
frakciószövetség nevében előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol maradnak, így 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 és V. Németh Zsolt képviselő úr. Távolmaradását jelezte továbbá 
Hohn Krisztina, ahogy korábban jeleztem, és Mesterházy Attila képviselő úr. 
Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó képviselő előzetesen bejelentette az 
ülésről való távolmaradását.  

A határozatképtelenség bejelentése előtt még annyi tájékoztatást szeretnék 
önöknek elmondani, hogy legközelebb jövő héten, június 9-én 12 órakor teszek 
kísérletet újabb bizottsági ülés megtartására annak érdekében, hogy a parlament elé 
kerülő javaslatokat meg tudjuk vitatni.  
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Az ülés berekesztése 

Ezzel az ülést berekesztem. Köszönöm szépen az önök türelmét és 
megjelenését. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra  
 
 


