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Napirendi javaslat 
 
1. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 2020. szeptemberi inflációs 

jelentésről 
Meghívott:  
Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

2. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény módosításáról, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség oktatási 
intézményeinek támogatásáról címmel benyújtott törvényjavaslat  
(T/12846. szám)  
(Szabó Timea (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

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 főmunkatárs  
 

Meghívott 

Megjelent 

Szabó Timea (Párbeszéd) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 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. Az ülést ezennel megnyitom. 

Bejelentem a helyettesítéseket, amely alapján Hohn Krisztina alelnök asszonyt 
Varju László képviselő helyettesíti. 

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban jelezte, hogy a mai ülésen nem 
kívánnak részt venni, ezért a levelét a bizottság tagjainak megküldtük.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel bizottságunk jelenleg még 
nem határozatképes, a helyettesítésre vonatkozó korábbi megjegyzésnek megfelelően 
egyéb helyettesítésről tudomásom nincs, ezért a határozati házszabály 113/A. § (2) 
bekezdése alapján kísérletet teszek a határozatképesség biztosítására, ami jelen 
esetben azt jelenti, hogy várakozunk egypár percet, és bízom benne, hogy 
képviselőtársaink a levélben foglaltak ellenére a témákat tekintik olyannak, hogy 
mégiscsak jobb, ha az ülésen részt vesznek. Bízunk benne, hogy ez a következő 
időszakban megoldódik, és elnök úr kérésének megfelelően kísérletet teszek arra, 
hogy ez megoldódjon. Három perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. (Rövid 
szünet.)  

Elnöki tájékoztató 

Tisztelt Bizottság! A határozatképesség helyreállítása érdekében tett intézkedés 
még folyamatban van, bízom benne, hogy esetleg hatása lesz, és a kormánypárti 
képviselők valóban megérkeznek. De addig is, amíg erre sor kerül, vagy amíg 
megérkeznek, engedjék meg nekem, hogy a napirendi javaslatról azért mindenképpen 
ejtsek néhány szót. Ebbe az tartozik bele, hogy kettő napirendi pontot terveztünk, az 
első: tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 2020. évi szeptemberi 
inflációs jelentésről, az erről szóló konzultáció, vita, amelynek, azt gondolom, hogy 
különös jelentősége van. A koronavírus-járvány a magyar gazdaságot legyengült 
állapotban érte, azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára nyilvánvaló. A járvány 
terjedésének lassítása érdekében tett intézkedések igen komoly hatással érték a 
gazdaságot, érdemben csökkent az ország gazdasági teljesítménye, és ezt nem 
ellensúlyozták gazdasági intézkedések, akár költségvetési intézkedések, amelyek ezt 
valamilyen módon gyengítették volna. 

A Magyar Nemzeti Bank korábbi álláspontja - mondhatnám azt, hogy a 
konvergenciaprogram három forgatókönyve mellett - nem a legkedvezőbb, hanem 
egyelőre úgy tűnik, hogy a legnegatívabb eredménnyel járt, és éppen ezért nagy 
jelentősége van annak, hogy az inflációs jelentésről, éppen a változó és egyre 
nehezedő körülményekről vitát nyissunk. A bizonytalanság egyértelműen erősödik, és 
ezért azt gondolom, hogy az Országgyűlésnek, a Költségvetési bizottságnak vagy akár 
más bizottságoknak is ezzel a területtel foglalkozni kell.  

Ezért nagyon sajnálom azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank képviselői a mai 
bizottsági ülésen nem jelentek meg, tájékoztatót erről nem adnak, és mondhatnám 
azt, hogy ilyen módon a bizottság tagjait, az országgyűlési képviselőket elzárják 
azoktól az információktól, amelyek felmerülhetnek a kérdésekre, és hogy a következő 
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időszakban mit kívánnak tenni az ország gazdasági helyzetének javítása érdekében. 
Pillanatnyilag úgy ítélem meg, hogy a lehetséges eszközök elég korlátozottan állnak 
rendelkezésre a Magyar Nemzeti Bank részéről, és éppen ez komoly aggodalomra ad 
okot, hogy önmagában - látva a tehetetlenséget, a sodródást, ami ebben benne van - 
az folytatódik-e tovább, vagy pedig valami érdemi intézkedésre sor kerül.  

Tulajdonképpen a nagy döntésekhez képest, a folyamatok jelentőségéhez 
képest talán gazdasági vagy pénzügyi értelemben eltörpülhet az a 2.pontban foglalt 
kezdeményezés, amely a „2020. évi költségvetésről szóló törvény módosításáról, a 
Magyar Evangéliumi Testvérközösség oktatási intézményeinek támogatásáról” 
címmel benyújtott törvényjavaslat Szabó Timea képviselő asszony részéről. Ennek 
tárgyalása, miközben azzal kezdtem, hogy eltörpülhet, eközben pedig a 
mindennapjaink legfontosabb helyzetére világít rá. Oktatási intézmények, családok 
kerülnek éppen a válsághelyzet eredményeként rendkívül nehéz helyzetbe, és itt van 
előttünk egy törvényjavaslat, amelyet nagyon indokolt lenne megtárgyalni, de jelen 
állapotban azt kell megállapítanom, hogy nincs rá mód. Így képviselő asszonytól 
elnézést kérek, hogy jelenléte ellenére erre nem kerül sor.  

Bízom abban, hogy belátható időn belül a Költségvetési bizottság ezt a 
kezdeményezést határozatképes ülésen napirendre fogja tűzni, és valóban tartalmára, 
jelentőségére való tekintettel támogató döntést tud hozni amellett, hogy igenis, ennek 
az oktatási intézménynek a támogatására sor kerüljön, és erre a magyar költségvetés 
felelősséget vállaljon. 

Tájékoztatom önöket ezenkívül arról, hogy szeptember 21-én a Költségvetési 
bizottság elnökségi ülését, megbeszélést hívtam össze annak érdekében, hogy a 
bizottság alelnökeivel megtárgyaljuk az őszi ülésszak során a bizottság előtt álló 
feladatokat, és megvitassuk az esetleges további megtárgyalható témajavaslatokat.  

Jelen volt Szűcs Lajos és Tilki Attila alelnök úr, tulajdonképpen egy viszonylag 
rövid megbeszélést tartottunk, amelynek során kölcsönösen tájékoztattuk egymást az 
álláspontunkról, kezdeményezésünkről, inkább úgy mondom, hogy én kértem a 
támogatásukat ahhoz, hogy bizonyos fontos témákat vegyünk napirendre, de ez 
elutasításra került. Így a parlament menetrendjének és ütemezésének megfelelően 
fogunk előrehaladni. Bízom abban, hogy az idén kevesebb olyan bizottsági ülés lesz, 
amelyen határozatképtelenség miatt, a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt 
a tárgyalást a bizottság csak nagyon korlátozottan tudja lefolytatni. 

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

De ezek után megállapítom, hogy a határozatképességet nem sikerült 
biztosítani, így a bizottság nem határozatképes. A határozati házszabály 113/A. § (2) 
bekezdése alapján megállapítom a bizottsági ülésről távol maradó tagok névsorát. Dr. 
Szűcs Lajos alelnök úr a már ismert levélben a Fidesz-KDNP frakciószövetség 
nevében előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol maradnak. Így tehát 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, F 
Kovács Sándor képviselő úr, Szabó Zsolt képviselő úr, V. Németh Zsolt képviselő úr. 
Távolmaradását jelezte továbbá Mesterházy Attila képviselő úr. 

Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó képviselő előzetesen bejelentette 
az ülésről való távolmaradását, és közöttük van Hohn Krisztina alelnök asszony, 
akinek a helyettesítése az én feladatom volt. 
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Az ülés berekesztése 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Határozatképtelenség miatt az ülést berekesztem. 
A viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 
 


