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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. Egyes törvényeknek a nemzeti vagyon és a közpénzek veszélyhelyzet fennállása 
idején történő takarékos és célszerű felhasználásának biztosításához, valamint a 
koronavírus-járvány leküzdéséhez történő hozzájárulásként különadó 
bevezetéséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10021. szám) 
(Demeter Márta, Dr. Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina, Schmuck Erzsébet 
és Ungár Péter (LMP) képviselők önálló indítványa  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

3. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10625. szám)  
(Csárdi Antal (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

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

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 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 és a munkánk iránt érdeklődőket, az ülést megnyitom.  

Helyettesítéseket bejelentenék, de most erre nincs sem mód, sem szükség. 
Főként azért, mert Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban a következőkről 
tájékoztatott. A levelét itt most nem ismételném meg, képviselőtársaimnak 
- mindenkinek - elküldtük, és ennek megfelelően a tájékoztatás megtörtént.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel bizottságunk jelenleg még 
nem határozatképes, így a helyettesítésre sincs külön lehetőség, így a határozati 
házszabály 113/A. § (2) bekezdése alapján kísérletet teszek a határozatképesség 
biztosítására, ami jelen esetünkben azt jelenti, hogy párperces várakozással 
igyekszünk elérni - mondhatnám akár mozgósítással, ha valakinek erre van 
lehetősége, tegye meg -, hogy a bizottságunk mégis határozatképes legyen. Három 
percre kérem a türelmüket. Köszönöm szépen.  

 
(Szünet: 10.02 - 10.05) 

 
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a napirendi 

javaslatok indokáról, mivel látom, hogy az eltelt időben a szünet alatt a 
határozatképesség helyreállítása még nem történt meg, ezért bízom benne, hogy akár 
itt a következő percekben ez változhat, de indokolni mindenképpen szeretném.  

Mint ahogy említettem, Szűcs Lajos alelnök úr levelét az önök részére 
megküldtük. Én most azt a formát választottam, hogy alelnök úrnak levelet írok, és 
levelet is írtam ez ügyben, és szeretném ha ezt önök megismernék most, és ennek 
megfelelően a következő napokban alelnök úr is megkapja: „Tisztelt Alelnök Úr! 
Előzetes tájékoztatását köszönöm, és rendkívüli módon sajnálom, hogy ebben a 
parlamenti ciklusban 17. alkalommal akadályozzák a Költségvetési bizottság 
szabályszerű működését és az érdemi vita lehetőségét. 

Megértem, ha ön azt gondolja, hogy a Magyar Nemzeti Bank által készített 
inflációs jelentés léte önmagában elégséges mindenkinek a helyzet megértéséhez, de 
engedje meg számomra, hogy kérdésekkel és véleményünk megfogalmazásával 
szeretnénk hozzájárulni hazánk és az állampolgárok helyzetének jobbításához. Erre 
azért is szükség van, mert a jelenlegi kormány halogató irányítása alatt a különböző 
társadalmi helyzetben lévő csoportok helyzete a kevés kivételezettől eltekintve 
folyamatosan romlik, és a lecsúszással szembenézők száma folyamatosan nő. 

Érveinket, kérem, még egyszer vizsgálják felül, mert már a Magyar Nemzeti 
Bank által elfogadott, kormány által készített konvergenciaprogram előrejelzésének 
is legrosszabb forgatókönyve érvényesül várhatóan, ami azt jelenti, hogy éves szinten 
7-9 százalékos gazdasági visszaesés várható, ami ellehetetleníti a 2020-as és egyben 
a 2021. éves költségvetést, így annak újratárgyalása elkerülhetetlen.  

A tárgyalás előli menekülésük és makacs ellenállásuk már csak azért is 
érthetetlen, mert a járványhelyzet veszélyeinek csökkentésére tett intézkedések 
láthatóan hatástalanok, illetve a járvány gazdasági hatásainak kezelésére vonatkozó 
egymással vitázó álláspontok jelentek meg a kormányban és a szakértők között. E 
témában a Magyar Nemzeti Bank 50 pontját szükséges szintén napirendre vennünk. 
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Végezetül pedig felhívom szíves figyelmét, hogy a törvénymódosításra tett 
képviselői kezdeményezések jelentősége véleményem szerint olyan mértékű, hogy 
azok megtárgyalása nem tűr halasztást, és ezért a lehető leghamarabb napirendre kell 
tűzni. Kelt: Budapest, 2020. október 5-én.„ 

És ezzel, mondhatnám úgy, hogy részletesen szerettem volna kitérni arra, hogy 
milyen indokokkal kell a mai napirendünket megtárgyalni, és sajnálattal kell 
mondanom, hogy áttértünk a levelező tagozatra, így bizottsági ülést ennek 
megfelelően ilyen keretek között tartunk. Már csak azért is, mert a korábbi 
meghívásra a Magyar Nemzeti Bank elnöke is válaszolt, és neki szintén válaszoltam 
és indokoltam, hogy miért kellene.  

Itt szeretnék ebből egy részletet idézni, miszerint: tájékoztatom, hogy a 
Költségvetési bizottság akkori - tegnapi - ülése, melyre meghívtam az inflációs 
jelentés megvitatása érdekében a kormánypárti képviselők távolmaradása okán 
határozatképtelen volt. Azonban a Költségvetési bizottság elnökeként én továbbra is 
fontosnak tartom a kiadmányban foglalt bizottsági ülés keretében történő részletes 
megtárgyalását. 

Mindannyian értjük, hogy a koronavírus-járvány terjedése ellen 
intézkedéseket kellett foganatosítani és ez ártott a magyar gazdaságnak, de fontos, 
hogy a továbblépés lehetőségeiről, az eszközökről, a hosszú távú célokról lehessen 
érdemi egyeztetést folytatni. Kockázatainkat növeli, hogy a konvergenciaprogram 
legrosszabb forgatókönyve kezd érvényesülni, de ennek gazdasági és társadalmi 
hatása azonnali. A növekvő bizonytalanság közepette az Országgyűlés egyetlen 
képviselője, annak Költségvetési bizottsága mindezt nem nézheti tétlenül, és felelős 
vezetőkhöz fordul tájékoztatásért, és ezzel gyakorlatilag folytatom és 
kezdeményezem, hogy a mai bizottsági ülésen részt vegyen. 

Összességében véve végtelenül sajnálom, hogy a bizottsági ülést felelős vezetők 
nem tisztelik meg jelenlétükkel. A bizottság tagjai mondvacsinált okok miatt úgy 
tekintik, hogy ezekre a tárgyalásokra nincs szükség.  

Én azt tudom mondani önöknek a jövőre vonatkozóan, hogy attól a 
szándékomtól nem kívánok eltekinteni, hogy a magyar gazdaság és a társadalom 
helyzetének ismeretében a fontos ügyeket megtárgyaljuk. Mindezek után azonban azt 
kell megállapítanom, hogy a határozatképességet nem sikerült helyreállítani, nem 
sikerült biztosítani, így a bizottság nem határozatképes.  

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

A határozati házszabály 113/H. § (2) bekezdésének megfelelően megállapítom 
a bizottsági ülésről távolmaradó tagok névsorát: Dr. Szűcs Lajos alelnök 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, és távolmaradását jelezte korábban Mesterházy Attila 
képviselő úr. Megállapítom, hogy valamennyi távolmaradó képviselő előzetesen 
bejelentette az üléstől való távolmaradását. 

Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt az ülést berekesztem, de előtte elnézést kérek a 
napirendi ponthoz érkező előterjesztőktől mint képviselőtársamtól, de ezt egy 
következő bizottsági ülésen fogjuk tudni megtenni. A következő ülés időpontja 
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október 13-a 9 órakor lesz, akkor Mager Andrea miniszter asszony éves 
meghallgatására fog sor kerülni. 

Köszönöm szépen megtisztelő jelenlétüket. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


