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Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország költségvetési kihívásai és európai forrás felhasználás lehetőségei 
2021-től  
Meghívottak: 
Varga Mihály pénzügyminiszter  
Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter  
Dr. Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke  
Fűrész Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója 
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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)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Ritter Imre nemzetiségi képviselő Bősz Anettnak (DK)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése  

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel 
köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és a munkánk iránt érdeklődőket. Az ülést 
megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 108. § (3) bekezdése alapján Hohn 
Krisztina alelnök asszonnyal, Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszonnyal, 
Mesterházy Attila képviselő úrral és Bősz Anett képviselő asszonnyal 
kezdeményeztük a mai bizottsági ülés összehívását.  

A helyettesítések vonatkozásában bejelentem, hogy Ritter Imre nemzetiségi 
képviselő urat Bősz Anett képviselő asszony helyettesíti. 

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban tájékoztatott arról, hogy a mai 
bizottsági ülésen a kormánypárti frakciók nem kívánnak részt venni és ebben a 
levélben kifejti, hogy mindazt a kezdeményezést, amelyet mi képviselőtársaimmal 
megtettünk, nem tartja szükségesnek. Ezt a levelet írásban minden 
képviselőtársamnak is megküldtük, de mivel sokan vannak a teremben érdeklődők, 
ezért engedjék meg, hogy mégiscsak felolvassam. 

„Tisztelt Elnök Úr! Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési 
bizottság 2021. január 25-én, 10 órára összehívott ülésén a Fidesz-KDNP-
frakciószövetség képviselői nem vesznek részt. Ahogy legutóbb levelemben jeleztem, 
a kormány és a pénzügyminiszter úr rendszeresen adnak tájékoztatást arról, hogy a 
magyar gazdaságot és az államháztartást hogyan érinti a járvány okozta 
világgazdasági válság. A Pénzügyminisztérium minden hónapban közli a költségvetés 
helyzetének aktuális számait. Ugyanakkor álságosnak tartom a baloldal aggódását a 
magyar költségvetési folyamatok iránt, hiszen a Gyurcsány-Bajnai-kormányok felelős 
költségvetési politikáját már ismerik az emberek. A 2006-os választások előtt például 
titokban tartották a rész statisztikai adatokat, nehogy szembesüljenek a 
választópolgárok az ország riasztó pénzügyi helyzetével. Szintén ebben az évben úgy 
lett 9,3 százalékos költségvetési hiány, hogy nem volt válság, sőt jelentős konjunktúra 
volt a világgazdaságban. A Bajnai-kormány pedig az államcsődtől IMF-hitel 
segítségével, kemény megszorításokkal tudta fenntartani az ország 
működőképességét. A magyar kormány, ellentétben a baloldallal, nem 
megszorításokban, hanem gazdaságélénkítő intézkedésekben és adócsökkentésben 
hisz, annak érdekében, hogy a munkahelyeket megőrizzük, a magyar gazdaságot 
mihamarabb újraindítsuk. Tekintettel arra, hogy a kormánypárti többség nem fog 
részt venni az ülésen, azt javaslom, hogy a meghívottakat is tájékoztassuk a 
fentiekről.” 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra és mindezt értve, hogy a megjelent képviselőkkel a 
bizottságunk jelenleg nem határozatképes, még egyszer kísérletet tennék arra a 
házszabály 113/A. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a határozatképességet 
mégiscsak helyreállítsuk, ezért most kétperces szünetet tartunk, és ezt követően 
fogjuk folytatni a munkát. Köszönöm szépen. Kis türelmet kérek szépen önöktől. 

 
(Szünet: 10.09-10.11 óra) 
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ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Mielőtt folytatnánk, engedjék meg, hogy 
tájékoztassam önöket, alelnök úrnak az általam előbb idézett levelére válaszolva a 
következőket írtam neki:  

„Tisztelt Alelnök Úr! Megdöbbenéssel olvastam levelét, mert 
elfogadhatatlannak és felelőtlennek tartom, hogy a magyar gazdaság és költségvetés 
válságos helyzetével nem hajlandók szembenézni, sőt törvényben foglalt képviselői 
kötelezettségüknek sem hajlandók eleget tenni. A központi költségvetés törvényi 
előirányzata értelmében az államháztartás 2020. évi hiányának 358,9 milliárd 
forintnak kellett volna lennie, ami a tervezett GDP kevesebb, mint 1 százaléka. 
Ehelyett a Pénzügyminisztérium év végi gyorsjelentése szerint a deficit 
5548,6 milliárd forint volt, a becsült GDP 8,6 százaléka. Ismerve ezeknek a 
gyorsjelentéseknek a jellegzetességét, arra számíthatunk, hogy a véglegesen 
megállapított számok ezeknél lényegesen rosszabbak lesznek. Ha azonban ezekből az 
adatokból indulunk ki, az államadósság akkor is el fogja érni a GDP 81,2 százalékát, 
ami az elmúlt 25 év legmagasabb értéke, meghaladja a kormányváltás évére a 
subprime-válság következményeként összejött 80,2 százalékot is. S akkor arról még 
nem is beszéltünk, hogy az adósság 2019 végén még a GDP 65,4 százaléka volt, ezt 
sikerült egyetlen év alatt 15,8 százalékponttal feljebb tornászni. Az önök kormánya 
ezt a páratlan eredményt saját narratívája szerint a koronavírus-járvány és annak 
gazdasági következményei elleni védekezéssel hozta össze. Az Orbán-kormány mind 
az 1067 darab, 2020-ban hozott határozatát végignézve, keresem a választ arra, 
hogyan lehetett volna ugyanilyen eredményesen harcolni a járvány, annak gazdasági 
következményei ellen kisebb hiánnyal vagy ugyanakkora hiány mellett, lényegesen 
jobb eredménnyel a társadalom számára. 

A múlt év kiadásait áttekintve látjuk, hogy a 2020. évi központi költségvetésről 
szóló 2019. évi törvénynek nem volt meg a fedezete. Az államháztartásról szóló 2011. 
évi törvény fényében a központi költségvetést merő formalitásnak tekintették, hiszen 
a kormány egy egyszerű határozattal akkor is úgy lépte át a költségvetés szabta 
kereteket, amikor és ahogyan az neki tetszett, ilyen esetben egyszerűen jóváhagyta az 
előirányzat túllépését, vagy még gyakrabban felhívja a pénzügyminisztert, hogy 
’gondoskodjék a megszabott összegről’. Az összevetésnek csupán azért van értelme, 
hogy lássuk, hol keletkeztek olyan többletköltségek, amelyek a hiányt az eredetileg 
tervezettnek több mint tizenötszörösére növelték, és azokat mire fordították. A 
kormányhatározatokat áttekintve találtam legalább 2119 milliárd forintot, amelyből 
csak szándék kérdése volt, hogy mennyit takarítanak meg, és még emellett is 
800 milliárd forinttal több jutott volna a válság kettős, egészségügyi és gazdasági 
hatásának kezelésére. Az államháztartás hiánya, amivel a kormány számolt tavaly, a 
GDP 8,6 százaléka volt, akkor így ennek valamivel több mint harmadrészét meg 
lehetett volna spórolni, és az évet 5,2 százalékos hiánnyal zárni.  

Tisztelt Alelnök Úr! Sajnálom, hogy a vita elől most gyáván elmenekültek, de 
eljön az idő, amikor erre nem lesz lehetőségük, és el kell számolni minden fillérrel.”  

Sajnos ez az utolsó mondat is igaz lett, hiszen arra a kísérletemre, hogy 
helyreállítsuk a határozatképességet, nem volt meg itt a lehetőség, a kormánypárti 
képviselők ettől elzárkóznak.  

A napirendi javaslat témája: Magyarország költségvetési kihívásai és az 
európai forrás felhasználási lehetőségei 2021-től - ez lett volna. Az ülésre a 
kezdeményezésben foglaltaknak megfelelően meghívtam egyébként Varga Mihály 
pénzügyminiszter urat, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter urat, 
továbbá neves közgazdászokat és szakértőket. Jelen van az ülésünkön és tisztelettel 
köszöntöm dr. Vértes András alelnök urat, dr. Molnár László urat, a GKI 
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Gazdaságkutató Zrt.-től; Bod Péter Ákos urat és László Csaba urat, a Corvinus 
Egyetem részéről, annak oktatóit. 

A határozatképtelenség megállapítása 

Megállapítom, hogy a határozatképességet nem sikerült biztosítani, így a 
bizottság ülése nem határozatképes. 

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

A határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének megfelelően a bizottsági 
ülésről távol maradó tagok névsorát is ki kell hirdetni. Dr. Szűcs Lajos alelnök, a 
Fidesz-KDNP-frakciószövetség nevében előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol 
maradnak, így tehát nincs jelen 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. Bejelentette távolmaradását Ritter Imre képviselő úr, 
valamint Hohn Krisztina alelnök asszony és Mesterházy… (Jelzésre:) Jó, köszönöm 
szépen. Hohn Krisztina alelnök asszony jelezte a távolmaradását; Mesterházy Attila 
képviselő úr távolmaradásának jelzését pedig megvizsgáljuk a gépen.Megállapítom, 
hogy valamennyi távol maradó képviselő előzetesen bejelentette - bízom benne - az 
ülésről való távolmaradási szándékát.  

Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt a bizottság ülését ezennel bezárom. Köszönöm 
szépen a megtisztelő figyelmüket, és kis szünet után folytatjuk. Köszönöm szépen. (Az 
ülés befejezésének időpontja: 10 óra 19 perc) 

 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Lestár Éva és Prin Andrea 


