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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság ülése, ahogyan eddig is, belső televíziós 
hálózaton közvetítésre kerül, és mint látják, milyen rendszerben tudunk működni, itt 
élvezhetjük egymás hozzászólását egészen közvetlen közelről is. Köszönjük szépen ezt 
a lehetőséget. 

A helyettesítések szempontjából dr. Tilki Attilát F Kovás Sándor képviselő úr, 
Hohn Krisztina képviselő asszonyt, alelnök asszonyt Varju László, Kara Ákost pedig 
Barcza Attila képviselő úr fogja helyettesíteni, így összességében megállapíthatjuk, 
hogy határozatképesek vagyunk, és a napirend elfogadására sor kerülhet. 

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirendi 
javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem ért egyet? (Nem 
jelentkezik senki.) Nem volt ilyen. Tartózkodott-e valaki? (Nem jelentkezik senki.) Nem 
volt ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. Ezzel az első napirendi pont 
tárgyalását megkezdjük. 

A helyi önkormányzatoknak a koronavírus-járvány elleni 
védekezéssel összefüggésben felmerült többletfeladatai 
költségvetési támogatásáról szóló H/13629. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A helyi önkormányzatoknak a koronavírus-járvány elleni védekezéssel 
összefüggésben felmerült többletfeladatai költségvetési támogatásáról szóló H/13629. 
számú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A határozati 
javaslatot Szabó Sándor és dr. Varga László képviselő urak nyújtották be. Az indítvány 
tárgyalására a H/12956. számú határozati házszabályról szóló eltérés szerinti 
kezdeményezés alapján kerül sor, amely december 8-án érkezett Tóth Bertalan 
frakcióvezető úrtól. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

A kormány képviselője nincs jelen, de ez nem is kötelező részükre, ellenben az 
előterjesztők részéről Varga László képviselő úr itt van, és meg is adom a szót. Tessék, 
parancsoljon, képviselő úr. 

Dr. Varga László kiegészítése 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr.  
Tisztelt Bizottság! Nagyon örömömre szolgál, hogy meg tudjuk a mai napon 

tárgyalni ezt a határozati javaslatot. Hadd mondjak annyit az előzményekről és a 
benyújtásának a körülményeiről, időpontjáról, hogy ezt gyakorlatilag a veszélyhelyzet 
elrendelését követő napokban nyújtottuk be, és hadd mentsem ki rögtön a felvezetésem 
elején Szabó Sándor képviselő urat, aki szeretett volna itt lenni, de a Mentelmi 
bizottság ülésezik ezekben a percekben, és neki ott kell lennie. 

Tehát ezekben az időkben, ezekben a napokban, amikor a veszélyhelyzetet akkor 
még a kormány elrendelte, majd ezt követően az Országgyűlés meghosszabbította 90 
nappal, nagyon világosan látszott, hogy az önkormányzatoknak - a tavaszi 
veszélyhelyzet időszakához hasonlóan -, megnövekedett feladatai lesznek, 
többletterhek fogják őket terhelni a védekezéssel összefüggésben. Ez a világon 
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mindenhol így van. Azt látom más európai uniós tagállamokban is, hogy a kormányok 
a védekezés frontvonalába csoportosítanak át forrásokat kevésbé meghatározó 
területekről ebben az időszakban, magyarán elismerik a helyi önkormányzatok 
többletköltségeit. Mi mást tapasztaltunk már az első időszakban is, hiszen a 
gépjárműadó helyben maradó 40 százalékát a kormány elvonta az önkormányzatoktól 
már tavasszal. Ne felejtsük el, hogy 2010-ig a gépjárműadó 100 százaléka helyben 
maradt. Először a 60 százalékát vették el az önkormányzatoktól, majd ez az új döntés 
a teljes összeget elveszi, és ami szintén nagy problémát okoz, hogy a helyi közösségi 
közlekedés állami támogatása megszűnt.  

Én úgy ítélem meg, hogy ez a döntés is kifejezetten problémás, azzal 
összefüggésben, hogy kifejezetten járatsűrítést vár el, várt el a kormány az 
önkormányzatoktól, és a menetrendeket nyilván össze kellett hangolni a 
kormányhivatal jóváhagyásával. Csak ebben a két tekintetben rendkívüli terhek érték 
a magyar önkormányzatokat. Ne felejtsük el, hogy a kkv-kra vonatkozó iparűzési adó 
megfelezése előtt született a javaslat, előtte került benyújtásra, tehát igazából a 
javaslatunk még ezt a kérdést nem taglalja, bár azt gondolom, ha a tárgysorozatba vétel 
meg tudna történni, nyilván az Országgyűlés előtt módosító indítványokkal ezt a 
kérdést akár kezelni is lehetne.  

Összefoglalóan, az jól látható, hogy különösen az ellenzéki vezetésű 
megyeszékhelyek számára a kompenzáció elmaradása további jelentős terheket okoz, 
hiszen ne felejtsük el, hogy a karácsony előtti időszakban a kötelező önkormányzati 
feladatok ellátására, szabadon felhasználható keretként, majd 1,5 milliárdos 
nagyságrendben sorra érkeztek meg a kormánypárti vezetésű megyeszékhelyekhez 
támogatások. De azt gondolom, hogy az előterjesztés bár előtte született ennek a 
kialakult helyzetnek, már akkor is nagyon komoly terhek érték az önkormányzatokat, 
és tulajdonképpen ez a javaslat ezeknek a terheknek az enyhítésére, az 
önkormányzatoknak a járvány elleni védekezéssel összefüggésben megjelenő 
többletköltségeinek részbeni kompenzálásáról szól, ezért azt gondolom, a legjobb az 
lenne, ha erről tudna az Országgyűlés tárgyalni, ezt pedig akkor tudja megtenni, ha a 
bizottság többsége a mai napon támogatásáról biztosítja ezt az előterjesztést.  

Arra kérem tehát kormánypárti képviselőtársaimat is, hogy támogassák az 
előterjesztést. Köszönöm, elnök úr. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek. A vitát megnyitom. Ki kíván 
szólni a bizottság tagjai közül? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon! Potocskáné képviselő 
asszony következik.  

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném megköszönni ezt a határozati 
javaslatot. Úgy gondolom, hogy az ellenzéken belül nem kérdés ennek támogatása. Az 
elmúlt időszakban, különösen a járványhelyzet idején elharapózott az önkormányzatok 
elleni hadjárat, amit a kormányzat művel, és ugyan ők ezt tagadják, és minden fronton 
azt mondják, hogy az ellenzék csak hangulatot kelt, de lehet látni az önkormányzatok 
kétségbeesett próbálkozását, ahogy a költségvetéseket próbálták összeállítani, úgy, 
hogy azt sem tudják, mi fog történni az elkövetkező időszakban. Nézzük csak azt, hogy 
a parkolási díjbevételek, vagy az egyéb olyan bevételek, amelyek most el fognak 
maradni az elkövetkezendő időszakban, nagyon megnehezíti az önkormányzatok 
költségvetésének összeállítását, ráadásul azzal, hogy különleges jogrend van, a 
polgármesterek egyszemélyes felelőssége, az ő vállukra teszik rá ezt a terhet, hogy egy 
ilyen bizonytalan helyzetben ők állítsák össze a költségvetésüket. Úgyhogy bízom 
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benne, hogy a kormánypárti képviselők is ezúttal fogják engedni ezt a tárgysorozatba 
vételt. Elengedhetetlen a településeknek, elengedhetetlen az országnak. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormánypárti képviselők közül nem látok szólni 

kívánó jelentkezőt, akkor Bősz Anett képviselő asszony következik. 
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm képviselő úrnak a 

határozati javaslatot, illetve ezt a rövid bemutatást. Azóta, amióta ez a határozati 
javaslat benyújtásra került, sok tapasztalatot is szereztünk, ahogyan azt képviselő úr is 
elmondta. Én mindig amellett érveltem, hogy fontos lenne, hogy kormány és ellenzék 
közösen keresse a megoldást a járványkezelésre, nemcsak arra, hogy honfitársaink 
életét és egészségét hogy mentjük meg, hanem hogy a gazdasági-társadalmi válságot 
hogyan enyhítjük.  

Az volt látható, hogy az önkormányzati szereplők nyilvánvalóan a legközelebbi 
szereplők a polgárokhoz, ők azok, akik a legjobban föl tudják mérni, hogy adott esetben 
az a lista, amely bizonyos településeken drámai módon megnyúlt, a szociális rászoruló 
családok listája, és olyanok kerültek a szociális ellátórendszer látóterébe, közvetetten 
egyébként az önkormányzatok által finanszírozandó, akikre soha nem gondoltunk 
volna. A középosztály bizonyos tagjai, olyan kisvállalkozók, akik egyébként a legritkább 
esetben szorulnak arra, hogy akár az államtól, akár az önkormányzattól segítséget 
kérjenek, most azonban önhibájukon kívül kerültek egy olyan helyzetbe, amiben igenis 
segíteni kell őket.  

Sokszor elmondtuk, hogy ha valahonnan teljesen kiszárad a pénzcsatorna, akkor 
azt sokkal nehezebb lesz újraindítani. Látom azt, hogy a kormány egyébként a gazdaság 
újraindítását tűzte ki a kék plakátokra, én azt gondolom, hogy nem lett volna szabad 
ilyen módon hagyni leállni bizonyos szektorok működését, de ez egy másik kérdés. 
Látjuk a megyei jogú városok polgármestereinek küzdelmét, azt látom, hogy míg a 
kormánypárti polgármester urak is felsorakoztak amellett a kezdeményezés mellett, 
hogy több segítséget várnának a kormánytól. Én azt hiszem, hogy ez egy beszédes 
üzenet. Ugyanakkor amellett nem tudok elmenni, hogy egyesével nagyságrendileg 
1,4 milliárd forintos segítséget kaptak már a kormánypárti vezetésű megyei jogú 
városok, vagyis egy olyan pénzpumpát juttattak el hozzájuk, amivel jelen pillanatban 
most az ellenzéki települések nem tudnak élni.  

Én azt hiszem, hogy a határozati javaslat egyébként mindig arról szól, hogy 
keressük közösen a megoldást, erre szólítaná fel a parlamentet és kormánypárti és 
ellenzéki képviselőtársakat, hogy nézzük meg, folytassuk le azt a vitát, hogy hogyan 
jövünk ki a lehető legjobban ebből az egészből, és én arra kérem ezúttal önöket nagy 
tisztelettel, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot. Ha van más ötletük arra, hogy 
hogyan, mint amit a képviselő urak itt letettek az asztalra, akkor természetesen 
nyitottak vagyunk, de most nem abban a helyzetben vagyunk, hogy lenne kormánypárti 
vagy ellenzéki bajba jutott, most mindnyájan bajban vagyunk, nemcsak ebben a 
hazában, de az egész világon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy dr. Hargitai János alelnök urat 

Szűcs Lajos alelnök úr képviseli, és egyben ő következik szólásra. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Kedves képviselő úr, az előterjesztők nevében. Én azt 

gondolom, hogy a bizottsági ülés összehívása az ön oldalukon lévő bizottsági elnöktől 
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függött, tehát hogy most kinek, mikor, miért nem lehet itt lenni, az ne legyen a mi 
dolgunk.  

Összességében azt gondolom, hogy ez a javaslat nem tudja elérni a célját, hiszen 
egy országgyűlési határozati javaslattal próbál rendezni költségvetési kérdéseket, de 
erről inkább ne is beszéljünk. Összességében azt tudom önnek mondani, hogy az elmúlt 
évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kormány és a kormánypártok mindig is 
elismerik azt a munkát, amit az önkormányzatok végeznek a településeken élők 
biztonságáért és ellátásáért.  

A határozati javaslathoz pedig azt tudom önnek mondani, hogy azon 
települések, amelyek akár a járvány, akár más okból működési problémákkal 
küzdenek, igénybe vehetik az önkormányzatok rendkívüli támogatásához 
rendelkezésre álló forrásokat, az úgynevezett REKI-n keresztül. Így önmagában a 
járványhelyzet kezelése sehol sem okozhatja a kötelező feladatok ellátásának 
elmaradását.  

Azt is fontos megemlíteni, hogy a napokban készültek el, van, ahol elkészültek, 
van, ahol pedig nem akarták elkészíteni a 2021-es költségvetéseket, amelyekben ebben 
az évben 17 százalékkal nagyobb összeg, vagyis 126 milliárd forinttal nagyobb összeg 
szerepel a tavalyi 739 milliárd forintos kerethez képest. Mint volt önkormányzati 
vezető, pedig egy kicsit fölmegy a vérnyomásom ezekre a mondatokra. Önkormányzati 
vezetőként éltem meg - igaz régen volt, 2006-10 között -, hogy az önök, az ellenzéki, a 
baloldali kormány által kivéreztetett önkormányzati rendszerből mintegy 
1300 milliárd forintnyi összeget vontak ki. Akkor senkinek nem fájt az, hogy ellenzéki 
vagy kormánypárti önkormányzatokról van szó. Én magam, ha visszanézik a benyújtott 
törvényjavaslatokat, 26 alkalommal nyújtottam be ennek a finanszírozásnak a 
megváltoztatására javaslatot, igaz, egy kormányváltásnak kellett bekövetkeznie, hogy 
ezt a méltánytalan helyzetet rendezni lehessen. (Dr. Tilki Attila megérkezik az 
ülésterembe.) 

A jelen pillanatról pedig még csak annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy 
jól látjuk, hogy az önök által ellenzékinek mondott önkormányzatok, ahol önök vannak 
hatalmon, mit tettek az elmúlt időszakban. Azt tették, hogy adókat emeltek, azt tették, 
hogy a lakosságot akár a parkolási díj, akár lakásbérleti díj emelésével próbálják meg 
sanyargatni, közben pedig mást sem látunk az ellenzéki önkormányzatoknál, mint a 
megbízottak számának az emelkedését, a tanácsadók részére kifizetett összegek 
emelkedését.  

Azt gondolom, mindenkinek ebben az országban hasonló módon kell a járvány 
okozta problémákkal szembenéznie. A magyar kormány a tavalyi évben 300 milliárd 
forintos összeget vont el azoktól a dolgoktól, amiket a járványügyi védekezési alapba 
tett, az önkormányzatoktól alig félszázalékos elvonás történt meg, így ebben a 
formában ezt a javaslatot támogatni nem tudjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kíván-e még 

valaki szólni itt a vitában. (Nem jelentkezik senki.) Az előterjesztőnek megadom a szót. 
Tessék, parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Varga László reagálása 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr.  
Nagyon köszönöm Potocskáné Kőrösi Anita és Bősz Anett képviselő asszonyok 

hozzászólását és támogató szavait. Én azt gondolom, hogy olyan képviselők közé 
tartoznak, akik átérzik azt a problémát, amiben ma Magyarországon az önkormányzati 
rendszer található. Szűcs képviselő úrnak bonyolultabb, amit mondani szeretnék. 
Nyilván önnek dolga volt ezt a hozzászólást megtenni, hogy ne hagyja szó nélkül azt, 
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hogy egy egyébként konstruktív ellenzéki indítvány van itt az asztalon. Én azt tudom 
önnek mondani, hogy még a koronavírus-járvány nem köszöntött be Magyarországra, 
már akkor az egyébként kormányszerv, a Nemzeti Versenyképességi Tanács már azon 
gondolkodott, hogy hogyan lehetne az önkormányzatok iparűzési bevételeit 
csökkenteni. Jól látszott az az év, ami akkor már kommunikációban is épült, Varga 
Mihály nyilatkozott ebben a kérdésben, és sorolhatnám, tehát ilyen értelemben nem 
meglepetés ez a kérdés.  

Az alapszemléletbeli különbség mindenképpen az köztünk, hogy a védekezés 
frontvonalában vannak az önkormányzatok, és nem egy olyan területet jelentenek ma 
Magyarországon, ahonnan el kéne vonni forrásokat a járvány elleni védekezés kapcsán. 
Ez egy alapvető szemléletbeli különbség. (Kara Ákos megérkezik az ülésterembe.) És 
hadd mondjam önnek azt, hogy szülővárosomat, Miskolcot érintőleg például a 
gépjárműadó elvonása 450 milliós mínuszt jelent, illetve a tömegközlekedés állami 
támogatásának kivezetése 497 milliós mínuszt. Ez nagyon nehezen kigazdálkodható 
akkor, amikor joggal várják el a miskolciak, hogy az utak karbantartása, az úthálózat 
fejlesztése megtörténjen, illetve a tömegközlekedés is megfelelő módon működjön.  

A tömegközlekedésnél megjegyezném, hogy boldogabb sorsú országokban 
három lába van a tömegközlekedés finanszírozásának: állami támogatás egyharmad, 
önkormányzati, helyi támogatás egyharmad és a harmadik harmadot állják az utazók. 
Önök, úgy látom, hogy az állami lábat egész egyszerűen kirúgják. Így nyilván nem lehet 
megfelelően működni, és hadd mondjam el - a főváros kivételével természetesen - a 
helyi közösségi közlekedés ilyen értelemben nem is kötelező önkormányzati feladat, 
tehát egy olyan teher, amit joggal várnak el a lakosok az önkormányzatoktól, 
ugyanakkor az erre fordított források hihetetlen mértéket öltenek. 

Nekem is fel szokott menni, képviselő úr, a vérnyomásom alkalmasint, például 
akkor, amikor miskolci polgárként azt látom, hogy például egy debreceni polgár után, 
a debreceni polgárok után úgy gondolja a kormány, hogy támogatni kell a kötelező 
önkormányzati feladatokat, hiszen támogatta december 23-án - ha jól emlékszem - a 
kormány a fideszes vezetésű megyei jogú városokat, egy miskolci után meg úgy 
gondolja, hogy nem kell kompenzációt fizetnie a kormánynak. Tehát ez most már 
tényleg komoly bizonytalanságot okoz valóban, ahogy helyesen elmondta, a 
költségvetéseiket tervezik az önkormányzatok. Jövő héten már március van, tehát már 
az elfogadásuk is megtörténik. Igaz, a veszélyhelyzeti rendkívüli jogrendnek 
megfelelően a polgármesterek fogadják el pro forma a költségvetést, de mégiscsak az 
van, hogy ilyen körülmények között nagyon nehéz látni és tervezni a bevételeket és a 
kiadásokat.  

Összefoglalva, és miskolciként tehát azt szeretném mondani, hogy semmivel 
nem lehet hátrányosabb helyzetben egy miskolci, semmiképpen nem lehet 
alsóbbrendűként megközelíteni a miskolci polgárokat a kormány részéről, mint akár 
egy debreceni polgárt, de mondhatnék példákat akár Szombathely, Zalaegerszeg 
összefüggésében is a Dunántúlról. Egyenlő mérce, egyenlő bánásmód kell tehát az 
önkormányzatoknak, és azt gondolom, hogy az arról való parlamenti diskurzus 
megindításához fontos ez a határozati javaslat, hogy pontosan mekkora és milyen 
mértékű kompenzációra van szüksége az önkormányzatoknak. Leginkább arra van 
szükségük egyébként az önkormányzatoknak, hogy ne elvegyen tőlük a kormány, 
hanem adjon nekik a működés tekintetében is, hiszen ne felejtsük el, az európai uniós 
források a fejlesztés tekintetében természetesen jelentenek egyfajta lehetőséget, de 
abból nem lehet a működést finanszírozni.  

Tehát arra kérem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy vizsgálják felül az 
álláspontjukat, támogassák ezt a határozati javaslatot. A határozati javaslat, mint 
forma, melyet elítélt itt képviselő úr, pontosan arra egy lehetőség, hogy kötetlenebb 
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módon találjuk meg talán a közös nevezőt, nem olyan, mint egy törvényjavaslat, amely 
nyilván egy kötöttebb műfaj ebben a tekintetben. Úgyhogy én tényleg arra kérem 
önöket, hogy az önkormányzatok és végső soron a magyar emberek érdekében 
támogassák a javaslatunkat. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen a reakciót. Megkérdezem a 
képviselőtársakat, hogy kíván-e még valaki szólni. (Nem jelentkezik senki.) Nincsen 
ilyen, akkor a vitát lezárom. 

Most a határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés következik. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a H/13629. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) Van valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 4 igen szavazattal, 9 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

Képviselő úr, sajnáljuk. További szép napot kívánunk! (Dr. Varga László: 
Köszönöm szépen.) A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény módosításáról szóló T/13695. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A második napirendi pont következik. A Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséréről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló T/13695. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A 
törvényjavaslatot Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője nyújtotta be. A törvényjavaslat 
tárgyalására a H/12956. számú határozati házszabálytól való eltérés szerinti 
kezdeményezés alapján kerül sor, amely december 8-án érkezett Szabó Timea 
frakcióvezető asszonytól. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. 

A kormány képviselője nincs jelen, de ez nem is kötelező. Az előterjesztőt e 
pillanatban nem látom a teremben. A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottságot, hogy 
ki kíván szólni. (Nem jelentkezik senki.) Nem látok ilyet. Amennyiben továbbra sincs 
ilyen, akkor szerintem a szavazásra kerül sor. 

Határozathozatal 

Most a törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés következik. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a T/13695. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) Van-e valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Akkor továbbra is 
4 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a tárgysorozatba vételre nem 
került sor. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont következik. Tájékoztatom önöket az egyebek között, 
hogy a Költségvetési bizottság elnökeként mindenkori feladatomnak tekintem, hogy az 
adott évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak 
végrehajtását, kiemelten az egyes előirányzat-átcsoportosításokról szóló 
kormányhatározatokat figyelemmel kísérjük. Ezért minden egyes erről szóló 
kormányhatározat vonatkozásában megkereséssel élek a pénzügyminiszter felé, hogy 
adjon részletes tájékoztatást a kormányhatározatban foglaltakról, szükségességének 
okairól és annak részleteiről. A megkereséseket és az arra adott válaszokat a 
Költségvetési bizottság honlapján önök is megtekinthetik. 
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Tájékoztatom továbbá önöket, hogy Mager Andrea miniszter asszony és Varga 
Mihály miniszter úr az Országgyűlésről szóló törvény szerint kötelező éves 
meghallgatása vonatkozásában megkezdtem az egyeztetéseket annak érdekében, hogy 
erre a tavaszi ülésszakon sor kerülhessen bizottságunkban. A pontos időpontról 
tájékoztatni fogom önöket. (Mesterházy Attila megérkezik az ülésterembe.) 

Végül, kérem, engedjenek meg részemről egy bejelentést. A bizottság elnökeként 
kiemelt feladatomnak tekintem annak biztosítását, hogy munkánkat hiteles, pontos, 
szakmai információk alapján végezzük. Ennek érdekében a 2021. év tavaszi ülésszaka 
keretében szeretnék szíves figyelmükbe ajánlani néhány olyan témakört, amelyek 
megtárgyalására álláspontom szerint szükség van, és segítené a Költségvetési bizottság 
munkáját.  

Ilyen lehet például: a koronavírus-járvány költségvetési gazdasági hatásai 
Magyarországon; a koronavírus-járvány okán bevezetett munkahelyvédelmi 
támogatások tapasztalatai és annak hatásai; az államháztartás központi 
alrendszerének helyzete 2021. tavaszán; az államháztartás önkormányzati 
alrendszerének helyzete; a Magyar Nemzeti Bank 2020 decemberében megjelent 
inflációs jelentése; a koronavírus-járvány folytán kidolgozott európai helyreállítási terv 
tervezése és annak kivitelezése; Magyarország konvergenciaprogramja; tájékoztató a 
2021-27. évi időszakra vonatkozó uniós költségvetésről, mint kiemelten fontos 
területről, és ahogy említettem, mellette az újraépítési alapról és annak tervezéséről; 
tájékoztató a gazdaságvédelmi operatív törzs működésére vonatkozóan. Ezeket a 
napirendi pontokat még kiegészíteném azzal, hogy a Költségvetési Tanács 
tájékoztatóját hallgassuk meg, hiszen annak írásbeli tájékoztatója megtörtént, elnök 
urat szívesen várjuk itt a Költségvetési bizottság ülésén.  

E témakörökben és esetlegesen a továbbiakban, a tavasz során önálló napirendi 
pontként való megtárgyalásáról én egy elnökségi megbeszélést kezdeményeztem, az 
erre vonatkozó meghívókat az alelnök hölgynek és alelnök uraknak megküldtem. 
Kérem szépen, hogy a tervezettnek megfelelően, az ülést követően rögtön az erre 
vonatkozó egyeztetést folytassuk le. Amennyiben alelnök asszonynak és alelnök 
uraknak további javaslatai vannak, akkor én természetesen állok ennek elébe. 

Az ülés berekesztése 

Az egyebek keretei között bárkinek van-e közérdekű bejelentése? (Nem 
jelentkezik senki.) Amennyiben nincs, akkor a napirendi pontot lezárom, és ezzel 
egyidejűleg az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a mai munkát. További szép napot 
kívánok önöknek! Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 28 perc) 

 
 

 Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


