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Napirendi javaslat  

 

1. A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben 
szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat (T/17668. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. 2021. évi … törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/17670. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 
törvényjavaslat (T/17671. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján)  
(Nemzetiségi napirendi pont) 

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)  
Dr. Bősz Anett (DK)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
 
 

Megjelent 

Sianos Tamás görög nemzetiségi szószóló   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése  

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A bizottság ülésére lehetőségünk nyílik ezen 
keretek között. Köszöntöm a bizottság tagjait és a munkánk iránt érdeklődőket. 
Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság munkájáról a belső rendszerben közvetítés is 
zajlik.  

A bizottság meghívójára vonatkozóan Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban 
a következőkről tájékoztatott: „Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési 
bizottság 2021. november 29-én 9 óra 30 percre összehívott ülésére a Fidesz–KDNP-
frakciószövetség képviselői nem kívánják biztosítani a határozatképességet. A 
meghívóban szereplő napirendi javaslatokat nem kívánjuk támogatni, ugyanis ezen 
törvényjavaslatoknál az Országgyűlés más bizottságai - Gazdasági bizottság és 
Igazságügyi bizottság - az illetékesek. Egyúttal tájékoztatom elnök urat, hogy a 
parlamenti meghívóban szereplő törvényjavaslatokat időkeret nélkül fogja tárgyalni az 
Országgyűlés, így a plenáris ülésen lehetőség lesz hozzászólni.”  

Mindezek alapján a megjelent képviselőkkel bizottságunk még nem 
határozatképes, és ebben az esetben helyettesítésről, képviseleti megbízásról nincs 
tudomásom. 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

A határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdése alapján én azért kísérletet teszek 
a határozatképesség helyreállítására, mert a téma jelentőségére való tekintettel 
fontosnak tartom azt, hogy a bizottság megtárgyalja ezeket a témákat, ezért pár perc 
szünetet rendelek el. 

Kérem a türelmüket! Tehát akkor 3 perc szünetre kerül sor. Köszönöm szépen. 
 

(Szünet: 9.33 - 9.36) 
 
A szünet vége felé engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket a napirendi 

javaslatok indokairól is, hiszen a mai bizottsági ülésen három törvényjavaslat 
vonatkozásában terveztem a részletes vita lefolytatására vonatkozó döntést. Ez a 
három indítvány: a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről 
szóló T/17668. számú törvényjavaslat, az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/17670. számú törvényjavaslat, továbbá a veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló T/17671. számú törvényjavaslat.  

Én úgy ítéltem meg, hogy bizottságunknak, a Költségvetési bizottságnak 
mindhárom törvényjavaslattal vagy annak egyes részeivel indokolt, sőt szerintem 
szükséges is foglalkozni. Nemcsak azért, mert kihatással van önmagában a 
költségvetésre, hanem azért is, hogy a Költségvetési bizottság mint a terület, a 
szakterület bizottsága, kifejthesse a véleményét, és ilyen értelemben a részletes vitát le 
tudjuk folytatni.  

Ezzel kapcsolatosan én sajnálattal állapítom meg, hogy a kormánytöbbség erre 
nem tart igényt, sőt kifejezetten akadályozza ezt a munkánkat. Így meg kell 
állapítanom, hogy már nem első alkalommal, sőt azt kell mondanunk, hogy 
sokadszorra áll elő az a helyzet, hogy jelesül a parlamenti ellenzéki képviselők 
munkáját szándékosan akadályozza önmagában a kormányzati többség.  
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Ezzel együtt meg kell állapítanom, hogy a határozatképességet nem sikerült 
biztosítani, illetve helyreállítani, így a bizottság nem határozatképes.  

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

A határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdésének megfelelően megállapítom a 
bizottsági ülésről távol maradó tagok névsorát is. 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 és V. Németh 
Zsolt képviselő úr. Bejelentette továbbá távolmaradását MesterházyAttila képviselő úr.  

Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó képviselő előzetesen bejelentette 
az ülésről való távolmaradását. 

Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm 
mindenkinek, aki ennek ellenére a mai napon az idejét erre szánta. Köszönöm szépen. 
További szép napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 39 perc) 

 
 

 Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


