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Napirendi javaslat 

 

1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18323. szám)  
(Varju László (DK) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Dr. Bősz Anett (DK)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Hohn Krisztina (LMP) Varju Lászlónak (DK)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
Dr. Birinyi Georgina bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 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. 

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság ülése a belső televíziós hálózaton 
közvetítésre kerül. 

A helyettesítés szempontjából bejelentem, hogy Hohn Krisztina képviselő 
asszonyt én helyettesítem.  

Szűcs Lajos alelnök úr előzetesen írásban a következőkről tájékoztatott:  
„Tisztelt Elnök Úr! Ezúton kívánom tájékoztatni, hogy a Költségvetési 

bizottság 2022. március 07-én 11:00 órára összehívott ülésén a Fidesz-KDNP-
frakciószövetség képviselői nem vesznek részt.  

Meglátásunk szerint a Költségvetési bizottság összehívása kevesebb mint egy 
hónappal az országgyűlési választások előtt kizárólag kampánycélt szolgál. A 
meghívóban szereplő törvényjavaslat Országgyűlés általi megtárgyalására és 
elfogadására nem áll kellő idő rendelkezésre, tekintettel arra, hogy már csak március 
10-én fog ülésezni a parlament a választásokig.  

Természetesen értjük, hogy a baloldal minden lehetőséget meg kíván ragadni, 
hogy feszültséget és indulatot generáljon, de az ország mostani helyzetében 
higgadtságra és nyugalomra van szükség, ezért ezen próbálkozásnak a Fidesz-frakció 
nem kíván teret biztosítani.” 

Apró reakcióként szeretném elmondani, hogy azt gondolom, szükség volna a 
konkrét törvénytervezeten túl arra - amikor ilyen történelmi időket élünk, vagy a 
400 forintot meghaladó vagy akár éppen azt nagyon megközelítő euróárfolyam 
idején -, hogy igenis, a Költségvetési bizottság ülésezzen, a helyzetet értékelni kell, a 
másik oldalról pedig egy négyéves ciklust zárunk, amelynek tartalmi munkájáról 
érdemes lenne számot vetni, hogy egyébként mit tudunk ajánlani jövőre, de ezenkívül 
nekünk még más dolgunk is van. 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel bizottságunk jelenleg még 
nem határozatképes, és helyettesítésre vonatkozó további eseti képviseleti 
megbízásról nincs tudomásom, a határozati házszabály 113/A. § (2) bekezdése 
alapján kísérletet teszek a határozatképesség biztosítására, ami jelen esetben azt 
jelenti, hogy várakozunk pár percet, és esetleg a még érkező képviselőkkel kiegészülve 
határozatképessé válik a bizottság. Kérem szépen a türelmüket, 2 perc szünetet 
tartunk. 

 
(Szünet: 11.09-11.11) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A helyzetünk a határozatképesség szempontjából 

nem javult, de talán érdemes arra a helyzet, hogy indokoljam a napirendre vételt, ami 
a törvényjavaslatra vonatkozik. 

Az egyház jogaitól az Orbán-kormány által 2011-ben megfosztott 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség három alkotmánybírósági döntés és a 
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar államot elmarasztaló ítélete 
ellenére a kormány nem hajlandó visszaadni az egyházi státuszt és a jogfosztásból 
eredő, immár több milliárd forintos elmaradt támogatást sem. Az erős állami 
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ellenszélben Iványi Gábor lelkész tovább működteti a komoly iskolai és szociális 
hálózatát. Amilyen kicsi egyház a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, olyan 
nagy, több tucat intézményből álló szociális és oktatási hálót tart fenn. A kormány 
miatt évről egyre nehezebb helyzetbe kerül, miközben állami feladatokat is ellát, és 
intézményeiben főként szociálisan rászoruló családoknak nyújtanak segítséget, akár 
oktatásról, akár pedig ellátásról van szó.  

Az Európai Unióban Magyarország költi az állami költségvetésből a legtöbb 
pénzt vallási célokra, ugyanakkor a nemzeti együttműködés rendszere a 
legváltozatosabb módokon tesz keresztbe Iványi Gábor intézményrendszerének. 
2022. február 21-én, nem sokkal azt követően, hogy Iványi Gábor neve is felmerült az 
ellenzék köztársaságielnök-jelöltjeként, fegyveres NAV-ellenőrök törtek az Oltalom 
Karitatív Egyesület munkatársaira, nemrég pedig a MET egy adóhivatali 
inkasszójukról adott hírt, amelyet 265 millió forintos járuléktartozásuk - amiből 
90 millió a késedelem okán kirótt büntetés - miatt kaptak.  

A most benyújtott törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a MET minél 
hamarabb hozzájusson a számára megítélt, a neki törvény alapján járó, de a kormány 
által ki nem fizetett 12 milliárd forint összegű támogatáshoz a szociális és iskolai 
hálózata zavartalan működésének további fenntartása és a járuléktartozásuk 
kifizetése érdekében. A módosítás rendelkezik arról is, hogy ezt az összeget a 
kormány a törvénymódosítás hatálybalépését követő nyolc napon belül fizesse meg.  

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (3) bekezdése 
alapján, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése 
során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül. Ez volt a 
kezdeményezésnek az alapvető indokolása és az alapvető oka.  

Mindezzel együtt azt kell megállapítanom, hogy ennek a napirendnek a 
tárgyalására ebben a formában nem kerülhet sor. Tisztelettel javaslom, hogy a 
bizottsági ülésünket követően folytassunk konzultációt a képviselőkkel és az egyház 
képviselőivel közösen annak érdekében, hogy a következő megteendő lépésekről szót 
váltsunk.  

A 2. napirendi pont keretében a bizottság elmúlt négyéves tevékenységéről 
szerettem volna egy kitekintést, rövid összefoglalót adni elsősorban annak 
érdekében, hogy a négy évre visszatekintve milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, és 
hogy a következő időszakban tudjunk és lehessen javítani a Költségvetési bizottság 
munkáján. Sajnálattal állapítom meg, hogy erre nem kerülhet sor, hiszen a 
határozatképességet nem sikerült biztosítani, 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. Dr. Szűcs Lajos alelnök a Fidesz-
KDNP-frakciószövetség nevében előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol maradnak, 
így a mai ülésen nincs jelen: dr. Szűcs Lajos alelnök, Boldog István alelnök, 
dr. Hargitai János alelnök, dr. Tilki Attila alelnök, Barcza Attila képviselő, Kara Ákos 
képviselő, F Kovács Sándor képviselő, Szabó Zsolt képviselő és V. Németh Zsolt 
képviselő úr. Bejelentette továbbá távolmaradását Ritter Imre képviselő úr és Hohn 
Krisztina alelnök asszony is. Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó képviselő 
előzetesen bejelentette az ülésről való távolmaradását. 
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Az ülés berekesztése 

Határozatképtelenség miatt a bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen 
a jelenlétüket. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 16 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


