
 

Ikt. sz.: KVB-41/9-5/2022. 

KVB-3/2022. sz. ülés 
(KVB-84/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2022. március 21-én, hétfőn, 11 órára  

az Országház Széll Kálmán termébe (főemelet 64.) 
összehívott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés megnyitása, a napirendi javaslat ismertetése 5 

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 5 

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 6 

Az ülés berekesztése 6 

 



3 

Napirendi javaslat 

1. Tájékoztató a Kormány és az Európai Bizottság között zajló tárgyalásokról 
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével kapcsolatban  
 
Meghívott:  
Varga Mihály pénzügyminiszter 

2. A Költségvetési bizottság elmúlt négyéves tevékenységének áttekintése  
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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)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)  
 
 

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 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.  

Bejelentem a helyettesítések szempontjából, hogy Hohn Krisztina alelnök 
asszony felkért engem, hogy helyettesítsem a mai ülésen.  

A részvétel szempontjából arról is tájékoztatást kell adnom, hogy Szűcs Lajos 
alelnök úr a levelét megküldte számunkra - a bizottság tagjai a levelet megkapták -, 
azzal, hogy a kormánypárti képviselők nem kívánnak részt venni a mai ülésen.  

A határozatképesség biztosításának megkísérlése 

Tekintettel arra, hogy a megjelent képviselőkkel bizottságunk jelenleg még 
nem határozatképes, én megpróbálom helyreállítani a határozatképességünket, ezért 
kétperces szünetet rendelek el. Kérem szépen addig a tisztelt türelmüket. Köszönöm 
szépen.  

 
(Szünet: 11.02-11.04)  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Engedjék meg nekem, hogy néhány szóval 

indokoljam a kezdeményezés okát a napirendünkhöz kapcsolódóan, miszerint a mai 
bizottsági ülés 1. napirendi pontjaként tájékoztató meghallgatását terveztem annak 
érdekében, hogy Varga Mihály miniszter úr számoljon be a kormány és az Európai 
Bizottság között zajló, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével 
kapcsolatos tárgyalásokról.  

A téma aktualitását az is adja, hogy 2022. március 15. és 16. között került 
megrendezésre az Európai Parlamenti Hét, és ennek keretében egy magas szintű 
konferencia megrendezésére került sor, gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, 
koordinációról, kormányzásról szóló parlamenti konferencia, melyen a Költségvetési 
bizottság képviseletében dr. Bősz Anett képviselő asszonnyal közösen vettünk részt, 
munkamegosztásban. Az esemény központi témája éppen a Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköz, annak használata, finanszírozása volt; eddig milyen 
tapasztalatok vannak ebben, ugye, az eddigiekről már készült jelentés; hogy ebben 
mit kell tenni. Ebben a folyamatban, tudjuk, hogy Magyarország nem tudta igénybe 
venni ezt az eszközt, ezért fontos lett volna, hogy erről beszéljünk akkor a kormány 
megítélése szempontjából. Erre tekintettel kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a 
bizottság pontos, hiteles szakmai tájékoztatást kapjon minderről, de így, ebben a 
formában, a kormányzati álláspont ismeretének hiányában erre nem kerülhet sor, a 
parlament illetékes bizottsága nem tud erről tájékozódni, annak ellenére, hogy a 
költségvetésbe ez az eszköz be van tervezve, és egy jelentős problémát okoz az, hogy 
mindez nem szerepel ebben.  

2. napirendi pont keretében pedig, úgy gondoltam, vitassuk meg, hogy az 
elmúlt négy év költségvetési bizottsági működési tapasztalatai hogyan alakultak. De 
ennek éppen most vagyunk tanúi, hogy ez hogyan alakult, azzal hogy 61 
határozatképes bizottsági ülést sikerült megtartani a 83-ból. Tehát egyharmada 
gyakorlatilag határozatképtelen a kormányzati magatartás miatt.  

Az általános megítélésem mindenképpen az, hogy bármilyen 
kezdeményezésünk volt részletes vitára, szakértő meghallgatására, különjelentések 
meghallgatására, ezt így vagy úgy, de megakadályozták. Akár úgy, hogy a házelnök úr 
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a hozzánk tartozó témákat nem hozzánk rendelte, és ezzel akadályozta ezt a munkát, 
másik oldalról pedig a kormánypárti képviselők vették le napirendről, vagy nem 
jelentek meg. Ebben a formában működött a Költségvetési bizottság, miközben, azt 
gondolom, hogy a tevékenységünk és az ország működése, forrásainak felhasználása 
szempontjából ennek kiemelkedő jelentősége volt.  

Összességében véve, és ez jól példázza a helyzetet, a határozati házszabály 
113/A. § (2) bekezdésének megfelelően a bizottsági ülésről távol maradók névsorát is 
meg kell állapítanom, mert a határozatképességet - megállapítom - nem sikerült 
biztosítani, a bizottság nem határozatképes.  

A távol maradó tagok névsorának megállapítása 

A távollévőkre vonatkozóan: dr. Szűcs Lajos alelnök úr, a Fidesz-KDNP 
frakciószövetség nevében előzetesen jelezte, hogy az ülésről távol maradnak. Így tehát 
nincsenek jelen dr. Szűcs Lajos, Boldog István, dr. Hargitai János, dr. Tilki Attila, 
Barcza Attila, Kara Ákos, F Kovács Sándor, Szabó Zsolt, V. Németh Zsolt képviselő 
urak. Bejelentette továbbá távolmaradását Hohn Krisztina alelnök asszony. 
Megállapítom, hogy valamennyi távol maradó képviselő előzetesen bejelentette az 
ülésről való távolmaradását.  

Az ülés berekesztése 

Ennek ismeretében pedig akkor az ülést berekesztem. Köszönöm szépen 
megtisztelő figyelmüket. Sok sikert kívánok a következő négy évre vonatkozóan a 
Költségvetési bizottság munkájához. Köszönöm.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc) 

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


