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3. A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/4916. szám) (Általános vita) 
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vita) 
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törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények 
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6. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

7. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az ülésünket megnyitom. A 
helyettesítés jelenlegi rendje a következő: Vitányi Istvánt Mátrai Márta, Bohács Zsoltot Pősze 
Lajos, Papcsák Ferencet Vas Imre, Zsiga Marcellt Horváth Zsolt, Kozma Pétert Molnár Attila, 
Rubovszky Györgyöt Salamon László helyettesíti. A szocialista oldalról is lesz helyettesítés: 
Ipkovich Györgyöt Bárándy Gergely, Steiner Pált pedig Lampert Mónika helyettesíti és 
Gaudi-Nagy Tamást pedig Gyüre Csaba képviselő úr. 

A napirendet az írásbelivel egyezően tartom fenn azzal, hogy a napirend sorrendszerű 
megtárgyalásánál a különböző, plenáris ülésből adódó elfoglaltságokra figyelemmel leszünk. 
(Jegyzőkönyvön kívüli elnöki hozzászólás.)  

A napirend elfogadására teszek javaslatot. Az írásbelivel egyezően teszem fel 
szavazásra azzal, hogy a helyzethez igazodóan fogjuk a sorrendet meghatározni. Módosító 
javaslat nem érkezett a napirendhez. Határozathozatal következik. Ki fogadja el a napirendet? 
(Szavazás.) Számoljuk meg, hogy egyszer meglegyen a létszám. Gruber Attila Szakács Imrét 
helyettesíti, közben jelzem. Húsz igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.  

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/4916. szám) (Általános vita) 

És akkor elsőként a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló T/4916. számú törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságának a megtárgyalása következik. Köszöntöm Répássy Róbert államtitkár 
urat, és megadom a szót.  

Dr. Répássy Róbert szóbeli előterjesztése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr a napirendcserét. Ígérem, rövid leszek. A törvényjavaslat célja a cégnek 
nem minősülő szervezetek, alapítványok, egyesületek elektronikus, közhiteles bírósági 
nyilvántartásának megteremtése, és az elektronikus kommunikáció hatékony alkalmazása a 
nyilvántartással összefüggő eljárásokban. A törvényjavaslat néhány fontosabb változást 
eredményező újítása a hagyományos, papír alapon történő kommunikáció mellett 2012. június 
30-tól biztosítja az elektronikus úton való eljárás lehetőségét. Pontos, részletes eljárási 
szabályokat ad, meghatározva a kérelem tartalmi elemeit, csatolandó iratokat, pontos eljárási 
határidőket. 2012. július 30-tól megteremti az elektronikus ügyintézés feltételeit a bíróságon, 
és szintén 2012. július 30-tól megteremti a cégeljárásban már ismert, egyszerűsített eljárás 
lehetőségét is. Július 30-tól a cégeljáráshoz hasonlóan a bíróság intézi az adószám és a 
statisztikai számjel beszerzését az azonosítók kiadására jogosult hatóságoktól, valamint 
tartalmazza a közhasznú nyilvántartásba-vételi, illetve törlés eljárási szabályait. A július 30-i 
hatálybalépéssel a tervezet tartalmazza az országos informatikai rendszerrel szembeni 
követelményeket, rendezi a bírósági eljárás nyilvánosságával összefüggő kérdéseket, 
meghatározza, hogy kinek milyen körben adható a szervezet adatairól másolat, kivonat vagy 
bizonyítvány. 

Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat a cégnek nem 
minősülő jogi személyekre vonatkozik a cégnek nem minősülő bíróság által nyilvántartott 
jogi személyekről szól. Köszönöm szépen a figyelmet. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szabálysértést tárgyaljuk…  
 
ELNÖK: Nem. Nem Rácalmás, hanem Bácsalmás. (Derültség.)  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Ezt, ha még egyszer mondod, Laci, én is fogok 

ilyet mondani.  
 
ELNÖK: A cégnek nem minősülő szervezetek. Fennáll a felszólalási szándék? Nem, 

visszalép Lamperth Mónika. Ha nincs más hozzászólás, határozathozatal következik.  

Határozathozatal 

Ki ért egyet a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának kimondásával? 
(Szavazás.) 14 igen. Ellenszavazat nem volt, 6 tartózkodás. A bizottság a törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak minősítette. 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4918. szám) (Általános vita) 

Következik a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/4918. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátásának 
megtárgyalása. A törvényjavaslat ismertetésére megadom a szót Répássy Róbert államtitkár 
úrnak.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Ismét a rugalmasságot köszönve röviden megpróbálom 
összefoglalni a törvényjavaslat legfontosabb újításait. Először az indokokról szeretnék 
beszélni. A törvényjavaslat benyújtásának indokai az igazságszolgáltatás gyorsítása, amely a 
végrehajtásban is elsőrendű cél, gyorsabbá, kiszámíthatóbbá kell tenni az eljárásokat, és 
eszközöket kell adni az eljárást akadályozókkal szemben, nem mellesleg a Széll Kálmán 
akcióterv egyik kiemelt prioritása ez a törvényjavaslat.  

A főbb módosítások ismertetése: jelentősen szigorodnak az eljárási határidők, gyorsító 
rendelkezések kerülnek be a törvénybe. Az eljárási folyamat ésszerűsödik, átláthatóbbá válik, 
ellenszegülés esetén a rendőri közreműködés szabályozásának pontosítása, valamint a 
minimális költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettség. Gyermekátadási eljárások 
felgyorsítása és ésszerűbb jogorvoslati rendszer jellemzi az új törvényi szabályokat.  

A szigorítások: a végrehajtói munka számonkérését illetően fellépés a hanyag, 
késedelmes eljárásokkal szemben, a jövőben vagyoni szankció fogja terhelni az eljárási 
szabályt sértő bírósági végrehajtót. Szigorodik az árverezésből kizártak körére vonatkozó 
szabályozás, és kiegészül egy globális vagyonszerzési tilalommal a végrehajtást foganatosítók 
körében. Gyorsulnak a végrehajtói, fegyelmi eljárások. Ezek mind tehát a végrehajtókkal 
szembeni fokozottabb elvárásokat érvényesítik a törvényben.  

Az árverések reformja a visszaélések megszüntetése érdekében és a magasabb 
vételárért a jövőben több elektronikus ingóárverés lesz, az ingatlanárverések pedig 
kizárólagosan elektronikus úton kerülnek lebonyolításra. Az ingóságok árverési minimálára 
25 százalékról 35 százalékra nő a törvényjavaslat szerint.  

Új intézmény, hogy visszajár az árverési vételár bizonyos százaléka azoknak az 
adósoknak, akik az elárverezett ingatlanból önkéntesen kiköltöznek, és ezzel költséget és időt 
takarítanak meg az eljárásban. Bővül az elektronikus ügyintézés köre a végrehajtás során, a 
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végrehajtási költségeket ésszerűsíti a törvényjavaslat, a követelések kielégítési sorrendjében 
bizonyos szigorítások történnek a társadalmi igazságosság érdekében. Az igazságügyi 
szakértői adatkezelési szabályok terén az európai uniós jogharmonizációs kötelezettségek 
megvalósítása is megtörténik a törvényjavaslatban.  

Tehát mindezek az újításai vagy újdonságai a bírósági végrehajtással kapcsolatos 
egyéb igazságügyi törvények módosításáról szóló T/4918-as számú törvényjavaslatnak, és 
kérem az általános vitára bocsátását és a támogatását a törvényjavaslatnak. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gyüre Csabáé a szó.  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Nekem egy kérdésem lenne az államtitkár úrhoz a törvénytervezettel 
kapcsolatosan: milyen szakmai fórumokkal lett ez egyeztetve, vagy meg lett-e vitatva ez a 
törvénytervezet? Nekem erre irányulna a kérdésem.  

 
ELNÖK: Megkérdezem Lamperth Mónikát, hogy kérdés vagy hozzászólás lesz-e. (Dr. 

Lamperth Mónika: Hozzászólás.) Akkor viszont azt kérem az államtitkár úrtól, hogy 
válaszoljon a kérdésre.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a kérdést. Felolvasom a választ: közigazgatási egyeztetés során ugye 
minden tárcával, a Legfelsőbb Bírósággal, az Országos Igazságügyi Tanáccsal, az 
Igazságszolgáltatási Tanáccsal, a Legfőbb Ügyészséggel, az ombudsmanokkal, a PSZÁF-fel, 
a NAV-val, a Magyar Ügyvédi Kamarával, bocsánat, a Magyar Országos Közjegyzői 
Kamarával, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarával, a Magyar Bírósági Végrehajtók 
Érdekvédelmi Egyesületével, a Bankszövetséggel, a Takarékszövetkezeti Szövetséggel, az 
Amerikai Kereskedelmi Kamarával, a Szakértői Kamarával és ezen túlmenően a honlapon 
keresztül társadalmi egyeztetés történt, négy állampolgári észrevétel érkezett, ezeket 
megválaszoltuk tudásunk szerint. Az október 6. és 10. közötti észrevételezési határidő lejárta 
után még hetekig volt lehetőség észrevételt tenni. Számítottam a kérdésre. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönjük a precíz választ. Lamperth Mónikáé a felszólalás lehetősége. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Azt 

gondolom, hogy a bírósági végrehajtással kapcsolatban kifejtett gyorsítási szándék helyén 
való, csak ezt alátámasztandó, ha megengednek egy személyes történetet: 2007-ben jogerősen 
300 ezer forint megfizetésére kötelezte Hankiss Ágnes fideszes európai képviselőt a bíróság, a 
férjemnek kellett volna megfizetnie, mert hazudozott róla össze-vissza, és a mai napig nem 
került kifizetésre. Úgyhogy most ott tartunk, hogy lefoglalták a képviselő asszony A5-ös 
Audiját, és hát van rá esély meg remény, hogy a 300 ezer forintot, plusz az azóta eltelt 
kamatokat majd valamikor megfizeti. Úgyhogy magyarul azt akarom mondani, hogy hát van 
itt mit gyorsítani. 

A Magyar Szocialista Párt most itt tartózkodni fog, mert egyébként viszonylag 
szorgalmas képviselők vagyunk Bárándy képviselőtársammal együtt, de ez a dömping, amit 
most így idehoznak, ez azért normaszöveg-olvasásban megtornáztatja még itt a rutinosabb 
jogászok agyát is. És szeretnénk ezt még alaposan tanulmányozni.  

Egy aggodalomra okot adó szabályt már találtunk itt a körözött gyermekek előállítása 
kapcsán, ahol azért emberi jogi garanciákat szeretnénk ebben látni. Meg kell ezt alaposan 
néznünk, tehát ez nem egy elkötelezett végleges álláspont, mert egyszerűen nem volt még rá 
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mód. Mire elérünk a plenáris vitához, addigra már ennél kiérleltebb álláspontot is tudunk 
mondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Pősze Lajos! 
 
PŐSZE LAJOS (független): Csak nagyon röviden, inkább csak kérdés formájában 

szeretném az államtitkár úrtól megkérdezni, hogy a bírósági végrehajtásnak a bírósági karra 
vonatkozó részében hogy látják a gyorsítás lehetőségét. Rengeteg végrehajtásnál az 
alapprobléma nem is azokban a fontos részletekben van, amelyeket most az előterjesztés 
szabályoz, hanem olyanokban, hogy új értékbecslés kérése vagy megfellebbezi bíróságon, és 
akkor hónapok telnek el, holott határidők volnának, csak ezeket a bíróságok nem tudják 
tartani, illetve általában országos gyakorlat az, hogy ezt egész egyszerűen nem veszik 
szigorúan. És rengeteg végrehajtás 4-6-8-10 évvel is elcsúszhat ezen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen. Köszönöm szépen. Én is hasonlót akartam kérdezni, 

elsősorban a végrehajtási kifogásoknak az elbírálása, amivel nagyon sokszor az adósok 
igyekeznek elhúzni a végrehajtási eljárást, tehát erre lenne jó valami határidőt szabni. Tudom, 
hogy nem lehet konkrét határidőt, mert van olyan, amikor például egy értékbecslésnél 
mondjuk igazságügyi ingatlanszakértőt kell bevonni, és ez ugye elhúzhatja, de az adósok 
részéről nagyon sokszor olyan végrehajtási kifogásokat nyújtanak be, amiről egyébként lehet, 
hogy ők is tudják, hogy nem teljesen megalapozott, viszont az eljárást lehet vele húzni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólások? (Nincs jelentkező.) Felkérem 

államtitkár urat, hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve reflektáljon a felszólalásra.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Kérem, engedje meg, hogy ezekre a részletszabályokra vonatkozó válaszadásra 
megadjam a szót a munkatársaimnak.  

 
ELNÖK: Tessék!  
 
JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Először a gyermekek átadására vonatkozóan a kérdésre a rövid 
összefoglaló válasz. Tanulmányoztuk az előkészítés kapcsán az európai joggyakorlatot, 
európai bírósági ítéleteket, illetve a hágai gyermekelvételi egyezmény kapcsán kiadott hágai 
gyakorlati útmutatót, és mindegyik azt hangsúlyozta, hogy akkor járnak el helyesen az 
egyezményben részes államok, hogy ha a gyermekátadási eljárások tekintetében magát a 
végrehajtási eljárást a lehető legszigorúbb időbeli keretek közé szorítják, és a lehető 
legkevesebb eljáráselhúzó lehetőséget adnak, a jogorvoslati lehetőségeket is csak és kizárólag 
az eljárás eredményes lefolytatása érdekében, de korlátozni kell, ésszerűsíteni kell, mert 
mindez a gyermekek érdeke ellen van, ha ezek az eljárások elhúzódnak.  

Azt is mondja ez a hágai Gut Prectis Guide, hogy lehetőség szerint már a végrehajtási 
eljárás elején azt a végrehajtási módozatot alkalmazzák, amely biztosan sikerre visz. Tehát itt 
volt egy előzetes vizsgálatunk, és elég komoly irodalma van ennek európai szinten, és ennek 
igyekeztünk megfelelni.  

A bírósági eljárási határidőket, és ezen belül is a kifogási határidőket tekintve 
kifejezetten sok rendelkezés foglalkozik ezzel a törvénnyel, például jelenleg a végrehajtás 
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elrendelése tekintetében nem kötik eljárási határidők a bíróságokat, itt most mind a kérelem 
első megvizsgálása, mind az érdemi elbírálása tekintetében fix határidők kerülnek 
megállapításra, illetve előírja a törvény, hogy például a kérelmeket is már olyan jogszabállyal 
rendszeresített nyomtatványon lehessen előterjeszteni, amiknek a feldolgozása sokkal 
könnyebb lesz a bíróságokon, illetve egy idő után itt is az elektronikus adatfeldolgozásra tér át 
a bíróság. Tehát erre kifejezetten koncentrált a törvényjavaslat.  

A másik neuralgikus pont a jogorvoslat tekintetében, ugyanezt lehet elmondani, a 
jelenlegi néhány mondatos szabályozás helyett a végrehajtási kifogás elbírálása több 
szakasznyi normaszöveget kap, és egészen onnantól, hogy az előterjesztés szabályai, a 
kérelem megvizsgálásának a szabályai, az elbírálás szabályai, végig egy határozottan részletes 
szabályozást kíván a törvény adni, ami többek között arra is szolgál, hogy olyan kifogások 
kerüljenek a bíróság elé, amelyek valóban érdemi kifogások, megjelölik azt, hogy mi az a 
jogszabálysértés, mi az a jogérdek-sérelem, ami a kifogás előterjesztését indokolttá teszi. Itt is 
határidőkkel, szigorú határidőkkel dolgozik a törvény, és például az említett becsérték-
kifogásoknál már előírja a törvény, hogy úgy kerüljenek a bíróság elé ezek a kifogások, hogy 
a későbbi szakértői kirendelésnek a feltételei is biztosítottak legyenek. Tehát itt is egy 
komplex szabályozást ad a törvény. És egy másik törvényjavaslatban, az adócsomagban pedig 
a más eljárási kifogásokkal összhangban illetékköteles beadvánnyá is teszi ezeket a 
kifogásokat. Ezen túlmenően az egyetlen egy ügycsoportban még meglévő háromfokú 
elbírálást is megszünteti, és egységesen most már minden ügytípusban kétfokú lesz az eljárás. 
Tehát itt sem szeretne a törvényjavaslat teret engedni évekig tartó jogorvoslatoknak. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, további hozzátennivaló? Nincs.  

Határozathozatal 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását? (Szavazás.) 12 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
6. A bizottság tehát ilyen arányok mellett támogatta az általános vitára bocsátását a 
törvényjavaslatnak.  

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. szám) (Általános vita) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

A harmadik téma: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4922. számú törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságának a megvitatása következik. Megadom a szót Répássy Róbert 
államtitkár úrnak. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli előterjesztése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr a szót. Röviden szeretném ismertetni a törvényjavaslat céljait és 
legfontosabb szabályait, változásait.  

A törvényjavaslat a Széll Kálmán akcióterv egyik pontja alapján kerül beterjesztésre, 
tudniillik a felszámolási eljárások gyorsítását célzó 16. pont végrehajtását szolgálja. Célja a 
fizetésképtelenségi, továbbá a cégeljárási szabályok hatékonyabbá tétele, a hitelezők 
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érdekének védelme, a gazdasági életben tapasztalt visszaélések megszüntetése, a 
jogérvényesítés elősegítése. Ennek érdekében módosul a gazdasági társaságokról szóló 
törvény, a cégeljárási törvény, továbbá az egyéni vállalkozókról szóló törvény is. A 
törvényjavaslat további törvénymódosítása a jogszabályok közötti összhangot szolgálja.  

A csődtörvény módosítása körében csak röviden a fő irányokat szeretném ismertetni. 
A fizetésképtelenségi eljárási szabályok módosítása, valamint a vagyontalan cégek 
megszüntetésekor nem történik meg a csődnyitás a jövőben. A társasági törvény 
módosításában diszkvalifikációs szabályok szigorítása, átalakulásra vonatkozó szabályok 
módosítása, kft. üzletrészének átruházására vonatkozó szabály beépítése, részvénykönyvre 
vonatkozó szabályok pontosítása történik. A cégtörvény módosítása során a fő irányok a 
következők. Egyrészt hogy több adat szerepeljen a cégnyilvántartásban, a vezető 
tisztségviselők ellenőrizhetőségének fokozása, ingyenes céginformációs honlap adatainak 
változása, kézbesítési megbízott kötelező megjelölése, ügyvédi székhelyszolgáltatás 
megszüntetése, egyszerűsített cégeljárás, kényszertörlési eljárás bevezetése. Az egyéni 
vállalkozókról szóló törvény módosítása tekintetében jogalkalmazási pontosításokra kerül sor, 
korlátozott, mögöttes felelősséggel működő egyéni cég megszüntetése történik. Ezek 
lennének a javaslatok, vagy egy javaslat, de több törvényt érintő javaslat fő irányai. Kérem, 
hogy támogassák az általános vitára való alkalmasságát és a javaslat egészét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Horváth Zsolt!  

Hozzászólások 

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, hogy az államtitkár úr által ismertetett törvények módosításai már 
régóta várják azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak. Leginkább mind a két 
területen, egyrészt a cégvezetők is, másrészt a jogi képviselők is. É egyetlen egy területre 
szeretnék csak most reflektálni, ez pedig azon eljárások köre, amikor egy gazdasági társaság 
megszűnik csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamata után, és itt ketté kell választani a 
területet, mert vannak olyan cégek, amelyek komoly gazdasági tevékenységet követően 
komoly vagyonnal, munkaerővel, illetve adott esetben komoly adóssággal kerülnek ebbe a 
helyzetbe. Ezen esetben azt gondolom, hogy az állam kötelező feladata, hogy megfelelő 
hatékonysággal tudjon eljárni ebben az eljárásban, és tudja segíteni azt a folyamatot, hogy a 
hitelezők érdekeit, a munkavállalók érdekeit védve tudjon ez az eljárás lefolytatásra kerülni, 
és így kerüljön megszüntetésre a gazdasági társaság. Azonban van egy másik folyamat is, 
nevezetesen jó néhány munkavállaló került az elmúlt időszakban abba a helyzetbe, hogy 
kényszervállalkozóként volt kénytelen a gazdasági életben részt venni, és ilyen okok miatt ez 
a kényszervállalkozása megszűnik. Általában ezek azok a cégek, amelyek nulla vagyonnal, 
nulla munkavállalóval, hiszen adott esetben egy önfoglalkoztatási kényszer miatt alapítottak 
gazdasági vállalkozást, kerülnek felszámolási eljárás vagy csődeljárás folyamatába. Én azt 
gondolom, hogy ebben az esetben pedig abban érdekelt mindenki, hogy minimális 
adminisztrációval, viszonylag gyorsan kerüljenek ki ezek a vállalkozások a piaci 
környezetből. Én ebből a szempontból örülök annak, hogy ezek a törvényi változtatások most 
elénk kerültek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Pősze Lajos képviselő úr! 
 
PŐSZE LAJOS (független): Megint csak kérdés az államtitkár úrhoz, hogy túl azon, 

hogy minden részlete rendkívül fontos ennek a szabályozásnak, ebben a törvényben vagy 
előterjesztésben benne van az a témakör, amit az elmúlt tíz év talán legdivatosabb, de kevésbé 
kibeszélt bűncselekmény-sorozatának nevezhetünk, az úgynevezett családcsődök, vagy a 
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felszámolásban döntéseket, hol is milliárdok tűntek el. Rutindolog volt felvenni kétmilliárd 
forintot, elköltötték a kétmilliárd forintot, utána eltűnt a cég, majd 200 millió forintért a régi 
tulajdonosok a felszámolás keretében visszavásárolták. Mindenki ismeri ezt a jelenséget. Nem 
eléggé beszéltük ezt ki, mert nagyon sokféle érdek fűződik ahhoz, hogy erről ne beszéljünk.  

A kérdésem a következő, hogy ennek a nagyon fontos kérdésnek a tárgyalására vagy a 
kibontására elég hangsúlyt fektet ez az előterjesztés? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen. Ezt én előadásnak vettem. Nyilván a végén reflektálnak a tárca, 

kormány képviselői. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) A vitát lezárom, és 
államtitkár úrnak válaszadásra megadom a szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Egyrészt köszönöm a támogató hozzászólást, másrészt pedig a konkrét 
kérdésben hadd adjam meg a munkatársamnak a szót, és még egyszer köszönöm a támogató 
hozzászólásokat.  

 
ELNÖK: Tessék parancsolni!  
 
TURCSÁN KATALIN főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Először Horváth Zsolt képviselő úrnak szeretnék 
válaszolni. Valóban ez már régóta felmerült kérdés, hogy nagyvállalkozók, akiknek stratégiai 
jelentősége van, vagy pusztán azért, mert abban a körzetben rendkívül fontos szerepet 
töltenek be, mert sok munkavállalót foglalkoztatnak, és annak a körzetnek a gazdasági 
életében fontos szerepet töltenek be, ez már tavasz óta foglalkoztatta a kormányt és a szakmai 
közvéleményt is. Végül is ennek a törvényalkotása a Rogán Antal képviselő úr által 
beterjesztett nemzetgazdaságilag kiemelt cégek csőd- és felszámolási eljárásáról szóló 
törvénnyel megvalósításra került. Ez a csődtörvénynek az új 4. fejezete.  

Tehát ebben rendezésre kerül az, hogy amennyiben bizonyításra kerül és egy 
kormányrendelet a részletszabályait is tartalmazza annak, hogy a kormány meggyőződhessen 
arról, hogy valóban egy nagyon fontos foglalkoztatóról vagy pedig akármilyen 
gazdaságpolitikai indokból nagyon fontos cégről van szó, itt állami felszámoló jár el, az 
állami felszámoló azóta kijelölésre került. A többek által is ismert hitelintézeti felszámoló 
kft.-nek, nonprofit kft.-nek lesz erre egy új üzletága. Jelen pillanatban még ilyen eljárásról 
nem tudunk, de természetesen a törvény hatálybalépése után, amennyiben nagy cégek 
felszámolás vagy csődeljárás alá kerülnek, erre lehetőség van. Természetesen ez a felszámoló 
is ugyanúgy bírósági kontroll alatt jár el, és ugyanúgy kifogásolható a bíróság előtt minden 
intézkedése. Azonban az állam jobban oda tud figyelni arra, hogy amennyiben bármilyen 
eszközökkel segíteni tudja a céget a megtartásban, a hitelezőkkel való megegyezésben, vagy 
pedig, ha reménytelen a piaci helyzete, akkor pláne, ha közszolgáltatóról van szó, akkor az 
üzemszerű működéssel venné át a jogutód. Tehát itt a jogalkotó gondol arra, és mondom, ez 
már egy megvalósult törvénymódosítás, hogy a nagy cégek és pláne, ha közfeladatot, 
közszolgáltatást látnak el, akkor a közérdeknek megfelelően történjen a fizetésképtelenségi 
eljárás.  

Ami pedig a kényszervállalkozót illeti, itt két kategóriát lehet megkülönböztetni. Ami 
miatt a bíróságok munkaterhe nagyon megnőtt, az az, hogy sajnos sok vállalkozás elfelejtette 
leadni a mérlegbeszámolóját. Ezt az állami adóhatóság szabálytalannak ítéli, éppen 
hitelezővédelmi, meg közteher-befizetési szempontokból, és bizony ezeket, ha nem pótolja, 
akkor a bíróság törvényességi felügyeleti eljárásban megszünteti. Vannak azonban olyan alvó 
családi vállalkozások is, akik nem halmoztak fel tartozásállományt, pusztán a vállalkozás nem 
indult be, tehát ők amúgy szabályszerűen működnének, ha lenne rá megfelelő piaci környezet. 
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Ezeknek az egyszerűsített végelszámolására is lehetőség van. A törvénymódosítás az egyéni 
céget is ebbe a körbe vonja. És természetesen, ha nem fizetésképtelenek, akkor a csődnyitás 
ebben az esetben sem történik meg. Ha pedig megtörténik, akkor itt is a törvényalkotó 
mérlegeli, hogy egyáltalán az eljárás, megéri-e a felszámolási eljárásnak a költségeit kifizetni. 
Ha nem éri meg, akkor őket is gyorsított eljárásban meg lehet szüntetni.  

Pősze képviselő úr felvetésére azt kell hogy mondjam, hogy nagyon sokat vizsgáltuk 
bírák, felszámolók, adónyomozók bevonásával, hogy mit lehet ezen a területen tenni. Több 
törvénymódosítás is gondolkodik ezen, és úgy gondoljuk, hogy a mi törvényünk a többivel 
összhangban van, vagy próbálják egymást kiegészíteni. 

Itt van például az adóhatóságnak az adóregisztrációs eljárása, a mi törvényünkben 
pedig mind a csődtörvény, mind a cégtörvény, mind az egyéni vállalkozói törvény megteremti 
a többségi tulajdonosoknak is a felelősségét arra, hogy ha tartozások felhalmozásával szűnt 
meg a cég, akkor a cégvezetőnek és a cégtulajdonosnak, ha a fizetésképtelenség elhárítása 
nem történt meg, és önhibájából nem történt meg, akkor nekik egy helytállási kötelezettségük 
keletkezik. Tehát ez már egy régóta érlelődő megoldás. A cégvezetők pedig, akiknek van 
helytállási kötelezettségük, és nem fizetik meg, onnantól jön be ez a bizonyos 
diszkvalifikációs eljárás, amit a törvényjavaslat három évről öt évre emel.  

Ezenkívül az üzletrész átruházásoknál láttunk még óriási problémákat, amit éppen a 
képviselő úr is említett. Itt az adójogszabályok és a mi törvényjavaslatunk egymást segítő 
rendelkezéseket tartalmaz. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr kiegészítést nem tesz. Ki támogatja a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát? (Szavazás.) 14 igen. Ellene? (Szavazás.) 
Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 6. Kíván-e a bizottság előadót állítani? (Nincs jelentkező.) 
Nem jelentkezett senki. Még rögzítem, bár a szavazásnál ez így is történt, de itt volt a 
meghatalmazás Cser-Palkovics Andrásnak, akit Turi-Kovács Béla helyettesített, illetve 
helyettesít a jövőben is. Köszönöm, akkor lezártuk ezt a napirendi pontot is 

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat (T/4864. szám) (Általános vita) 

Most vesszük akkor az írásbeli napirend első pontját, a helyi önkormányzatokról szóló 
T/4864. számú törvényjavaslat. Kérem, hogy a kormány képviseletében tessék a nevet 
bemondani, és meg is adom a szót a törvényjavaslat ismertetéséhez. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Az Ötv. általános vitára bocsátása előtt engedje meg a tisztelt bizottság, 
hogy néhány összefoglaló gondolatot, amely a munkát egyáltalán vezérelte, inkább azt 
ismertessem, mint magát a törvényjavaslatot. Az alaptörvény, amely a közjogi rendszerünk 
megújítását tűzte ki célul, annak az egyik legfontosabb eleme a helyi önkormányzati rendszer, 
és mint sarkalatos törvény, ennek is illeszkednie kell a szabályokhoz. De ezen túlmenően az 
egész önkormányzati rendszer valamennyi szereplője úgy ítélte meg az elmúlt húsz év 
gyakorlatát és tapasztalatát értékelve, hogy az önkormányzati rendszeren változtatni kell, 
méghozzá nagyon jelentős mértékben, mert erre utalt az is, hogy a kistelepülések 
önkormányzati működésének finanszírozhatatlansága állt elő, gyakorlatilag már több mint 
1700 önhikire jelentkező önkormányzat volt a 2011 év két ütemében. Az önkormányzati 
eladósodottság mértéke jelenleg 1500 milliárd forintnál tart, amelyből a szállítói tartozások 
mintegy 400 milliárdot tesznek ki. De idetartozik az a mérhetetlenül sok feladat, amelyet az 
önkormányzati rendszer és az önkormányzatok egésze cipel magával, és mintegy négyezer 
igény kielégítésére, feladatellátására lenne szükség. Tehát ennek alapján a változtatás olyan 
nagyságrendűvé vált, amely mindenképpen egy új törvény megalkotását tette szükségessé.  
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Az új törvény megalkotásának a legfontosabb elveit az alaptörvény, illetve az 
Önkormányzatok Európai Chartája keretei között fogalmaztuk meg. A legelső és senki által 
nem vitatható módon az az elv vezérelte a törvényalkotót, hogy a demokrácia és az 
önrendelkezés megtartásával minden településen legyen és maradjon meg az önkormányzat, 
legyenek választott tisztségviselők, akik a település irányítói. A közügyeket és a helyi 
közszolgáltatásokat minden önkormányzat tudja biztosítani a saját településén élők számára. 
Ennek keretében az egyik legfontosabb kérdés az önkormányzati és az állami feladatok 
szétválasztásra kerülése volt, valamint az, hogy a rendszer igazodjon a más nagy ágazati 
reformokhoz. A törvény ezért alapvetően kerettörvény jellegű, ami azt is jelenti, hogy az Ötv. 
nem tartalmaz részletszabályokat, hanem az ágazati törvényekhez illeszkedve az ágazati 
törvények fogják az önkormányzati feladatok tartalmát is tulajdonképpen meghatározni. A 
saját bevételek biztosítását, illetve felhasználását ne csak az államtól várják az 
önkormányzatok, hanem saját maguk is tegyenek érte, és ugyanakkor a helyi bevételek pedig 
a helyi közszükségletek kielégítését is szolgálják.  

Ugyanakkor valóssá kellett tenni az állami kontrollt, mert ez rendkívüli módon 
hiányzott az elmúlt húsz évben az önkormányzati működésből, ezt a törvényességi felügyelet 
új megfogalmazásával próbáltuk megvalósítani. Azzal, hogy az állami törvényességi 
felügyelet eszközrendszere mellett a bírósági védelem szerepe is megjelent, és megerősödött, 
tehát a törvényességi felügyelet a bírósági döntések alapul vételével történhet.  

A választott tisztségviselők tekintetében ugyancsak új szabályokat és pontosabb 
szabályokat tartalmaz a törvény. Ki kellett egyensúlyozni a képviselőtestület és a 
polgármester feladat- és hatáskörét és felelősségét, erősítettük a polgármester helyzetét, 
ugyanakkor a tisztább társadalmi viszonyok értelmében pontosabb szabályozásra került sor az 
összeférhetetlenség, illetve a méltatlanság körében.  

Ebben a sorban azonban felmerült az összeférhetetlenségnek egy, az országgyűlési 
képviselő, illetve a polgármesterek közötti tisztség betöltésére vonatkozó összeférhetetlenség, 
erről azonban a jogalkotó úgy határozott, hogy nem az Ötv.-ben, hanem más, az országgyűlési 
képviselők jogállásáról szóló törvényben fogja szabályozni.  

Rendezni kellett minden szempontból az önkormányzati gazdálkodás kérdéseit, a 
feladatellátás mindenképpen biztos alapokra helyezése érdekében az úgynevezett 
feladatfinanszírozást láttuk megfelelőnek az elmúlt húsz évben kialakított normatív 
szabályozási rendszer helyett.  

A feladatok megvalósítása megszervezése, végrehajtása tekintetében a hivatali 
szervezet részbeni átalakítására is sor került, mivel kisebb kört ölel fel az önkormányzati 
rendszerben maradó feladatok sora, ezért úgy ítéltük meg, hogy a hatékony feladatellátást és a 
személyi, tárgyi feltételek kiszolgálását egy más struktúra a kistelepüléseken jobban tudja 
biztosítani. Ami azonban mindenképpen fontos, hogy nem akartunk rendszeridegen elemet 
bevezetni ebben a kérdésben, ezért a körjegyzőségek néhány jó tapasztalatának 
figyelembevételével javasoltuk, hogy a 2000 fő alatti településeken közös hivatalok 
kialakítására kerüljön sor.  

Megmaradt az önkormányzatok társulásának szabadsága a feladatellátásra és 
egyáltalán mindenféle közszükséglet kielégítésére. Természetesen hozzá kellett rendelni 
azonban olyan kötelező jellegű társulási formában ellátandó feladatok biztosítását is, amelyre 
a települések egyébként nem biztos, hogy önmagukban képesek lettek volna. 

Végül engedjék meg, hogy elmondjam, hogy szokatlanul és példamutatón nagy 
mértékű volt az érdekegyeztetés a törvény egész munkafolyamatában. Mind az 
érdekképviseletekkel, mind a parlamenti pártokkal, mind a civil szervezetekkel, fórumokkal a 
társadalmi egyeztetés az informatikában, a koncepció előkészítésétől az egyenkénti 
megvitatásáig az egyes elképzelt változtatásoknak az önkormányzati szövetségek által és a 
belügyminiszter által létrehozott önkormányzati fórumon keresztül, és ezek a javaslatok, 
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amikor nem egymásnak homlokegyenest ellentmondóak hangzottak el, és tartalmában 
beilleszthetők voltak, be is illesztődtek a törvény szövegébe. Így kérem önöket, hogy ennek 
figyelembevételével az általános vitára való alkalmasságot támogassák. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Elsőként megadom a szót Lampert 

Mónikának.  

Vita 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Helyettes Államtitkár Asszony! Szeretném előrebocsátani, hogy kritikai 
észrevételeim nem önnek szólnak, hiszen ön nem politikus, hanem kormánytisztviselő, és a 
Belügyminisztériumban hagyományosan felkészült és magas színvonalon dolgozó 
köztisztviselők, akkor amikor én még arra jártam, illetve kormánytisztviselők dolgoztak. 
Tehát ez a produkció ez nem önöket minősíti, hanem ez egy nagyon erős politikai szándékot 
minősít, és én erről fogok beszélni.  

Ha már a végén az expozénak az egyeztetés hangzott el, valóban az, hogy a politikai 
pártokkal is volt egyeztetés, ez nem gyakorlat a Fidesz-kormánynál, tehát ezt mindenképpen 
egy jó szellemű hozzáállásnak minősítem. Azonban az érdekképviseleti szervekkel való 
egyeztetésnek mégis csak az lenne az értelme, hogy alapjaiban azok a rendkívül erős kritikák, 
amelyek az érdekszövetségek részéről megfogalmazódtak, azok kellett volna hogy valamilyen 
hatással legyenek. Mondom még egyszer: a politikára, tehát nem a kormánytisztviselőknek 
címzem ezt.  

Elég, ha csak a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének fideszes elnökét 
idézem, Schmidt Jenőt, aki ebben a formában elfogadhatatlannak tartja ezt a törvényt, és 
például a közoktatási feladatellátás tekintetében nagyon egyértelmű és világos mondatokat 
mondott.  

Azt gondolom, hogy ez a törvénymódosítás, az önkormányzati törvény módosítása, ha 
a Fidesz logikáját nézem, illeszkedik abba a sorba, amelybe a demokratikus 
intézményrendszer kiüresedése vezet. Nem fogom még egyszer vagy sokadszor felsorolni ezt 
a sort, mert szerintem a fideszes képviselők már tudják, annyiszor elmondtam, hogy nem 
látom szükségesnek. Azonban nem túlzás azt kimondani ennek a törvénymódosításnak a 
kapcsán, hogy a Fidesz fel akarja számolni az önkormányzati rendszert. Az alapvetése az 
alaptörvényben megtörtént, nem mondom el még egyszer, amit akkor elmondtam. Tehát az 
önkormányzati autonómia alkotmányos garanciái gyakorlatilag megszűnnek. Másfelől pedig 
hát látjuk, hogy a megyei önkormányzatok totális kiüresítésével már milyen lépéseket tett 
meg ez a kormány. 

Az az elemzés vagy értékelés, amelyet az újraszabályozás okán helyettes államtitkár 
asszony elmondott, hogy gyakorlatilag finanszírozhatatlanná vált a rendszer, ez egy hatalmas 
nagy hazugság. Bocsásson meg, nem önnek szánom. Ugyanis nem ez az igazi kérdés, hanem 
az, hogy mi az, amit az állam el akar látni a közfeladatokból, vagy pontosabban mit tekint 
közszolgáltatásnak, olyannak, amit közpénzen meg kell valósítani. És ehhez képest csak 
másodlagos, hogy ezt az állam látja el vagy az önkormányzat. Tehát az igazán nagy kérdés, és 
ezt az alaptörvénynél is feszegettük, hogy mi az, amiben az állampolgárok számára 
közpénzből finanszírozott módon az állam segítséget akar nyújtani. Melyek azok a 
közszolgáltatások vagy melyek azok az alanyi jogon járó szolgáltatások, amelyeket az 
állampolgárnak, mivel hogy alanyai jogon joga van igénybe venni, hozzájutni, és mi az, amire 
az állam garanciát vállal az állampolgárai érdekében? És ehhez képest másodlagos, hogy ezt 
az állam közvetlenül vagy az önkormányzatokkal akarja elláttatni.  

A Fidesznek persze nem az, tehát jól látható, hogy a kormányfő nem bízik a saját 
csapatában sem, a szerencsétlen megyei közgyűlési elnökök, akik ott voltak, látták, hogy a 
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parlamenti plenáris ülésen egyfelől részt sem vettek az általános vitában a megyei 
önkormányzatokat megszüntető törvény tárgyalásán, aztán, mikor ezt szóvá tette minden 
ellenzéki párt, akkor a részletes vitára kötelezték őket, hogy eljöjjenek, kötelességszerűen 
mindegyik nyomott egy-két kétpercest, de hát hihetetlenül szenvedtek.  

Na most, ez volt az első szakasz. A második szakasz még hátravan, de ezt tudják a 
fideszes polgármesterek is, hogy most ők következnek, meg az ő jogosítványaik. Úgyhogy az, 
hogy például az összeférhetetlenséget nem itt akarják szabályozni, ez persze lehet, államtitkár 
asszony, jogtechnikai dolognak beállítani, de hát tele van vele a média, meg tudjuk amúgy is, 
hogy birkóznak a nagytestű fideszesek, aztán majd eldől, hogy kinek sikerül a saját 
szempontjait érvényesíteni ebben a kérdésben. Ahogy ebben az ügyben a miniszterelnököt itt, 
úgy láttam már odaszorították kicsit a falhoz, még az is lehet, hogy ebben az ügyben is 
valamit sikerül elérni, bár hozzáteszem a sorsa nem ezen fog múlni, mert ez aztán abszolút 
másodlagos, de az nem, hogy a kistelepülések hogy jutnak hozzá közszolgáltatáshoz. És a 
legnagyobb felelőtlenséget, nemcsak ennek a törvénynek, hanem a tegnap tárgyalt 
köznevelési törvénynek is, hogy hogyan jutnak a kistelepülésen szolgáltatáshoz az emberek, 
hogy tudnak az esélyegyenlőség érdekében legalább valamit tenni, és e tekintetben, azt 
gondolom, hogy a mi lelkiismeretünk nyugodt lehet, hiszen a kistérségi rendszer 
létrehozásának pont ez volt a célja, hogy azok a közfeladatok, amelyek egyébként nagyon 
fontosak, és nehézséget okoztak főleg a kistelepüléseknek, a közoktatás, a szociális ellátás, 
egészségügyi alapellátás, ehhez hogyan kapnak segítséget. És a közös feladatellátás nagyon jó 
eredményeket hozott.  

Én belügyminiszterként azért csináltam hat kistérségben modellkísérletet, amelyből 
kettőt egyébként fideszes polgármester vezetett, hogy ne legyen pártpolitikai ügy ebből, 
nagyon jó tapasztalatokkal járt. Önök egyrészt szakmai tapasztalataira támaszkodnak, az 
látszik, de politikai értelemben már nem akarják. Azt gondolják, hogy jobb az, hogyha a 
közszolgáltatások legfontosabbjai az állam kezében vannak. A saját polgármestereiket is 
leértékelik azzal, hogy azt mondják, hogy hát bizony nem jó gazdája a közoktatásnak az 
önkormányzati rendszer. Pedig az. Tehát ez a törvény nem szól másról, minthogy 
gyakorlatilag felszámolják az önkormányzatiságot. Az első nagy kaszasuhintás már levitte a 
megyei önkormányzatok fejét, aztán majd jön a következő is.  

Ebben a törvényben mint kerettörvényben ez benne van. Amit az előbb mondtam a 
fideszes belső vitákról, én úgy mondtam ugye, hogy birkóznak, abból látszik, hogy még 
néhány ügynek nem jutottuk a végére, ezért ez a törvénytervezet sokkal inkább kerettörvény 
jellegű lett mint amit először szerettek volna, és a konfliktusok kihordását áttolják a 
szaktörvényekhez. Egyébként jogtechnikailag majdnem mindegy, ebben talán igaza van a 
helyettes államtitkár asszonynak, lehet itt is, meg ott is szabályozni néhány dolgot, a hatályos 
önkormányzati törvény is azt a megoldást választja, hogy bizonyos közfeladatokat deklarál az 
önkormányzati rendszerben az önkormányzati törvényben, egyébként pedig alkotmányos 
felhatalmazás alapján, más törvényben is, ágazati törvényben is tud ilyen hatásköröket 
telepíteni.  

Summa summarum én azt gondolom, hogy miközben azzal az állítással egyet lehet 
érteni, hogy az önkormányzati rendszer átalakítást igényel, én ezt akkor is így gondoltam, 
amikor feleltem ezért, és nagyon komoly egyeztetést kezdeményeztem, és igényeltem volna, 
hogy kapjunk bizonyos ügyekhez kétharmados felhatalmazást, és akkor az egyik 
polgármesterük, aki ma is polgármester, belenézett mélyen a szemembe, és azt mondta, hogy 
„őszintén, szerintünk is kéne néhány helyen változtatni, de nálunk a főnök megmondta, hogy 
nektek politikai okokból sosem adunk kétharmadot”. Hát ennyit a nemzet iránt érzett 
felelősségről, valóban így volt, lehetett volna a kistérségi társulások ügyében is gyorsabban 
haladni, néhány dologban lehetett volna gyorsabban haladni, nem akarták. Most meg ahelyett, 
hogy az önkormányzatok közszolgáltatási minőségére, a színvonal emelésére, a garanciákra 
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fordítanák a kétharmados felhatalmazásukat, ehelyett nem csinálnak mást mint a Fidesz 
hatalomkoncentrációját elősegítik ezzel a törvénnyel. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ezt 
így keresztül viszik, ez egy piszok nagy szégyen lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Lampert Mónika képviselőtársam azt 

mondta az előbb, hogy az alaptörvénynél is feszegettek néhány kérdést. Az a baj, hogy én 
önöket nem láttam itt az alaptörvény vitájánál. (Dr. Lamperth Mónika: Ennél nagyobb baja 
sose legyen!) (Derültség.) Persze ettől tudtam aludni, ezt csak azért hoztam fel, hogy 
képviselőtársam ne állítson ilyet, hogy ők bármit is egyébként az alaptörvény vitájában akár 
bizottsági ülésen, akár plenáris ülésen… 

A másik, hogy az önkormányzati autonómiát félti képviselőtársam. Az az igazság, 
hogy az önkormányzatok autonómiája megmarad, ugyanúgy lesz képviselőtestület, és az 
önkormányzati feladatokat továbbra is a képviselőtestület bizottsága, polgármester láthatja el. 
Csak itt jelenleg keverednek az önkormányzati és az állami feladatok az önkormányzatoknál. 
Nem véletlenül van az, hogy döntő részben a jegyző, részben anyakönyvvezető, szabálysértési 
előadó látja el az állami igazgatási feladatokat, és a jegyzők hatásköri listája olyan vastag, 
hogyha kinyomtatnánk, az olyan 5-600 oldal. Tehát ez mindenképpen felülvizsgálatra szorul.  

Megjegyzem, nincs is a földön olyan ember, aki a jegyzőkre bízott hatásköri 
jegyzékhez pontosan és precízen értene. Ilyen ember szerintem még nem született. 

A másik, a kistelepülések. Hát pont ott van probléma ahol a legnagyobb változások 
vannak. A kistelepüléseknél bizony, ahol nincs helyi adóbevétel vagy rendkívül csekély, ott 
próbálja a javaslat az állam szerepét növelni. Éppen azért, hogy egy kistelepülésen is 
ugyanolyan szintű szolgáltatásokat kapjanak az ott élők mint Budapesten vagy Debrecenben 
vagy más nagyobb városban. Úgyhogy ezzel megmondom őszintén, én úgy érzem, hogy 
Lamperth Mónika képviselőtársam igazából inkább, ha a mélyére nézünk annak, amit mond, 
nem a törvényjavaslat ellen, hanem a törvényjavaslat elfogadása melletti érveket mondott. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba képviselő úré a szó.  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  
Hát valahol ott folytatnám, ahol Lamperth Mónika képviselőtársam abbahagyta, hogy 

ez a jogszabály nem szól másról, csak a fideszes hatalomkoncentrációról, és valóban 
tökéletesen beleillik ez az önkormányzati törvényjavaslat is abba a sorba, amelyet a Fidesz 
magának felépített. Kezdve az alaptörvény módosításával, folyamatosan minden sarkalatos 
törvényen keresztül, mindenből az következik, a hatalom koncentrációja. A központosított 
államhatalom kiépítése, és sajnos mi is ezt látjuk ebből a törvényből. 

Ami a legfontosabb, a Jobbik meglátása az, hogy mi ezt az önkormányzati törvényt 
gyakorlatilag nem tudjuk máshoz hasonlítani, csak Nyikolaj Ceausescunak a falurombolási 
tervéhez, és mi ezt úgy is nevezzük, hogy ez a Ceausescu-terv, amelyet a Fidesz (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás érkezik az ülésterembe. – Így van!) (Derültség.), amit a Fidesz beterjesztett. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Egyetértünk.) Annak idején jó magam is részt vettem azon a 
megmozduláson több mint húsz évvel ezelőtt, amikor a budapesti Hősök terén tiltakoztunk az 
erdélyi falurombolás ellen, és sajnos most ez köszön vissza a csonka hazában.  

Az a terv, ami nyilván a kormány részéről elhangzik, hogy költségtakarékosságra van 
szükség, és ami nyilván ebben a mai gazdasági helyzetben egy elfogadható érvnek tűnik, csak 
azt kell nézni, hogy mi lesz ennek a következménye. Hogyha ezt hagyjuk megvalósulni, akkor 
egy olyan hengert indítunk el a lejtőn lefelé, amit nem biztos hogy meg lehet valaha állítani. 
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Mivel fog ez járni? Először megszűnnek a kisebb településeken a hivatalok. A 
hivatalok bekerülnek egy központi településre, elidegenedik a közigazgatás az emberektől, 
távol kerül tőlük, már az idősebb emberek nem tudnak beutazni, akinek nincs autója, az a 
buszokhoz kell hogy alkalmazkodjon, a buszközlekedés egyre rosszabb az országban, tehát ez 
már nagyon nagy problémákkal fog járni. Úgy érezzük, hogy ez az első lépés, hogy elindul ez 
a henger lefelé a lejtőn, aztán fognak következni a kistelepülések iskolái bezárása, aztán az 
egészségügyi intézményeknek a központi településre történő bevitele, megoldja majd a 
kormány az orvosi ellátás problémáját azzal, hogy nem lesz annyi háziorvosi rendelő, hanem 
majd egyharmadára csökkentjük a létszámot, és majd csak a központi településen, hét 
településenként lesz majd egy. Hát annak idején Szent István király is meghirdette, hogy tíz 
településenként legyen egy templom, most is majd valami hasonló lesz. Csak akkor azt a 
fejlődés hozta, ezt pedig leépülés hozza, ez az óriási nagy különbség. Valaki kiépítette az 
álmot, most pedig leépítjük. Tehát ez olyan irányba viheti el Magyarországon a fejlődést, 
illetve a visszafelé fejlődést, ami nem biztos, hogy visszafordítható lesz. Olyan folyamat indul 
el, amely gyakorlatilag a kistelepülések térségének az elnéptelenedéséhez vezethet, amely 
gyakorlatilag egy újabb Trianont hozhat Magyarországon a jövőben, egy legalább akkora 
katasztrófát hozhat. Ha mérlegeljük azt, hogy azon elhibázott jogszabályok, amelyeket a 
Fidesz beterjesztett az elmúlt másfél évben, talán ez az, amelyiknek a legsúlyosabb 
következményei lehetnek az egész nemzetre nézve, az önkormányzati törvény, hogyha ezt 
fogjuk most gyakorlatilag felszámolni, ezt fogjuk beközpontosítani. Az önkormányzati 
lehetőségeket, hatásköröket megnyirbáljuk, beközpontosítjuk, odaadjuk a kormányhivatalok 
vezetőinek, ugyanúgy, ahogy már odaadtuk a rendeletalkotásnak egy bizonyos jogát. 
Alapvető alkotmányos normákat rúgunk fel folyamatosan.  

Ezzel, nem tudom, hogy hogyan tudnak a Fidesz-KDNP-s képviselőtársaim 
azonosulni. Ezzel szerintem nem pártként nem lehet azonosulni, hanem magyar emberként 
nem lehet. Ezért a Jobbik nyilvánvalóan nemmel fog szavazni erre a törvényre. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Most Turi-Kovács Béla következik, utána Lamperth Mónika, és én is saját 

magam bejelentkezem, mert lehet, hogy még több lesz. Harmadikként én, és utána folytatjuk. 
Akkora majd, amikor én következem a bejelentkezés szerint, átadom az ülés vezetését Gyüre 
Csabának. Most Turi-Kovács Béláé a szó. 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A kistelepülések 

féltésébe kisgazda képviselőként úgy gondolom, hogy valahol mindenkivel egyet kell 
értenem, aki aggodalmát fejezi ki, és én feltétlenül azok közé tartozom, akik úgy gondolják, 
hogy Magyarország a kistelepülések megvédése nélkül már nem lehetne ugyanaz, mint ami 
korábban volt. Sőt azt kell mondanom, hogy Magyarország nem is épülhet fel e nélkül. Hadd 
jegyezzem meg, hogy lehetnek itt ilyen vadvirágos elméletek, tanya meg egyéb ügyben, tanya 
sincs kistelepülés nélkül, de város sincs a környezetében lévő kistelepülések nélkül. Tehát ez 
egy alapkérdés.  

Azzal egyet kell viszont értenem, hogy a kistelepülések eladósodottsága mértéktelen 
mértékben megnőtt. Ugyanakkor itt is van egy kritikai észrevételem, mert azt is látnunk kell, 
hogy ez térségenként más és más. Ennek akkor van értelme, ennek a megjegyzésnek, és 
fontos megjegyzésnek, azt kell mondanom, sok mindent megalapozó megjegyzésnek, hogyha 
arra is van világos válaszunk, hogy az egyes kistelepülési térségek esetében hol és milyen 
mértékű és miért állt fenn ez a fajta eladósodottság. Erre ugyanis válaszokat kell 
adni,képviselő mert ezek a kistelepülések csak így tudnak megmaradni. Arra is választ kell 
adni, hogy az a bizonyos önfenntartás, amelyet én alapvetőnek tartok, és ebben erőteljesen 
támogatom a törvényt, az önfenntartás lehetőségét meg kell teremteni, de ennek két útja van. 
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Az egyik a gazdasági felemelkedés útja, amelyet el kell indítani mennél előbb, és ez nem lehet 
másként csak a kistelepülések életlehetőségének a biztosításával, azaz a környezetében lévő 
mezőgazdasági és feldolgozóiparnak a megerősítésével, egyáltalán a létrehozásával. 

Tehát azt gondolom, hogy ez megkerülhetetlen. A másik eszköz az adók megosztása, a 
központi adó és a helyi adók megosztása, amely azonban a kistelepülések esetében igen 
szerény eredményeket hozhat, hiszen maguk a helyi adók egy kistelepülés esetében 
úgyszólván semmit nem jelenthetnek. Persze beszélgethetünk itt épületadóról meg egyébről, 
de csak az az épületadó számottevő, ami befizethető, és csak az jöhet számításba, amely 
egyáltalán az ott élő emberek számára lehetséges teher. Ha ez nem így van, akkor ez nem 
bevétel. Ezért azt a részét a törvénynek – én azt gondolom - el kell tudnia fogadnia 
mindenkinek, azoknak is, akik nagyon erőteljesen védjük a kistelepüléseket, hogy az itteni 
változtatások megkerülhetetlen olyan irányba, hogy azok a fajta, egyébként a terheket 
hordozó, államigazgatási úton viszont szabályozható és fenntartható rendszerek csak úgy 
maradhatnak meg, hogy ha itt egy erősen központi lehetőség megjelenik. 

Én arra kérem az ellenzéki képviselőket, ne úgy gondolkodjanak, hogy örökké Fidesz-
kormány lesz, (Derültség.) bocsánatot kérek, biztos oktalanul következtetek erre, de néha az 
az érzésem, hogy a reménytelenség sugallja azokat a nyilatkozatokat, amelyek ugyebár azt 
sugallják, mintha a központi irányítás azt jelentené, hogy örökös Fidesz lesz. Ezt én sem 
támogatnám, meg kell mondanom, mert az egypártrendszer lenne. Tehát ebből egyértelműen 
következik, amit én mondok, hogy az arányokat kell helyesen eltalálni, és meggyőződésem 
szerint ezt kell a törvényben keresni. Számos észrevételem van még, de majd valamikor 
biztos, az éjszakai órában, mikor sorra kerülök az önkormányzati törvény vitájában, ott majd 
el fogom mondani. Az általános vitára való alkalmasságot a magam részéről azért feltétlenül 
támogatom, mert hiszen abban mindannyian egyetértünk, hogy az átszabása az 
önkormányzatoknak szükségszerű. 

 
ELNÖK: Már kinéztem a kormánypártok előadójának a képviselő urat, mert jelezte, 

hogy az éjszakai vitában részt fog venni. Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Én jelentkezem kisebbséginek.  
 
ELNÖK: Helyes. Akkor ezt tisztáztuk. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Vas Imre képviselőtársam amikor azt vélte 

kiolvasni az én hozzászólásomból, hogy én támogatni akarom ezt a törvényt, ezt a mai napi 
humor kategóriájába sorolom természetesen. És nem akarnék itt részletesen a képviselő úrral 
vitatkozni, hogy állami feladat meg önkormányzat feladat, meg hogy hogy keveredik ez a 
településen, és ez miért rossz, mert egyfelől mondott néhány, szakmailag nem teljesen 
helytálló dolgot, és nem akarnék most itt alapkiképzést tartani közigazgatásból, de azt higgye 
el nekem képviselőtársam, higgye el, hogy ha bemegy valaki egy falusi körjegyzőséghez, és 
mondjuk valamilyen ügyet akar intézni, száz emberből száznak gőze nincs arról, hogy most 
éppen, amilyen ügyben jár, az önkormányzati feladat és az önkormányzatra tartozik-e vagy 
államigazgatási feladat, és a jegyző hatásköre. Fogalmuk nincs erről. És ezt hangsúlyozni, 
meg hangoztatni, hogy ez a keveredés olyan problémákat okoz a magyar közigazgatásban, 
amit itt rendbe akarnak rakni.  

Hát csak nem gondolja komolyan, hogy minden egyes faluban ki lehet építeni mind a 
két rendszert?! Hát ha a járási rendszerben azt akarják, hogy minden olyan hatósági, 
államigazgatási feladatot, ami ma a jegyzőknél van, azt majd a járásoknál fogják ellátni, az 
iszonyatos szolgáltatásmegvonás lesz pont a faluktól. És akkor fényeskedhetnek gyönyörű 
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államigazgatási módszerrel, csak a lényeg fog elveszni. Hogy mi az, amit az állampolgárnak 
szolgáltatásként adni tudnak vagy mit nem.  

Egyébként azzal a szándékkal, hogy bizonyos ügyekben legyen profiltisztítás, egyet 
lehet érteni. Hát én is jobb szerettem volna, hogyha egy olyan rendszerben van az 
építéshatósági hatáskör, ahol a polgármester nem pofázik bele. Mert az összes polgármester 
úgy gondolja, hogy ő az építéshatóság. Nem láttam én még olyan jegyzőt, aki mert volna 
szembemenni, ha a polgármester valamit mondott, és aztán nem mindig a szakmai 
szempontok érvényesültek. De azt is mondom, hogy például a megyei önkormányzatoknál a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok állami feladatként való megjelenítése ugyancsak 
értelmes dolog. Tehát nem vagyok én mindennek ellene, amikor ebben a munkamegosztásban 
valamit újra akarnak gombolni, csak nem ez a lényeg. Nem erről szól. Nagy szerencséje a 
Fidesznek, hogy maga itt ül, mert maga mindent meg tud magyarázni lelkesen, és annak az 
ellenkezőjét is. Na nem tudom, itt majd nem járunk-e úgy a plenáris vitában mint a 
köznevelési törvénynél jártak a Pokornival.  

Szóval azt gondolom, hogy igazán, ami fontos, az az, amit Turi-Kovács Béla is meg 
Gyüre képviselőtársam is feszegetett, hogy mi lesz ennek a következménye és a hatása. Mert 
az egy dolog, hogy a megyei jogú városok meg a városi önkormányzatok biztos, hogy az ő 
jogosítványaik megvonása a hatalmi viszonyokat majd átalakítja. És olyan ügyekben, 
amelyekben eddig szaladgáltak a polgármesterhez, most majd nem hozzá mennek, hanem a 
kormányhivatalhoz. Ez abszolút századrangú. De az, hogy a szolgáltatások hogy jutnak el az 
emberekhez és főleg a kis falusi emberekhez, azt gondolom, ez az igazi kérdés. 

És még egy dolog: én nem gondolom azt, hogy az, hogy valami állami feladat vagy 
önkormányzati, mondjuk a közoktatás, az állami feladat vagy nem, vagy hogy a 
decentralizáció és a centralizáció éppen erősödik, vagy melyik erősödik, ez nem 
demokráciafok-mérő. Európában is meg a világon is nagyon sokféle modell van, és vannak 
nagyon jól és demokratikusan működő rendszerek, ahol, mondjuk állami a közoktatás. Meg 
centrálisan működők is vannak. Hát a prefektusi rendszer Franciaországban kifejezetten erős 
állami szerepvállalásra épül. Tehát én ezt nem demokráciafok-mérőnek tartom, hanem azt 
tartom drámának, amiért csinálja ezt a Fidesz.  

És igaza van Turi-Kovács Bélának abban, hogy a kistelepülésekre gyakorolt hatását 
ennek a rendszernek ki kéne mérni, de én nem látom, hogy ez pontosan végig lett volna 
gondolva. Nem látom.  

Úgyhogy én majd azt várom egyébként a parlamenti plenáris vitától, hogy ezekre is 
sor kerül, de iszonytató nagy illúzióim nincsenek, mert hogy olyan időkeretben fogjuk ezt 
tárgyalni, ami egyébként egy ilyen törvénynél szerintem elfogadhatatlan. De jól látszik, hogy 
most a Fidesz azzal, hogy beszorult a december 31-i határidőbe, minden olyan ügyet, amiről 
úgy gondolja, hogy nagyobb vita lehet, azt időkeretbe feszíti bele, és hát még jó egyáltalán, 
hogy az alapvetéseket el lehet mondani. Ezért hálás vagyok, hogy az elnök úr itt nem sürgetett 
engem, hogy egyébként alapos hozzászólásomat kifejtsem. Szeretném bejelenteni, hogy nem 
azért megyek el, mert érdektelen vagyok, nagyon várom a válaszokat, de kaptam egy sms-t, 
hogy a törvényem megy közben a plenáris vitában, és bár hihetetlen tehetséggel bírunk mi itt 
valamennyien, én nem tudom azt, amit … tehát nem tudok egyszerre két helyen lenni. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Akkor a képviselő asszony a kisebbségi álláspontot… 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA  (MSZP): Nagyon megköszönném… (Dr. Gaudi-Nagy 

Tamás: Megosztva, megosztva, nem?)  
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ELNÖK: Itt van egy olyan igény is, hogy osszák meg. Ennek sincs akadálya, igaz? 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A múltkor egyet átengedtem neki, úgyhogy…) A Jobbikkal. (Dr. 
Lamperth Mónika: Szívesen felezem az időt Gyüre képviselő úrral.) Jó, hát erről a végén 
döntünk, de hátha nem ér vissza képviselő asszony.  

Tisztelt Bizottság! A korábban már besorolt felszólalási igényem miatt átadom az ülés 
vezetését Gyüre Csabának.  

 
(Az elnöklést dr. Gyüre Csaba alelnök veszi át.)  

 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm. Tisztelt Bizottság!  
Én azt gondolom, hogy Turi-Kovács Béla nem véletlenül utalt arra a humor 

eszközeivel, hogy az ellenzéki felszólalások rendkívül pesszimisták a maguk kormányra 
jutásának oldaláról, mert tényleg ezt lehet abból kiérezni, amikor egy törvényjavaslatnak a 
megoldásánál, mint ez is, ahol vitathatatlanul a korábbi helyzethez képest a központi 
államszervezet feladatvállalása nagyobb, mint ami eddig volt, akkor ebben rögtön egy 
pártpolitikai-hatalmi törekvést látnak. Tudniillik azt a dolgot válasszuk el, hogy per pillanat ki 
van kormányon, és válasszuk el, hogy a törvény valójában mit tesz. Én nem vitatom, hogy ez 
a törvény a központi államszervezet szerepvállalását illetően többet ad, a központi 
államszervezetre több terhet és több felelősséget rak, mint ami az elmúlt húsz esztendőben 
volt. Megjegyzem, nem ez a törvény teremti ezt meg, hanem az alkotmány, az alaptörvény 
megteremtette ennek az alapját. Csak a fogalom tisztázása érdekében az önkormányzatok is az 
államszervezet részei. A helyi önkormányzatok az államszervezet alrendszerei, mondjuk így, 
az Alkotmánybíróság szerint önálló hatalmi ág. Ezt azért teszem hozzá, mert azok a feladatok, 
amiket a központi államszervezet ellát és azok a feladatok, amelyeket a helyi önkormányzatok 
ellátnak, azok egyaránt fogalmilag az állami feladatok körébe tartoznak. Az állami feladatokat 
akkor így kétfelé bonthatjuk, vannak helyi önkormányzati feladatok vagy önkormányzati 
feladatok, azok, amelyek a szubszidiaritás elve alapján a helyi állampolgárok közösségére 
rábízhatók és indokolt és szükséges is, hogy azokra bízzuk, ezek az önkormányzati feladatok, 
és vannak – úgy mondjuk, különböző terminust használunk -, lehet államigazgatásinak vagy 
közigazgatási feladatoknak nevezni azokat a feladatokat, amelyeknek egyébként nincsenek 
helyi sajátosságai, például az anyakönyvezés, hogy egy példát mondjak vagy az építésügy, 
amelyeket a praktikum dönti el, hogy a jogalkotás kire bíz. Fenntartja-e a központi 
államszervezet részére, vagy pedig a helyi önkormányzatoknak a közreműködését kéri fel. Ők 
azonban e tekintetben közigazgatási feladatot látnak el.  

No, tehát a lényeg az, hogy ez a törvény az alkotmányos rendszer alapján valóban 
vitathatatlanul nagyobb felelősséget tesz a központi államszervezet vállára és nagyobb 
mértékű feladatokat is ad részükre. Feladat és felelősség szétválaszthatatlan. És független, 
hogy ki lesz kormányon egyszer valamikor, amíg ezt meg nem változtatjuk, addig ez így lesz. 
Tehát ne beszéljünk pártpolitikai hatalmi törekvésről, próbáljuk már egyszer legalább a 
szakbizottságban a vitáinkat ilyen pártpolitikai ráolvasás fölé emelni. Én úgy gondolom, hogy 
ezzel a vita színvonala és minősége emelkedne.  

Arról lehet vitatkozni és arról lehet beszélni, hogy ésszerű-e az eltolódás. Ugye Turi-
Kovács Béla beszélt a mértékről és az arányról, hogy ésszerűek-e a változások, a rációval, az 
ésszerű megoldással arányban állnak-e ezek a változások vagy sem. Ez lehet a vitatéma. 
Anélkül én nem kívánok egyébként érdemi kérdésekbe belebocsátkozni, mert nem vagyok 
önkormányzati szakember, nem ismerem közelnézetből az önkormányzatok működését és a 
problémáját, itt a megközelítésről szeretnék beszélni elsősorban, és ezt így szóvá tenni és erre 
bíztatni, hogy ezt így kezeljük.  
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Gyüre Csaba falurombolásról beszél. Képviselő úr, ez még metaforának is rossz. Nem 
tudom megállni, hogy ne emlékeztessem arra, hogy a Ceausescu-rendszer milyen 
közigazgatási plánt, elnézést, hogy a román kifejezést mondom, tervet forgatott a fejében. Az 
falurombolás volt a szó igazi, valódi értelmében. Buldózerekkel eltüntetni falvakat és a 
lakosokat felépített panelnegyedekbe, városokba beköltöztetni. Az is egészen más, meg az is 
egészen más, hogy Magyarországon mi lesz a kistelepülések sorsa.  

És akkor itt térnék át a harmadik gondolatra, amit szeretnék szóba hozni, mert ezt is 
nagyon fontosnak tartom, és itt is Turi-Kovács Bélára rímelnék. Kérem, azt gondolom, hogy a 
vidéki Magyarország alapvetően politikai, nem akármilyen politikai, nemzetpolitikai kérdés. 
Tehát a mi számunkra, a Kereszténydemokrata Néppárt számára, akár a szubszidiaritás elvét 
nézem, amelyik arra helyezkedik, hogy minden, amit lehet és ésszerű, vigyünk a helyi 
közösségekhez ügyintézésre, utaljuk a helyi közügyek fogalmi körébe, akár pedig 
Magyarországról kialakított víziónkat nézzük, a vidéki Magyarország lehetőség szerinti 
megtartása a KDNP-nek kulcskérdés. És gondolom, nemcsak a KDNP-nek, hanem Turi-
Kovács Béla is voltaképpen ugyanezen elvi alapokról és értékmegközelítésről beszélt ennél a 
kérdésnél.  

Éppen ezért azt gondoljuk, hogy amikor feladatokat, szerepköröket nézünk, akkor erre 
a szempontra maximálisan figyelemmel kell lennünk. Ugyanakkor miközben itt kölcsönösen 
egymást erősítő folyamatokról van szó, nem szabad elfelejteni azt, hogy voltaképpen a 
kistelepülések sorsa bocsánatot kérek, demográfiai kérdés. Itt tulajdonképpen amiről érdemes 
lenne még hosszasan vitatkozni vagy nem is vitatkozni, hanem közösen gondolkodni, hogy 
mit lehet annak érdekében tenni, hogy a kistelepüléseken gyermekek szülessenek, ott 
maradjanak a fiatalok, és hogy a kistelepülések virulensek legyenek. Mert akár önkormányzati 
hatáskörbe hagyom az iskolák fenntartását, akár a központi államszervezet fogja ezt megtenni, 
hozzáteszem zárójelben, hogy itt nincs másról szó mint arról, hogy ki lesz a fenntartó, ki 
viseli a finanszírozás terhét és felelősségét, ez nem a bezárás kérdése – önmagában. Bár 
összefüggések lehetnek ilyen folyamatok között, ezt világosan látni kell, de az, akárhol 
lesznek ezek az intézmények, ezeknek az intézményeknek a jövője attól függ, hogy marad-e 
gyerek, marad-e fiatal a kistelepüléseken. Ha nem lesz, akkor nem tudja fenntartani az iskolát 
senki sem. Járom én is a vidéket, tehát azért, bár az előbb azt mondtam, hogy közelnézetből 
nem ismerem az önkormányzatokat, de azért a vidék arculatát, féltve a sorsát egyébként, én is 
ismerem, és megtapasztalom azt konkrét helyeken, hogy egyszerűen azért hal el az iskola, és 
azért voltak kénytelenek az egyébként jelenti törvényi rendelkezések mellett is az 
önkormányzati kezelésben lévő általános iskola felső tagozatát bezárni, mert megszületik egy 
pont után a szülői döntés, hogy a három kilométerrel nagyobb városnak, a fennmaradása 
szempontjából biztonságosabb iskolájába viszik el a gyerekeket.  

Tehát vitathatatlan az, hogy egy intézmény bezárása felgyorsítja egy kistelepülés 
sorvadását és tönkremenetelét. De ugyanakkor egy pont után nyilvánvalóan ezek nem lesznek 
finanszírozhatók, vagyis a kistelepüléseken létező intézmények sorsa nem választható el a 
kistelepülések demográfiai állapotától, ami egyébként része a nemzet sorsának. Bizottságban 
ritkán szoktam patetikusan fogalmazni, de az eszmefuttatásomat azzal zárnám be, hogyha 
nincs gyerek, akkor először a kistelepüléseknek az elhalása fog bekövetkezni, de ha nincs 
gyerek, akkor nemcsak kistelepülés nem lesz, hanem idő kérdése, hogy meddig lesz nemzet. 
Tehát ez egy sokkal nagyobb dimenzióban végiggondolandó kérdés. Vigyük ki a pártpolitikai 
csatározások köréből, és elnézést, talán mégsem ilyen patetikus gondolattal fejezem be, 
nyilvánvalóan az, hogy mi a feladatelosztás rendje, azt ésszerűségnek kell meghatározni és 
annak, hogy nyilvánvalóan, ha egyszer a kistelepülések nem tudnak mindent olyan szinten 
eltartani, amilyen szint megfelelő a lakossági igények kiszolgálásához, akkor óhatatlanul a 
központi államszervezet felelőssége és szerepvállalása meg fog nőni, de a kérdésnek a 
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gyökere alapvetően, amiről szerintem itt mi beszélünk, az Magyarország demográfiai 
helyzete. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megadom a szót Vas Imrének, és visszaadom az elnöklést elnök úrnak.  
 

(Az elnöklést dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi vissza.)  
 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Én jelentkeztem, de visszalépek, mert 
elnök úr megválaszolta a kérdést, Lamperth Mónika meg nincs itt, és így nem illik vitatkozni.  

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás következik. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Sajnálattal kell 

jelezzem, hogy nem bírok olyan képességekkel, amely képessé tenne arra, hogy a most 
kezdődő szellemi alkotásokról szóló törvényjavaslat vitájában is részt vegyek, meg itt is részt 
vegyek. Tehát itt valamit majd ki kell találnunk ebben az ügyben, de mindenesetre elmondom 
a véleményemet addig is az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban. 

Maximálisan egyet tudok érteni Gyüre Csaba képviselőtársammal és most jelen 
esetben Lamperth Mónikával is. Itt semmilyen jelző nem eltúlzott, hogy milyen kártékony és 
milyen nemzetpusztító hatású jogszabályról van szó. Hogy ezt kik diktálták le, ez a kérdés. 

Ne kerteljünk! Én a szemben ülő képviselőtársakat most már kezdem megismerni, 
tisztességes, korrekt embereknek tartom önöket, biztos, hogy nem önök írták, biztos, vagy 
vélelmezem, hogy nem a pártvezetés írta, ezt valakik diktálták Magyarországnak. Ezt kell 
kitalálnunk közösen. Kik? Kik oktrojálnak Magyarországra olyan szabályt, hogy ezeréves 
alkotmányosságunkat sárba tiporva, a megyei rendszer szétzúzása után most már a helyi 
önkormányzatokat, a települési önkormányzatok lényegében zárójelbe tételével, önálló 
hatáskörök elvételével az életlehetőségtől és a boldogulástól fosztják meg az egyébként is 
katasztrofális állapotba került helyi önkormányzatokat. Nyilván beszéljünk erről, kezdjük 
talán ezzel, hogy Lamperth Mónikák országlása alatt azért tényleg katasztrofális állapotba 
kerültek az önkormányzatok. Emlékszünk mindannyian azokra a szép plakátokra, hogy több 
pénzt a helyi önkormányzatoknak, ugye, az MSZP ezzel nyerte a választásait, nem kaptak 
több pénzt az önkormányzatok, sokkal többet elvettek, mint amennyit adtak, de sok feladatot 
kaptak. Egyszerűen egy kivéreztetett, végletesen eladósodott, vagyonát vesztett 
önkormányzati szektorról van szó, és persze soha ne felejtsük el, hogy amikor arról 
beszélünk, hogy önkormányzatok, akkor itt nem egy elvont fogalomról beszélünk, nem 
valami különleges emberek halmazáról beszélünk, hanem az összes Magyar Köztársaság 
állampolgárát érintő ügyről beszélünk.  

Itt Répássy Róbert államtitkár úrnak volt egy nagyon érdekes megjegyzése a megyék 
vagyonának lenyúlásáról szóló törvényjavaslatban, én röviden így nevezem, amelyben azt 
mondta, hogy hát tulajdonképpen semmi gond, ez egy külön kategória, vannak ugye a megyei 
önkormányzatokban élő emberek, de az nem ugyanaz, mint a magyar társadalom. De ez nem 
igaz. Hát rólunk szól, hús-vér emberekről szól, és ugye itt nézzük meg, hogy milyen hatása 
lenne ennek. Tehát először is nem tudjuk megnézni, hogy milyen hatása lenne, mert nem 
kaptunk hatástanulmányokat. Kaptunk? Kapott bárki is hatástanulmányokat arról, hogy 
milyen következményrendszerrel, szcenáriókkal, forgatókönyvekkel számolt a kormányzat? 
Megnézték ezt? Kapunk ilyen tájékoztatást önöktől mondjuk egy minimum ilyen vastag 
kiszerelésben, amelyben a törvényjavaslatot terjesztették elő? Számoltak azzal, előre 
kalkuláltak? Nyilván nagyon nehéz előre kalkulálni sok mindennel ebben a mai világunkban, 
hiszen tényleg az árfolyamok változnak, az olaj, minden tényező változik, egyet csettintenek 
New Yorkban vagy valamelyik minősítő intézetnél, és gyakorlatilag abban a pillanatban borul 
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egy valuta, és borul egy ország, és borul az összes ember megtakarítása. Tehát ilyen 
környezetben kell kalkulálni. Na most, egy ilyen környezetben hozzányúlni ilyen 
radikalitással az önkormányzati szektorhoz, ráadásul ilyen tartalommal, ahol gyakorlatilag a 
2000 fő alatti kistelepülések számára tulajdonképpen az önálló életvezetési lehetőséget 
elvonják, ez nem pártpolitikai ügy, ezzel szemben minden pártnak tiltakozni kell. Ez nem 
pártügy. Abszolút nem érdekelnek a pártok. Ilyen nem lehet tenni! Mert egyszerűen azok a 
helyben működő, azért többségében, mondjuk ki, tisztességes, helyi érdekeknek elkötelezett 
önkormányzati képviselők és polgármesterek munkája és hitele és egyszerűen a helyi emberek 
helyi boldogulása kerül gyakorlatilag zárójelbe ezzel a javaslattal.  

Minden olyan hivatkozás ellenére, amely gyakorlatilag arról szól, hogy igen, hozzá 
kell nyúlni, módosítani kell, sok az adósság, újra kell gondolni. Jó, gondoljuk újra, adjunk 
pénzügyi mentőövet az önkormányzatoknak, és ne a bankoknak. Ezer már megoldási 
lehetőség van, de az, hogy ilyen mélységgel belenyúlni…? 

De vegyük Érpatak példáját. Itt van a jól működő Érpatak. Azt hiszem, 1800 fős 
településről van szó. Érpatakon bizonyította Orosz Mihály Zoltán polgármester úr, hogy egy 
jól szervezett csapattal, tehát bozótharcosok, úgymond csapatával, így szokta nevezni, ide 
értve a gyámhatóságot, a gyermekvédelmiseket, a szabálysértési előadót, a rendőrt, a 
polgárőrt, a mezőőrt, jól működő önkormányzatot lehet fenntartani, ahol ráadásul egy olyan 
önkormányzatról volt szó, ahol a mindennapi bűnözés nagyon komoly nehézségeket okozott, 
cigány emberek egy része nem tudott együttélni tisztességgel a faluval, és ez megváltozott. 
Egy pár év alatt megváltozott, bár Molotov-koktélokat hajigáltak a házára először, és 
életveszélyesen megfenyegették, de meg tudta változtatni a trendet, és az úgynevezett 
beilleszkedő, együttműködő kategóriába tudta átcsúsztatni az ott élő családok döntő többségét 
a romboló típusú családokból, közösségekből. A lényeg az tehát, hogy ez a település, Érpatak 
meg tudta szervezni azt, hogy gyakorlatilag önellátó legyen, meg tudta szervezni azt, hogy 
biztonság legyen, meg tudta szervezni azt, hogy jól érezzék magukat az emberek helyben, 
mert alapvetően helyben dőlt el a dolog. Helyben el tudták dönteni, hogy ők ezt akarják, így 
akarják, így döntöttek. Tehát erről van szó. Nem kaptak, nem kaptak felülről jövő ukázokat 
semmilyen hivataltól, sem járási hivataltól, sem kormányhivataltól, senki nem szólt bele ebbe, 
hála istennek, olyan csoda is történt, hogy az ott kiválóan teljesítő rendőrtiszt, az újfehértói 
kapitányt előléptették, tehát ugyanazt a modellt tudja csinálni nagyobban egy századdal, amit 
ott csinált, mégpedig azt, hogy egy bűncselekmény vagy egy bagatell szabálysértés, 
tyúklopás, kimegyünk, DNS-minta, azonnal forrónyomos nyomozás, előállítás, elzárás, kész! 
És működik a rendszer.  

Tehát gyakorlatilag a kistelepülések életben maradásának a döntő meghatározója az, 
hogy helyben tudják a döntéseket meghozni, és minél kevesebb központi beleszólás legyen. 
És most ennek a törvénynek, ha jól látom, az a logikai lánca vagy fő eleme, hogy alapvetően 
hét településenként kötelező lesz egy közös önkormányzati hivatal, ha nem tudnak 
megállapodni a települések 60 napon, megyei kormányhivatal kijelöli a központi 
önkormányzati hivatal székhelyét. Vagy pedig 2000 fő fölött a döntéshozatal és maga az 
ügyintézés is elkerül helyből. Tehát amiért fáradoznak, küzdenek a végeken ezek a 
polgármesterek, ezek a helyi közösségi vezetők, az most gyakorlatilag az összeomlás szélére 
kerül. Ők mit szeretnének elérni? Hogy maradjanak helyben az emberek a kistelepüléseken. 
Ez nemcsak egy öncél, ez egy nemzeti megmaradási cél, ahogy Turi-Kovács Béla is mondta, 
és Salamon Lászlóval is egyetértek ebben, meg mindenki ezt mondta, hogy ez a nemzeti 
megmaradás garanciája, és amikor járja az ember az országot… Én is tényleg, most 
Borsodban voltam legutóbb, Gömörszőlős 80 fős település, ott a csonka határon, ott is ott volt 
egy ilyen kis aranyos önkormányzati hivatal, tényleg ott egy kedves polgármester nővel 
ketten-hárman ügyesen intézik a helyi ügyeket, pályáznak, kreatívan, jó hangulatban. Nem 
tudom, mi fog itt történni. Jött a Rózsi néni intézni az ügyét, bekopogott, kapott egy kávét, 
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aztán ment a dolgára. De hogy lehet így működni ezek után, hogy azt mondjuk, hogy innen 
kezdve ne Gömörszőlősön intézze az ügyét, menjen be Putnokra, mondjuk. Most ez lehet, 
hogy ilyen szitokszónak hangzik, de az messze van, a Rózsi néni nem fog tudni bemenni, nem 
fogja tudni jól érezni magát, két választása lesz: beköltözik a fiához Miskolcra, vagy nem 
tudom, vagy emigrál, vagy nem tudom… Egyszerűen életképtelenné válnak ezek a 
települések, ha ez így megvalósul ebben a formában.  

Mi egyébként részt vettünk egy egyeztetésen Pintér Sándor belügyminiszter úrral. Ezt 
az élményemet még elmondom, Hegedűs Enikő képviselőtársammal voltam nála egy késő esti 
órán, és gyakorlatilag ott lehetőséget kaptunk arra, hogy elmondjuk a tervezettel kapcsolatos 
álláspontunkat. És hát már akkor is ugyanezeket mondtuk megkörítve azzal, hogy ráadásul az 
öngondoskodó település, önfenntartó település fogalmát szerettük volna nagyon mélyen 
kibontani, beemelni a jogszabályba, amelyhez kapcsolódna rengeteg támogatási bónusz, így 
röviden fogalmazva. Tehát, hogyha egy település olyan típusú mint Érpatak vagy mint több 
más település, hála istennek van már ilyen, önfenntartó faluvá válna, vagy így működik, hogy 
mondjuk helyben szerzik be az élelmiszert a helyi iskolában, és egyáltalán támogatják a helyi 
gazdálkodókat, helyi vállalkozásoktól szerzik be a szolgáltatásokat, azok kapjanak 
többlettámogatást, többletsegítséget az államtól, mert az a cél, hogy megszűnjön az a helyzet, 
hogy nincs munkája az embereknek, nem magyar terméket fogyasztunk, ebből fakadóan 
gyakorlatilag folyamatosan veszítjük a tért, egyszerűen a saját hazánkban húzzák ki a lábunk 
alól a talajt. A lakásvagyon elvesztése van fenyegetve devizaadóssággal, a földvagyon, a 
termőföldvagyon elvesztése 2013-tól, mert a kivéreztetett emberek valószínűleg nem fogják 
tudni megtartani a földjeiket, a helyi önkormányzatok bázisa még egy olyan bázis, amit meg 
kell őrizni, mert ez a túlélés. Arról nem is beszélve, hogy egyszerűen az összeomlás szélén áll 
az egész világ. Az a fajta világ, amit mi ismerünk, hogy elektromos energia van, fűtenek, e-
mailezgetünk, elszállítják a szemetet. Nem! Ez pár éven belül, de még hamarabb össze fog 
omlani, és akkor önfenntartó közösségekben lehet túlélni ezt az egész eseménysorozatot. A 
Kárpát-medence, tudjuk, egy túlélő medence, erről nagyon sok munka van, olyan 
adottságokkal, amit soha más terület nem tud a világon produkálni, 200 millió ember számára 
víz, húszmillió ember számára élelmiszer, ezt a területet kinézték valakik maguknak. 
Mondjuk ki! Mondjuk ki itt a Házban! Erről szól a történet. Én arra kérek mindenkit, hogy 
álljunk ezzel a törekvéssel szembe, a szabadságharcot vívjuk meg, de együtt azokkal 
szemben, akik hazánkat el szeretnék venni tőlünk. Nem fogjuk hagyni, mindent meg fogunk 
tenni, és bízom benne, hogy Vona Gábor kezdeményezése is, már ahogy olvasom az 
újságban, még a Magyar Nemzet is megírja, hogy Vona Gábor kezdeményezése a helyi 
önkormányzati vezetőknél arra vonatkozóan, hogy álljanak ellen, tiltakozzanak ezen 
falupusztító programmal szemben, úgy tűnik, hogy meghallgatásra lelt, és egy komoly 
tiltakozássorozat lesz várható, ahol egyébként meg is teszteltük, akár Gömörszőlősön vagy a 
környékben, kistelepüléseken mondták bizony a helyiek, hogy ők jönni fognak buszokkal, 
szépen itt lesznek, és majd Budapesten megmutatják, hogy a kis közösségek élni akarnak. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gruber Attila! 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Hallgatván, és most Tamás 

képviselőtársamat nem akarom megbántani, de szerintem a Men in balck fog itt lassan 
megszállni bennünket. Hadd kérdezzem már meg itt ebben a teremben: volt-e valaki 
polgármester életében. (Nincs jelentkező.) Volt-e valaki kistelepülések polgármestere 
életében? (Nincs jelentkező.) Akkor egyedül vagyok. ’90-94 között Törökkoppány 
polgármestere voltam, 500 lelkes település. A tanácsrendszerben öt település tartozott hozzá 
mint Székely község közös tanács. Az Antall-kormány idejében az első évben lehetőség volt 
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arra, sajnos eléggé átgondolatlanul lehetővé tették a volt nem székhelyközségeknek azt, hogy 
meglehetős szép pénzért, abban a térségben egy másfélmillió forintos támogatással 
alakítsanak saját, önálló polgármesteri hivatalt. Természetesen nem volt olyan őrült 
polgármester, aki ne tette volna meg. Somogyacsa, Somogydöröcske, Szorosad, Kára, 
mindegyik vásárolt egy épületet, kitakarította, majd a következő probléma adódott. Kéne ebbe 
az üres hivatalba megfelelő szakszemélyzet is. Voltak olyan zseniális dolgok, és remélem, 
hogy Tamás barátom nem ezt hiányolja, hogy ügyvéd kollégánk látta el tartós megbízás 
keretében a jegyzői feladatot. Aztán volt olyan, hogy ezekbe az ál Patyomkin típusú hivatali 
helyiségekbe mindenféle – hogy is mondjam csak – képzettség nélküli embereket kellett 
felvenni, mert az életben senki nem volt hajlandó lejönni. Én nem tudom, hogyha én mint 
állampolgár szeretném az ügyemet elintézni, akkor a honfibú vezérel és bárki csak ott legyen 
a hivatalban, és majd valamit csinál, vagy pedig egy professzionális működést akarok elérni. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez igaz. Kell a profizmus.) És ha ebben a reális perspektívában 
vitatkozunk erről, higgyék el, hogy ahogy a Tiszántúlon már a háziorvosi szolgálat működése 
is jelentős problémákba ütközik, mert hogy senki nem óhajt ebből a gyönyörű fővárosból 
levonulni a faluba, úgy jelentem, 40 km-re Siófoktól senki nem óhajt lemenni ezekbe a 
településekbe se gyámügyesnek, se jegyzőnek. És gyönyörűen hangzik, hogyha bezár az 
intézmény, akkor meghal a falu, és falurombolás lesz. De nem erről szól a történet. 

Ha nincs munkahely, amiből meg lehet élni, akkor fog megszűnni a falu, és akkor nem 
lesz gyermek és akkor nem lesz intézmény. Éppen ezért szeretném csak felidézni önöknek, 
hogy a jelenlegi kormány programjában nem véletlenül hangsúlyos, sőt alapvetően 
hangsúlyos az a tétel, hogy munkahelyeket kell teremteni.  

Ne menjünk messzire! Ausztria példája. Ausztriában ugyanezek a folyamatok 
lezajlottak a ’70-es évek végén, a ’80-as évek elején. Sorra másra szűntek meg szinte azok a 
hegyi kistelepülések, ahonnan a fiatalság elindult befelé, Bécsbe, Linzbe és az összes többi 
nagy ipari központba, felhagyván a falusi életformával és a mezőgazdasági termeléssel, mert 
gondjaik voltak a megélhetés szempontjából. Lementek a hegyről a völgybe a településekből 
a nagyvárosokba, ahol rögtön lakásprobléma jelentkezett, szociális probléma jelentkezett, 
kulturális probléma jelentkezett, megélhetési probléma jelentkezett, és erre egyet sikerült 
kitalálni, hogy a fiatal parasztcsaládokat kezdték el támogatni különféle kormányzati 
segítséggel, természetesen uniós forrásokkal is. Így sikerült visszacsalogatni a völgyről a 
hegyre ezeket a fiatalokat. Én nem az intézményi háttéren keresztül tudom ezt elképzelni, 
hanem kifejezetten munkahelyekkel, az ott lét jósága és ettől kezdve természetesen meg 
fognak jelenni a fizetőképes állandó lakosok vagy fizetőképes lakosok mellett azok a 
háttérszolgáltatások, ami nemcsak intézmény. Hogy mondjam? Saját legidősebb gyermekem, 
Johanna már 27 éves. Ő a kis törökkoppányi településen volt 15 gyerekkel első osztályos. Ha 
15 gyerekkel tudtak foglalkozni… mikor visszaköltöztünk Siófokra, nem volt gond a 
minőséggel. Hiszen egy 15-ös osztálylétszám a legdrágább magániskolákban sem nagyon 
van. Csakhogy azok a lehetőségek, amit egy nagyobb település, nagyobb költségvetés elbír, 
az nem volt kézzel fogható egy ilyen településen, és éppen ezért mondom azt, hogy ne az 
intézmény, illetőleg ne az önkormányzati hivatal struktúrájánál akadjunk le, mert ettől még 
nem fog megváltozni semmi. Amikor a mezőgazdasági termelés ebben a Koppány-völgye 
térségben visszaesett, és lezuhant, akkor nagyon sokan költöztek el. De a ’70-es években is, 
akik a háztájiból valamiféle vagyont tudtak gyűjteni, azok a szülők a gyerekeknek nem ott 
vásároltak házat, hanem vagy Kaposváron vagy a Balaton partján. A ’70-es években, 
mondom. Ehhez képest ezt sokkal komplexebben kell nézni, és most én nagyon sajnálom, 
hogy az egész társadalmi problémát a helyi önkormányzatokról szóló törvényre borítjuk rá. 
Mert nem erről kellene beszélnünk. Tehát válasszuk el, lehet polgármester-marketinget itt 
mondani, lehet sóhajtozni ellenzékiként. Nyilván más pozícióban lehet, hogy én is efelé 
mennék, de gondoljuk már meg, hogy a ’70-es évek nagy német közigazgatási reformjánál 
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sem a nagy német falurombolás vezette az akkori kormányt. És érdekes módon, ebből az 
ötezer fős települési limitből sem lett Németország veszte. Tehát e tekintetben teljesen rossz 
felé megyünk, hogyha most azokat a társadalmi problémákat erre a szerencsétlen 
önkormányzati struktúra próbáljuk rávetni, hogy ez majd megoldja. Ez nem fog megoldani 
semmit. Ez arra lesz jó, hogy minőségi szolgáltatást tudjon nyújtani. Ez nem fogja megoldani 
sem a közlekedés, a tömegközlekedés, a vasúti hálózatunk szerencsétlen állapotát, a 
buszhálózatunkat, az oktatási finanszírozást. Ez arról szól, hogy lehetőség szerint azokkal az 
energiaforrásainkkal, anyagi és szellemi erőforrásainkkal, amik rendelkezésre állnak, hogyan 
tudjuk megoldani ezeket a gondokat. És higgyék el, nagyon jókat lehet vitatkozni, én most 
tényleg ’90 óta mindig valamelyik önkormányzat képviselőtestületében voltam egyéni 
képviselőként, tehát nem listáról zuhantam alá, minden egyes településtípusnak megvan a 
maga gondja, maga forráshiánya, a forrástalansága, a feladatigénye és az önként vállalt 
feladatoknak az öröme. De ne kérjünk olyat számon ezen a törvényen, ami alapvetően nem a 
közigazgatás problémája, hanem a társadalom problémája. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Értem, és azt gondolom, hogy van is sok igazság azokban a mondatokban, amit Gruber Attila 
képviselőtársam az imént elmondott. És bizonyos az is, hogy ebben a 77 vagy közel 80 
oldalas előterjesztésben vannak olyan rendelkezések is, amik előremutatóak. Én ehhez a 
szektorhoz kevésbé értek, és megmondom őszintén, hogy biztos, hogy nem merném 
magamnak azt a bátorságot venni, hogy azt mondjam, hogy ennek minden részlete rossz. 
Biztos vannak benne jó részek is. Csak amikor az Alkotmányügyi bizottságban az általános 
vitáját, illetve az általános vitára való alkalmasságát tárgyaljuk meg egy ilyen javaslatnak, 
akkor azt gondolom, hogy nem helytelen az, hogyha nem az apró részletekről beszélünk, vagy 
legalábbis nem csupán ezekről az apró részletekről, hanem kicsit perspektivikusabban 
tekintünk rá erre a törvényre. Nem önmagában a jogszabálynak egyes paragrafusait próbáljuk 
értékelni, hanem erre az egyébként alapvető fontosságú jogszabályra a jogrendszer részeként 
próbálunk rátekinteni.  

Ezenkívül megpróbáljuk úgy is vizsgálat tárgyává tenni az előttünk fekvő törvényt, 
hogy vajon milyen módon kapcsolódik ez az eddigi kormányzati előterjesztésekhez, milyen 
módon képezi részét annak az új felfogású kormányzati struktúrának, amelynek változását 
nagyon sokszor elemeztük már itt a bizottságban is, és nagyon sokszor illettem én magam is 
erős kritikai jelzőkkel.  

Ha ilyen szempontból tekintünk rá erre a jogszabályra, akkor látnunk kell azt, hogy ez 
része annak a folyamatnak, ami ha, még nem is nagyon nyitjuk a perspektívát, akkor is a 
kormányhivatalok létrehozásával kezdődött, utána szól az önkormányzati vagyon átadásáról, 
és aztán szól erről, ami ide, ebbe a törvénybe le van írva. Szól arról, hogy az önkormányzati 
hatáskört miként kívánja a kormány jórészt átstrukturálni a központi közigazgatáshoz, hogyan 
kívánja meg az önkormányzati hatáskörök csökkentésével a kormányzati hatáskört 
megnövelni, és hogyan kíván központosítani a mostani kormány. Ha így tekintünk rá erre a 
jogszabályra, és így értékeljük, akkor én azt gondolom, hogy azok a kritikák, amiket 
megfogalmazott akár a Jobbik, akár az MSZP, egészen más színben tűnnek fel, mint hogyha 
kiragadunk egyes paragrafusokat belőle, és azok helytállóságát kívánjuk igazolni, erre 
kívánunk érveket találni. Amikor mi megfogalmazzuk az ilyen irányú kritikáinkat, akkor 
alapvetően ezt elvi alapon tesszük, azon az elvi alapon, hogy ellenezzük a kormányzati fékek 
és ellensúlyok lebontásának az ilyen szisztémáját, amit most a kormány alkalmaz mintegy 
másfél éve.  
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Ellenezzük azt, hogy a kormányzat ilyen mértékben központosít. És azt tudjuk 
mondani, hogy ezt a kormányzati törekvést, amit mi alapvetően rossznak és károsnak tartunk, 
ezt látjuk megjelenni az előttünk fekvő törvényjavaslatban is. Ez tehát egy elvi kritika, tisztelt 
képviselőtársaim! Az, hogy ezt mi sokszor úgy fogalmazzuk meg, hogy nem más a 
kormányzat célja ezzel, minthogy aktuálpolitikai érdekek mentén vagy okán a kormányzati 
hatáskört megnövelje, az ilyen irányú rossz érzéseinkre viszont, azt gondolom, az elmúlt 
másfél évnek a jogalkotási gyakorlata és kinevezési gyakorlata bizony-bizony ad alapot. 
Tehát a kritika kettős, egyrészt valóban ilyen okból megfogalmazzuk az aktuálpolitikai 
érdekeket, amiket mi látunk bizony e törvény mögött is, és más előttünk fekvő jogszabályok 
mögött is, és megfogalmazzuk tehát az előbb vázolt elvi kritikánkat is.  

Nem arról van tehát szó, hogy mi nem bíznánk abban, hogy az MSZP akár önmaga, 
akár másokkal szövetségben kormányra fog kerülni. Tisztelt Képviselőtársaim! Örök igazság, 
hogy semmi nem tart örökké. Orbán Viktor országlása sem fog örökké tartani, sőt szerintem 
még hosszan sem fog tartani, nemhogy örökké. Ez független mindattól az elvi kritikától, amit 
megfogalmazunk. Meg fogjuk kísérelni ezeket a rendelkezéseket és ezt az állammodellt, amit 
önök most itt felállítanak, megváltoztatni. Méghozzá a lehető leghamarabb. Hogy ezt mikor 
fogjuk tudni megtenni, és milyen gyorsan fog ez megtörténni, tekintettel a kétharmados 
jogszabályok tömegére, ezt nem tudom megmondani, azt viszont igen, hogy addig, amíg ez 
nem fog változni, addig természetesen élni fogunk majd ezzel, mert - hangsúlyozom önöknek 
– élni fogunk, és élni kívánunk a jogszabályokkal, amelyeket önök hoztak a kormányzati 
jogkörök megnövelésére, élni fogunk azokkal a munkajogi szabályokkal és azokkal a 
közszférára vonatkozó szabályokkal, amelyeket önök terjesztettek elő, tisztelt 
képviselőtársam, és azt is borítékolom, hogy önök igen hangosan fognak kiabálni, amikor 
majd a törvények paragrafusainak megfelelően fogunk ezekkel élni. Egészen addig, amíg meg 
nem tudjuk változtatni, mert elvi okokból ellenezzük mindezt. 

És azt is gondolom, hogy azt is érdemes lenne meggondolni, hogyha két olyan 
frakciónak, amelynek nem tudok mondani egy olyan elvi alapot, amiben közösen lennénk, a 
Jobbik és az MSZP, egyetlen egyet sem, ha ugyanazok a szakmai kritikái, még ha a politikai 
kritikákkal egyébként messzemenőkig nem is értünk egyet, akkor talán érdemes azon 
elgondolkodni, hogy abban van némi igazság. Ezt mondtuk már más törvényjavaslat kapcsán 
is, és mondom ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán is. 

Értelemszerűen nem kívánom ezeket megismételni, de tartom azt, amit Lamperth 
Mónika elmondott, illetve amit nem politikai, hanem szakmai érveket, mondjuk Gyüre Csaba 
képviselőtársunktól hallottam.  

Úgyhogy szerettem volna ezt a kérdést tisztába tenni, mert rengeteg olyan mondat 
hangzott el, akár Turi-Kovács Béla képviselőtársam részéről, akár Salamon elnök úr részéről, 
hogy mi miben nem bízunk, és mi mögött miért látunk rosszat. Hát ezért. Tehát a kritikánk 
elvi, a rosszhiszeműségünk pedig az elmúlt másfél év tapasztalatán alapul. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nincs több jelentkező, én még két mondatot szeretnék érdemben 

hozzátenni, de nincs kinek átadjam az ülésvezetést. Az egyik az, hogy Gruber Attila 
hozzászólása tulajdonképpen továbbvitte a gondolatmenetet, mert én elmondtam, hogy mi 
jelentősége van a gyermekek hiányának, ő pedig elmondta azt, hogy min múlik a 
kistelepülések megtartó képessége, min múlik az, hogy gyermekeket vállaljanak az emberek 
kistelepülésen is, és ott megmaradjanak.  

A másik megjegyzésem az, hogy azért, ha megnézzük konkrétan ezt a törvényt, a 12. 
szakaszt, hogy melyek a helyi önkormányzati feladatok, hát én nem irigylem a képviselőket, 
önkormányzati képviselőket és azt a polgármestert, aki erre a feladatra vállalkozik akár 
kistelepülésen, akár nagyobb településeken, mert nagyon bőséges tárháza megmarad az 
önkormányzatokban e törvény szerint is a helyi ügyeknek, és csak annyit talán némi 
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összehasonlításként, hogyha a feladat- és hatásköröket számszerűsítem, bár kétségtelen, hogy 
nyilvánvalóan az általános iskola fenntartása, tehát az alapfokú oktatás egy nagyon-nagyon 
fontos és karakteres dolog, és az, hogy az ember nincs benne, ennek a jelentőségét nyilván 
nem lehet alábecsülni. De hogyha egyébként számszerűsítem a mostani önkormányzati 
feladatokat, a leendő törvényben, a most, kormány által elfogadásra elénk terjesztett 
törvényjavaslatban foglalt helyi önkormányzati feladatokat, akkor azt hiszem, hogy 
nagyságrendi eltérésről nem lehet beszélni. (Dr. Turi-Kovács Béla magánbeszélgetést folytat 
az elnökkel, majd távozik az ülésteremből.) Most megadnám a szót a Belügyminisztérium 
képviselőjének.  

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Köszönöm a támogató hozzászólásokat, sőt 
valamennyire a kritikai hozzászólásokat is. Önök azonban olyan mértékig a politika szintjére 
emelték a törvénnyel kapcsolatos kérdések megvitatását, hogy ehhez én csak annyit tudnék 
hozzátenni, hogy a Belügyminisztérium szakemberei megpróbálták a szakmai kérdésekre 
szakmai válaszadással megfogalmazni a törvény szövegét. Ennyit tudnék hozzátenni. 
Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását? (Szavazás.) 14 igen. Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Nincs. Tartózkodás? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Tehát a bizottság egyhangúlag támogatta. Akkor Turi-Kovács Béla 
vállalja az előadói szerepet, többségi álláspontot, a kisebbségit pedig megosztva, most már 
ugyan senki sincs itt közülük, de ezt kérték: Lamperth Mónika és Gyüre Csaba. Ők lesznek a 
kisebbségi álláspont megosztott előadói.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám) (Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló T/4863. számú törvényjavaslat 
általános vitára bocsátásának a megtárgyalására. A kormányt Felkai László államtitkár úr 
képviseli. Megadom a szót.  

Dr. Felkai László szóbeli előterjesztése 

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntöm önöket. Én úgy 
gondolom, hogy a mindennapi jogkövetés, a mindennapi morál szempontjából nagyon fontos 
ez a törvényjavaslat. Ezek azok a jogsértések, amelyekkel az ember nap mint nap találkozik, 
következésképp, hogyha ezeket vissza tudjuk szorítani, akkor alapvetően változhat meg az 
embereknek a joghoz, meg az egymáshoz való viszonyuk. Általában a közbiztonság, de főleg 
a kistelepülések közbiztonsága szempontjából ezt a törvénytervezetet alapvetőnek tartjuk. Két 
elvet próbáltunk követni, egyrészt a gyorsírást, másrészt az egyszerűsítést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Államtitkár úr, nincs mire 

válaszolni.  

Határozathozatal 

Kérdezem, ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára bocsátását. (Szavazás.) 14. 
Ellenszavazat, tartózkodás? (Nincs jelentkező.) A bizottság egyhangúlag javasolta. Előadó-
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állítás szükséges-e? Mivel nem volt hozzászólás, azt gondolom, hogy előadót külön nem 
állítunk.  

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4656. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

A hatodik napirendi pontunk következik, Magyarország 2012. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  

A munkatársunk, munkatársaink egyetlen egy javaslatot javasolnak állásfoglalásra. 
Természetesen bárkinek további felvetése van, annak megvan a lehetősége. Ez pedig a 
kiegészítő ajánlás 9/1-es pontjában, Lázár János törvényjavaslata. Köszöntöm a kormány 
képviselőjét. Kérdem a nyilatkozatát erre a javaslatra, de még azt hozzáteszem, hogy ez 
összefügg a 49/1-es kapcsolódó módosító javaslattal. Kormány álláspontja?  

 
SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tekintettel arra, 

hogy a kormány még nem tárgyalta, ezért kormányálláspontot nem tudok mondani, 
tárcaálláspontot sem, mert az sem alakult ki teljesen, de az biztos, hogy a költségvetéssel való 
összhangját a javaslatnak még mindenképpen meg kell teremteni, amennyiben elfogadásra 
kerül. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr!  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot, 

tekintve, hogy ez nem a képviselők díjazását növeli, vagy csökkenti, hanem a frakciók mellett 
működő adminisztrációs segítő személyzetet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy egyhangúlag 14 szavazattal támogattuk. 
Egyebek 
Kíván-e valaki egyebek napirendi pont alatt felszólalni? Van-e bárkinek bármilyen 

felvetése? (Nincs jelentkező.) Nincs. Köszönöm a részvételt, a bizottság ülését berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 
 
 

Dr. Gyüre Csaba 
 Dr. Salamon László  

a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia   


