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Napirendi javaslat

  

1. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/581. szám) (Általános vita)

2.  Egyebek



4

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) alelnök
Dr. Nagy Andor (KDNP) alelnök
Dr. Oláh Lajos (MSZP) alelnök
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bányai Gábor (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) megérkezéséig dr. Nagy Andornak (KDNP)
Bodó Imre (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Szabó Imre (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, továbbiakban: ELNÖK: Elnök úr

távollétében én vezetném a bizottsági ülést, ha megengeditek. Azonnali kérdést kell
mondania, úgyhogy elnézést kér, de nem tudott idejönni négy órára. Tisztelettel köszöntöm a
mai bizottsági ülésünkön megjelent képviselőtársaimat, valamint a megjelent vendégeinket.
Előzetesen a bizottsági ülés napirendi pontjait kiküldték, a bizottsági ülésünk határozatképes.
Jóval többen vagyunk, mint a határozatképességhez szükséges szám, úgyhogy ezt a
határozatképességet én megállapítom, és arra szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy aki a
napirendi pontokkal egyetért, az kérem, hogy tegye fel a kezét. (Szavazás.) A napirendi
pontokat is megszavaztuk. De kérlek benneteket, hogy még egyszer tegyétek fel a kezeteket,
hadd számolja meg Gyula. (Újraszavazás.) Tizennégy igen, egy ellene.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (Általános vita)

Akkor rátérünk a napirendi pontok tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm Szaló Péter
államtitkár urat, valamint munkatársát, akinek a nevét nekünk előzetesen nem adták le, ezért
elnézést kérek. Kérem, hogy a jegyzőkönyvbe mondja be a nevét és a beosztását is. (Dr.
Kónya László főosztályvezető, a Nemzetgazdasági Minisztériumból.) Az első napirendi
pontban általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Az egyes gazdasági és pénzügyi
tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslat a napirendi pont
tárgya. Szalóki Gyulától azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mi bizottságunkat igazából ennek
a törvényjavaslatnak az V. fejezete érinti közvetlenül, úgyhogy erre fogunk koncentrálni.
Ellenben a meghívott előadókkal abban maradtam, hogy mivel a főosztályvezető úr nem több,
mint 5 percben indokolná a bizottságnak, hogy miről is szól ez a törvényjavaslat, azt
gondolom, hogy ez sem lenne haszontalan. Úgyhogy azt javasolnám, hogy először hallgassuk
meg őt, majd pedig átadnám a szót Szaló Péter államtitkár úrnak, aki kicsit részletesebben
akár beszélne azokról a törvényjavaslatban szereplő módosításokról, amelyek a bizottságot
érintik, és amelyről döntenünk kell. Elsőként megadnám a szót főosztályvezető úrnak.

Dr. Kónya László szóbeli indoklása
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amely
egyfelől célozza a pénzügyi stabilitás helyreállítását, illetve a gazdasági versenyképesség
növelését, feltételeinek megteremtését.

E körben első lépésként az adóztatás egyszerűsítése érdekében tesz lépéseket,
jelentősen csökkentve ezzel a kis- és középvállalkozások adóterhelését illetve az ezzel
kapcsolatos adminisztrációt. A javaslat tartalmazza beruházásokat érintő engedélyek
számának csökkentését, de a javaslat beszél a költségvetési szervek működéséről és
gazdálkodásáról szóló jogszabály változásáról, itt a túlburjánzó adminisztráció csökkentése
érdekében bevezeti a költségvetési felügyelői rendszert, amelynek az a célja, hogy a központi
költségvetési fejezetek, tehát a kormány alá tartozó központi költségvetési fejezetekhez
úgynevezett felügyelőt küld, küldhet a miniszter, aki figyelembe veszi és ellenőrzi ezeket a
kötelezettségvállalásokat. Tehát a pénzügyi, gazdasági stabilitás érdekében. A
devizakölcsönök visszaszorítása érdekében is tesz egy javaslatot, nevezetesen, hogy a
jelzálogjogot nem lehet deviza alapú kölcsönök esetben bejegyezni a földhivatalnál.

Az adóintézkedések körében a legfontosabb, hogy a tíz százalékos adókulcsot a
jelenlegi 50 millió forint pozitív adóalap helyett 500 millióra engedi, tehát 500 millió forint
pozitív adóalapig érvényesül a tíz százalékos kulcs. Ebben a kis- és középvállalkozások
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jelentős része beleesik, mert megszűnnek egyébként azok a feltételek is, amelyek ma ehhez a
10 százalékos mérték igénybevételéhez még egyébként elő vannak írva törvényben.

Megszűnik az úgynevezett nagy értékű vagyontárgyakat terhelő törvény. Ebben ugye
három adónem van még, nagy teljesítményű gépjárművek adója, a vízi járművek adója, illetve
a légi járművek adója. Helyi adók közül megszűnik az épület utáni idegenforgalmi adó,
valamint a vállalkozók kommunális adója. Megszűnik a vízgazdálkodási érdekeltségi
hozzájárulás, a tévékészülékek előfizetési díja, valamint a bérfőzéssel kapcsolatos szeszadó.

Az illetékek körében mind az öröklési, mind az ajándékozási illetékben az egyenesági
rokonok vagyonszerzése értékhatártól függetlenül mentes lesz.

Bevezet egy új kategóriát a törvény, az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatás feltételeinek megteremtését. Ez, amikor a háztartásban foglalkoztatunk
segítőket, arra vonatkozik, hogy itt ne kelljen adóteherrel számolni. Sem aki ilyen
szolgáltatást vesz igénybe, sem, aki ezt a szolgáltatást nyújtja. Úgy gondolom, hogy egy rövid
bevezetőnek ez elégséges. És akkor az engedélyezések kérdésében Szaló úr válaszol.

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár szóbeli kiegészítése
DR. SZALÓ PÉTER területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár

(Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A csomagnak az V. fejezete tartalmazza azokat az
intézkedéseket, amelyek a bürokráciamentesítést szolgálják. Ezekben olyan intézkedések
találhatók, mint például az elvi építési engedélyeknek az eltörlése, az engedély megmarad, de
kizárólag választható jelleggel. Tehát, hogyha valaki ezzel akar meggyőződni a telke
beépíthetőségéről az adott építmény megvalósíthatóságáról, választhatja, de a kötelezés
megszűnik teljes egészében. Nagyon nagy vívmány, hogy az eddigi kiemelt beruházásokról
szóló eljárásrendet, az integrált eljárást kiterjeszti egy nagyon tág körre. Eddig a kormány
által kiemelt beruházásokra lehetett igénybe venni az úgynevezett integrált eljárást, aminek az
a lényege, hogy az engedélyezési eljárás nem egymást követő szakaszokból áll, mondjuk
vízügyi, környezetvédelmi, építésügyi, közlekedési, tehát, hogyha például benzinkútról van
szó, és mindegyik eljárást követő jogorvoslati szakaszok vannak, amik két-három-négy évre is
elhúzhatnak egy beruházást, hanem ha választja az állampolgár, az építtető, a kérelmező az
integrált eljárást, akkor egy dokumentumba az úgynevezett koordináló hatósághoz nyújthatja
be, és egyszerre bonyolódik a több eljárás, tehát párhuzamosan. Az eljárás időigénye
megegyezik a leghosszabb eljárás időigényével. Mindegyik hatóság önállóan jár el, teljesen
önállóan, de a végén egyetlen egy határozat születik, minden esetben figyelembe kell venni
mindegyik hatóság véleményét. És a nagy vívmánya ennek, hogy egyetlen egy jogorvoslati
szakasz van, tehát adott esetben az ellenzők nem tudnak négyszer-ötször fellépni egy
beruházás megakadályozása érdekében. Ez most kiterjesztésre kerül. 90 millió, tehát a
közbeszerzési határérték az egyik kritérium, illetve 15 munkahely létesítése, ezzel is szolgálva
a kisvállalkozások érdekét.

Ami még nagyon fontos, hozzátartozik a csomaghoz, hogy az építési beruházások
kapcsán rövidül a bírósági keresetindítás lehetősége. 15 napon belül a keresetet be kell
nyújtani az illetékes bírósághoz.

Részleteiben: egyrészt megjelenik bizottság, benne az illetékmentesség, és itt jelezném
azt, hogy a csomagnak van két fő iránya. Az egyik, ami általában a bürokráciamentesítést
célozza meg, a másik pedig kimondottan az árvízi vészhelyzet utáni helyreállítás kezeléséhez
kapcsolódik, illetve bármilyen más veszélyhelyzet utáni helyzet kezelésére. Ide tartozik az
illetékmentesség biztosítása, hogy ne kelljen már azoknak illetéket fizetni, akik károsodtak
ebben a nagyon súlyos árvízben. Ami általános jellegű, ide tartozik a környezetvédelmi
engedélyezési eljárások közül az előzetes vizsgálatoknak a törlése abban az esetben, ha a
beruházást környezeti hatásvizsgálati eljárásra, vagy egységes környezethasználati engedélyre
kötelezett. Ebben az esetben az előzetes vizsgálat nem kötelező.



7

Tartalmaz olyan intézkedéseket is, amelyek a tárcák átalakításával, a kormányzat
struktúrája átalakításával váltak szükségessé. Ilyenek a megyei területfejlesztési, illetve a
regionális fejlesztési tanácsok tagságára vonatkozó intézkedések, de ami ezen belül a
bürokrácia mentesítéssel, az eljárások rövidítésével függ össze, hogy lecsökken az eddigi
három hónapról egy hónapra a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalása a megyei
önkormányzatok által jóváhagyandó megyei területrendezési tervek vonatkozásában.

A beépítésre szánt terület kivételes kijelölése két hónapról egy hónapra rövidül le.
Tehát ennyi idő alatt kell kiadni a térségi területfelhasználási engedélyt.

Van egy nagyon fontos rendelkezés, ami hosszú távon mindenképpen új tartalmi
irányokat is felvet a bürokráciamentesítéssel együtt. Az integrált városfejlesztési koncepcióra
fogalmaztunk meg új szabályokat, ami egyértelműen a településfejlesztési koncepció
megvalósítását szolgálja. A lényege, hogy a településfejlesztési koncepciót és a
településrendezési terven belül a szerkezeti tervet egy ülésen vitathatja meg a település
képviselőtestülete vagy közgyűlése, és egyetlen egy határozattal hagyhatja jóvá. Tehát a
rendezés és fejlesztés integrációja terén tettünk nagy lépéseket, és ezek végrehajtását szolgálja
az integrált városfejlesztési stratégia. Javasoljuk, hogy az Országgyűlés erősítse meg, hogy az
ár-, a belvíz- és a csapadékvíz-elvezetést hangolja össze, tehát mind a külterületen és a
belterületen. A vízrendezés összehangolásának kényszere az új mértékadó vízszinteknek és
terheléseknek megfelelően – azt hiszem, hogy – alapvető követelmény, ezt nem is kell
magyarázni.

Rövidítettünk a településrendezési tervek hatálybalépésén. Eddig 60 nap volt a
hatálybalépésre fenntartott idő, ez most 30 napra csökken le.

Ami az árvízi intézkedésekkel kapcsolatos. De jelezném azt, hogy a benyújtott
tervezetben már túlléptünk az árvíz-belvíz fogalmán, mert nagyon nehezen pontosítható, hogy
mitől is alakul ki egy veszélyhelyzet a településen, tehát visszatértünk az alkotmányban
rögzített és ezért a kormány által meghatározott veszélyhelyzethez, aminek meghatározott
kezdete és vége van, és két gyorsító sávot alakítottunk ki, annak a feltételeit. Készítettünk egy
kormányrendelet, ami ennek szabályait pontosítja, az egyiket a településrendezés területén, a
másik meg az építési engedélyezés területén. Ezt a gyorsító sávot csak a veszélyhelyzet
megszűnését követő fél éven belül lehet igénybe venni. Az egyik, ha új területet kell kijelölni,
új lakóterületet, mert a hullámtéren már tovább nem szabad építeni, akkor a jelenlegi
eljáráshoz képest 92 napot spórolnánk meg, és 15 napon belül lehetősége lenne az
önkormányzatnak, hogy egyeztető tárgyalást hívjon össze, persze szakértői tanulmány
alapján, szakhatóságok, főépítész megkérdezésével, egyetlen ötnapos felszólalási időt
biztosítottunk, és azonnal hatályba léptethető. Tehát a rendezési tervbe beépített terület
kijelölése nem lehet akadálya az építések megkezdésének. És természetesen a kormány saját
hatáskörben szabályozni fogja az építési engedélyezésnek a gyorsítását. Ugyanezeket a
gyorsító lépéseket megtesszük megfelelő kapacitások biztosításával, ajánlati tervekkel.
Feltettünk a honlapunkra értesítéseket, minden önkormányzat számára ajánlati terveket
teszünk fel, amit a Kós Károly Egyesülés ajánlott fel először, de aztán a Borsod Megyei
Kamara, amihez az engedélyezési terv, kiviteli terv és a beárazott költségvetés tartozik.
Ezeket csak adaptálni kell. Ebben az esetben 11 nap alatt megkapható az építési engedély, és
ez természetesen igénybe vehető más településeken is, és az építőanyag és egyéb
kapacitásfelajánlásokat is kezeljük az építési dokumentációs központban.

Néhány szó még, a közmeghallgatás lehetőségét is korlátoztuk. Bizonyos esetekben ez
csak lehetőség, nem kötelező. Ilyen például a használatbavételi eljárás esetén, ez nem
kötelező, és ami ugyanolyan fontos rendelkezés, hogy veszélyhelyzet esetén a bontás, építés
és használatbavétel azonnal végrehajtható, tehát a fellebbezési időt ez esetben töröltük.

És még egy fontos rendelkezés van a törvényben, alapvetően a Nabucco-projekt
megvalósításához kötődik. Az Országgyűlés már adott felhatalmazást az állami főépítésznek,
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hogy energetikai beruházások esetén, 50 megawatt fölötti erőművek esetén
területfelhasználási engedélyt adjon ki olyan esetekben, amikor az Országgyűlés előtt még
nem volt ismert a beruházás, tehát ennek megvalósításáról nem tudott rendelkezni. Úgy tűnik,
hogy van ilyen kérdés a Nabucco megvalósításával kapcsolatban. A Nabucco éppen benne
van majdnem teljes egészében az országos területrendezési tervben, de van olyan ága a
horvát-magyar relációban, aminek soron kívüli engedélyeztetése alapvető gazdasági érdek, és
ezt az eljárást kérjük, hogy biztosítsa az Országgyűlés, az eljárásra való felhatalmazást az
állami főépítésznek. Ezek az V. fejezetnek az önkormányzatokat, illetve a környezetet érintő
legfontosabb szempontjai, és kérem a tisztelt Országgyűlés támogatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm főosztályvezető úrnak is. Vannak-e kérdések? Először megadom
a szót Oláh Lajos alelnök úrnak.

Kérdések, észrevételek
DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Ebből a javaslatcsomagból az

egyedüli jó hír az, hogy úgy tűnik, hogy mégiscsak tartható az 3,8 milliárdos hiánycél, amit az
előző kormány mondott, és ellentétben a Fidesz választási kampányával, amelyik azt mondta,
hogy legjobb esetben is hét százalékon lehet tartani, kiderült, hogy ez nem így van – hála
Istennek. Egy ilyen fontos anyagot, azt gondolom, komolytalan dolog péntek délután
beküldeni és hétfőn pedig erről tárgyalni, és azt gondolom, hogy talán valós azon fideszes
képviselőtársaimnak is a folyóson elmondott mondata, hogy el sem tudták olvasni, azt sem
tudják, hogy miről van benne szó, pedig hát ugye ők már régebb óta készülhettek erre a
dologra.

Szeretném megkérdezni, hogy a mostani megvonásos zárolások, a 120 milliárd
körülbelül hogy érinti egyébként a vidékfejlesztési tárcánál a környezetvédelmet, hogy ezen
nagy csomag egészében ez is benne van, hogy ezzel kapcsolatosan látnak-e valamit. Minden
olyan, ami az adminisztráció csökkentését érinti, azt messzemenőleg támogatni kell,
támogatni lehet.

Devizakölcsönök, amit elmondtak a jelzáloggal kapcsolatosan. Sajnos a
devizakölcsönöknek ez a szabályozása csak töredékmegoldást jelent. Szeretném megkérdezni
az adóintézkedéseket zöld szempontból hogyan értékelik. A zöld adózás irányába tekinthető-e
bármilyen elmozdulásnak a mostani adócsomag, amit önök összeraktak?

A vízgazdálkodási hozzájárulás korábban hová folyt be, mekkora nagyságrend volt, és
honnan kerül kiegészítésre ez az összeg?

Szeretném megtudni, hogy a nemzeti együttműködés kormánya a lakosságot és a civil
szervezeteket számtalan pontban érintő javaslatával kapcsolatosan milyen egyeztetést
folytatott a zöld szervezetekkel és a civilekkel és mi az ő véleményük ezzel kapcsolatosan,
illetve hogy tudják-e, hogy a zöld ombudsmannak mi a véleménye a beterjesztett
törvénykezési javaslatokkal kapcsolatosan? Első nekifutásra ennyit szerettem volna.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mielőtt megadom a szót Bödecs Barna képviselőtársamnak, szeretném Oláh
Lajos figyelmét felhívni, hogy a meghívott vendégeink a Nemzetgazdasági Minisztériumtól
jöttek, nem a vidékfejlesztésitől, ezért olyan kérdéseket tegyünk föl nekik, azt javaslom,
amelyekre nagy valószínűséggel választ is tudnak adni. Tehát például hogy hogy érinti a 120
milliárdos költségcsökkentés a vidékfejlesztési tárcát, azt lehet, hogy ők nem tudják
megválaszolni. Bödecs Barnáé a szó.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én itt a beruházások
engedélyezésének egyszerűsítésével kapcsolatos témakörrel kapcsolatban szeretnék kérdést
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feltenni. Itt elhangzott, hogy az eddigi kiemelt nagyberuházásokhoz hasonló megoldást kíván
a jogszabályban a kormány előterjeszteni, ami gyakorlatilag egy határozattal, egy jogorvoslati
szakasszal intézné ezen beruházások sorsát 90 millió forintos értékösszeg és 15 munkahely
felett. Na most, az eddig kiemelt beruházásoknál az volt a tapasztalat, hogy nagyon komoly
jogorvoslati aggályok merültek fel a környezeti ügyekkel kapcsolatban. Magyarán szólva úgy
próbált keresztül verni az előző kormány bizonyos aggályos beruházásokat, hogy megkerüljék
az ezzel kapcsolatos környezeti jogorvoslati eljárásokat. Tehát az első kérdésem arra irányul,
hogy az integrált eljárás milyen környezeti jogorvoslati garanciákat biztosít egyrészt a civil
szervezeteknek, másrészt pedig a helyben ellenérdekelteknek.

Kettő: amennyiben ezt az integrált eljárást kívánják meghonosítani, akkor számomra
különösen aggályos az a megközelítés, hogy ezt bizonyos összeghatáron felül és bizonyos
munkahelyteremtési szám felett kívánják lehetővé tenni, hiszen akkor pont a mikro- és
kisvállalkozások, akik pedig ugye mondjuk összesen foglalkoztatnak 15 főt és nem 90 milliót
tudnak beruházni, hanem teszem azt, csak 40-et, pont azok esnek a rendkívül bonyolult
többlépcsős eljárás alá. Tehát én kontraproduktívnak érzem azt, hogy pont a kicsiket továbbra
is egy másik rendszerben tartsuk. Tehát amennyiben a kormányzat egy integrált eljáráson
gondolkozik, és annak garanciáit meg kívánja teremteni, akkor miért nem teszi ezt az összes
vállalkozás beruházása esetében?

Az utolsó gondolatom pedig a bírósági szakaszra vonatkozik. Ha már egyszer
leegyszerűsítjük az eljárást, és egy jogorvoslati szakaszt iktatunk be, akkor én a magam
szempontjából értelmetlennek látom, sőt a jogorvoslati garanciák korlátozásának látom, hogy
az akár környezeti, akár más szempontból ellenérdekelt feleknek a bírósági kereset
benyújtására vonatkozó határidejét ilyen mértékben lecsökkentsék. Erre a három kérdésemre,
ha kaphatnék választ, megköszönöm.

ELNÖK: Egyéb kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor én szeretnék egy
észrevételt tenni, talán kérdés is lesz belőle. Kedvenc példám arra, hogy Magyarországon
mennyire bonyolult az engedélyezési eljárás, az az volt, amit egyszer a Mérnök újságban
olvastam, egy kerékpárút engedélyezésére vonatkozott, amelyet, ha jól emlékszem, 400
valahány nap alatt kapott meg az, aki benyújtotta, úgyhogy hiánypótlásra nem is volt szükség,
magát a kerékpárutat pedig a 400 nap töredéke alatt építették fel. Tehát az, hogy
egyszerűsíteni kell az eljárási rendszerünkön, szerintem ez nem is vitatott. Egyetértek abban a
Bödecs Barnával, hogy ilyenkor, amikor egyszerűsítünk, amit a gazdaság elvár a
törvényhozóktól, fennállhat a veszélye annak, hogy például a környezetvédelmi érdekek
sérülhetnek, és az én kérdésem is arra vonatkozna, hogy ez az intézkedéscsomag, amely
mögött én teljesen érthető és el is mondott érveket látok, az milyen módon tudja garantálni
például a környezetvédelmi érdekeket. Külön üdvözlöm azt, hogy az ár-, a belvíz- és a
csapadékvíz-elvezetést össze kell hangolni, illetve, hogy a kormány már ezzel a
törvényjavaslattal, ezzel a módosítással is foglalkozik, hogy a veszélyhelyzet kapcsán milyen
módon történjen a helyreállítás. Az én választókörzetemben, ami Nógrád megyében van,
számos települést azért öntött el ilyen mértékben a víz, mert a korábban privatizált
termőföldeken lévő árkokat beszántották, és a vízgazdálkodási társulatok nem végezték el az
árok-karbantartási munkálatokat. Ezeket helyenként a közmunkásokkal a polgármesterek
elvégeztették, de nem mindenhol, tehát itt biztos, hogy rendet kell tenni majd. (Jávor Benedek
érkezik az ülésterembe.)

A kérdésem arra vonatkozna, hogy tudnak-e már most arra választ adni, bár nem az
önök asztalára tartozik ez sem, hogy amennyiben a vízgazdálkodási társulatok a vízügyi
igazgatósághoz kerülnek, akkor ki fogja ezt a feladatot elvégezni, illetve hogy mi történik a
most felszámolás alatt lévő társaságokkal. Egyáltalán ezen a téren lesz-e változás, vagy meg
kell várnunk egy új rendszert, és mivel elnök úr megérkezett, lassan vissza is adnám az elnöki
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teendőket. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor kérem, hogy a kérdések
sorrendjében válaszoljanak az elhangzottakra.

(Elnökváltás: Jávor Benedek (LMP)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor átveszem az elnöklést, elnézést kérek mindenkitől,
a vasúti közlekedés ügyében Fónagy államtitkár úrral volt egy kis csörténk az ülésteremben.
A válaszadásra megadom a lehetőséget a minisztérium küldöttségének.

DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Elhangzott, hogy a zárolás milyen összegben érinti a vízügyi területet. A zárolás
nem ebben a törvényjavaslatban van, hiszen az egy kormányhatározat. Ebben pontos számot
önnek most nem tudok mondani, hogy a 120 milliárd zárolásból az egyes tárcákat mekkora
összeg érinti.

Kérdésként elhangzott, hogy mennyi a vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás, ami
megszűnik. Ez 2011. január 1-jétől szűnik meg, az éves összege 4,8 milliárd forint, amelyet
nyilván majd más forrásból kell pótolni. Ez egyébként önkormányzati, ilyen értelemben
önkormányzati bevétel volt. Az önkormányzatot érintő módosítások, például a két helyi
adónak a megszüntetése is, 2011 januártól lépne hatályba. Általában hangzott el az a kritika,
hogy a törvényjavaslat tárgyalására kevés idő van. Ugye ez a törvényjavaslat a kormányfői
bejelentés 29 pontjának a lefordítása törvényjavaslatba, tehát ezek az intézkedések már
bizonyos értelemben ismertek voltak. A normaszövegben köszönnek most vissza. Másfelől az
adóintézkedések, például a társasági adónak a tíz százalékos mértékű bevezetése július 1-jétől
alkalmazandó, tehát a minél előbbi elfogadása szükséges ezeknek a törvényeknek, mert olyan
intézkedéseket tartalmaz, amely pozitív irányú és visszamenőlegesen hatályba léptethető.
Köszönöm.

ELNÖK: Szaló úr!

DR. SZALÓ PÉTER területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Felmerült egy olyan aggály, hogy az integrált eljárás bevezetése a környezetvédelmi
szervezetek jogorvoslati lehetőségét korlátozza, és hogy változik-e ez. Ugyanaz a jog illeti
meg, mivel az integrált eljárás ugye azt jelenti, hogy párhuzamosan folynak az eljárások, de
amennyiben például környezetvédelmi eljárás része az engedélyezési eljárásnak, ugyanazok a
jogorvoslati lehetőségek illetik meg az érintetteket, most akár civil szervezet, akár lakossági
csoport, mint korábban. Tehát tartamilag ugyanaz, de természetesen bármelyik más
eljárástípussal kapcsolatban. Tehát elképzelhető, hogy egy szervezet fellebbezést nyújt be,
mondjuk az út engedélyezésével kapcsolatban, valaki pedig a környezetvédelmi engedélyt
kifogásolhatja. Tehát nem változnak, csak egy szakaszra koncentrálódnak. Úgy gondoljuk,
hogy ez nem sérti az érdekeket. Persze azokat az érdekeket sérti, amikor sok esetben néha az
egymást követő engedélyezési szakaszokban kvázi mondvacsinált érvekkel fordulnak
fellebbviteli fórumokhoz.

A határral kapcsolatban, hogy aggályosnak tűnik, hogy értékhatárhoz, illetve
összeghatárhoz kötjük az integrált eljárás bevezetését. Tulajdonképpen az lenne a célszerű,
hogyha minden engedélyezési típust ebbe sorolnánk. Nem véletlen, hogy most itt egy határt
kellett húzni, hiszen az első szakaszban… másodfokon kezdődött az első fokú eljárás, mert
olyan szakértelem kell hozzá. Ugye október 15-ével, tehát a Ket. hatályba lépésével nyílt meg
a lehetőség, hogy egyáltalán integrált eljárásról beszéljünk. Az első az építésügy, amelyik
most javaslatot tesz egyfajta kiterjesztésre, de ehhez kellett szakértelem, tehát kell az igény az
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építtetők részéről, hogy igénybe vegyék. Ebben van kockázat. A lépcsőzetes engedélyezésnél,
ha megbukom az első vagy a második lépcsőnél, akkor nem dolgoztatom ki a többi tervet. Aki
egyszerre kidolgozza az egészet, az pénzügyi kockázatot vállal fel. De kell egy szakértelem a
hatóság oldalán is, hiszen a jegyzőknek is meg kell ezt ismerni, ezt a folyamatot, és a
jegyzőnek össze kell hívni ezeket az egyeztető tárgyalásokat, adott esetben szakhatóságok
bevonására van szükség. Ahhoz ismerni kell a szakági joganyagot is, tehát én úgy gondolom,
hogy most ez sajnos a jelen feltételeinkhez illesztett mérték, ami aztán kibővíthető.

Amit Nagy Andor alelnök úr ismertetett, hogy el tud húzódni 400 napig egy
beruházás. Ráadásul ezekben az engedélyezési eljárásokban keresztül-kasul mindenki részt
vesz, tehát itt szakhatóság, ott szakhatóság, van ahol főhatóság, utána a többi leszórt
szakhatóság, tehát annyi párhuzamosság van, hogy itt még bőven lehet lépni ezen a téren, és a
második fázisban feltétlenül ezen a téren szeretnék előrelépést tenni.

A második pedig, hogy ezzel együtt aggályosnak tűnik a keresetbenyújtásra
rendelkezésre álló 15 nap. Az egész vertikumot elemeztük, tehát a tervezés, a hatósági
engedélyezés, közbeszerzés, építés, használatbavétel folyamata, mindent próbáltunk
csökkenteni. Egészében nagy fordulatot az integrált eljárás jelent, de amúgy pedig aki nem
veszi igénybe, ott minden eljárást próbáltunk csökkenteni, és ebben viszont benne van a
keresetbenyújtás is. Én azt hiszem, hogy ez a 15 munkanap azért lehetőséget biztosít, de ezt a
tisztelt bizottság megfontolásába ajánlom.

És elnézést kérek, tisztelt elnök úr, a kérdéseken túlmenően elkövettünk egy hibát a
tervezet véglegesítése során, amikor az árvízi és belvízi károkból eredő problémák kezelésére
tettünk javaslatot. Kiterjesztettük a veszélyhelyzetre, ezt ismertettem a bizottság előtt. Akkor
az első tervezetben a településrendezési eszköz módosítására tett javaslatnak a veszélyhelyzet
jellegének megfelelő, beírtuk azt, hogy vízügyi szakképesítéssel, jogosultsággal rendelkező
szakértő által készített szakvéleményen kell nyugodnia. Ezt mi nem javítottuk ki, amikor az
árvízről áttértünk az általános veszélyhelyzetre. Ha a tisztelt elnök úr és a tisztelt bizottság
elfogadja, készítettünk egy olyan módosító javaslatot, ami azt tartalmazná, hogy a
veszélyhelyzet jellegének megfelelő szakterületi jogosultság kerüljön be a vízügyi jogosultság
helyére, akkor megköszönném, hogy akkor más veszélyhelyzet esetén is ezt a törvényi
felhatalmazást tudnánk alkalmazni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem tudom, más kérdés felmerült-e.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Volt egy konkrét kérdés, a civilekkel történt-e bármilyen
egyeztetés a mostani csomaggal kapcsolatosan, erre szeretnék még választ kapni. Köszönöm
szépen.

DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az adózási részben az
önkormányzati érdekképviseletekkel volt egyeztetés, hiszen önkormányzati adókat szüntet
meg a javaslat, illetve más önkormányzati bevételi forrást. Két érdekképviselet, a Megyei
Jogú Városok Szövetsége, illetve a TÖOSZ tett véleményt.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem akarom a bizottság idejét rabolni, és tényleg
elnézést kérek a késésért, de azért nagyon röviden néhány megjegyzést én is szeretnék
elmondani az anyaggal kapcsolatban.

Az 5. fejezettel kapcsolatban a szándék nyilvánvaló és tulajdonképpen érthető is, hogy
az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és felgyorsírása. Ugyanakkor van néhány pont, ami
problémás megítélésem szerint. Egyrészt én azt látom, hogy helyenként a nagy gyorsaság
időnként talán az átgondoltság rovására ment. Csak néhány példát mondanék: a hatályos
végrehajtási rendelet szerint az engedélyköteles tevékenységre vonatkozóan az előzetes
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vizsgálati eljárás során határozza meg a hatóság, hogy például a Natura 2000 területre folyó
engedélyezés során a hatásbecslési eljárást milyen tartalommal kell elkészíteni. Most hogyha
kiveszi ez a rendelet az előzetes vizsgálati eljárást, akkor nem világos, hogy a Natura 2000
területeken hol ki melyik ponton fogja meghatározni például ennek a hatásbecslési eljárásnak
a tartalmi követelményeit. Aztán csak ilyen koherenciazavarok: az építési törvény
módosításánál 90 millió forintos építményérték szerepel, a nemzetgazdasági jelentőségű
beruházásokról szóló törvény esetében pedig 90 millió forintos teljes költségigény szerepel.
Ezek azért egymással némiképp ellentmondásban lévők, vagy hát vitatható, hogy ezeknek mi
a viszonya egymáshoz.

Erről volt szó, hogy természetesen az előzetes vizsgálati eljárás arra alkalmas volt,
hogy itt kiderüljön, hogy mondjuk a hatásvizsgálatnak milyen tartalmi követelményei vannak,
és nem az lesz, hogy háromszor-négyszer visszadobja a beruházónak a hatóság az
engedélykérelmet, mondván, hogy nem felel meg a tartalmi követelményeknek a
hatásvizsgálat. Ezért én szándékozom is majd egy módosító javaslatot benyújtani, hogy
tegyük lehetővé legalább a beruházónak, hogyha ő szeretné, akkor kérelmezhessen ne csak
konzultációt, hanem előzetes vizsgálatot is, hiszen a konzultáció nem hatósági aktus, tehát
ami ott elhangzik, arra jogilag nem nagyon lehet hivatkozni.

Ezek csak apró észrevételek azzal kapcsolatban, hogy szerintem azért itt még lehetett
volna csiszolni a tervezeten.

Nagyobb probléma, ami – úgy hallottam, hogy – itt elhangzott, a társadalmi
részvétellel kapcsolatos. A határidő-rövidítések helyenként úgy hallom, hogy érdemben
csorbítják a társadalmi szervezetek lehetőségeit, a folyamatokba való bekapcsolódásra.
Ugyanígy a 90 millió forint feletti beruházások esetében az Mgtv. alkalmazása. Hát ez egy
közértnek az építése, 90 millió forint, tehát gyakorlatilag az történik, hogy egy egyszerűbb
családi háznak az építése összetettebb engedélyezési folyamatot igényel, mint egy
nagyberuházásnak, és ráadásul az általános eljárási szabályok alól a beruházások igen jelentős
körét kiveszi. Én azt gondolom, hogy ez nem szerencsés jogelméleti szinten sem, hogyha a
kivételek körét olyan szélesre húzzuk, hogy már-már az válik normává.

Csak néhány példát mondanék arról, hogy milyen kiemelt beruházások voltak az
elmúlt években, ahol jó lett volna, hogyha hamarabb a társadalmi részvétel, ellenőrzés esetleg
működik. Sukorói King City, Óbudai Hajógyári szigeten Álomsziget-beruházás, sávolyi
Balaton-ring motorversenypálya. Egyikben sem hatóság lépett fel ezeknek az ügyeknek a
feltárása érdekében, hanem társadalmi szervezetek, a nyilvánosság világított rá arra, hogy itt
milyen ügyek engedélyezése fut át éppen a hatóságon. Tehát én azért nem látom
problémamentesnek, hogy a társadalmi szervezetek rálátását csökkentjük ezekben az
ügyekben. Ugyan ide kapcsolódik az Étv. 53/C pontjának a módosítása, hogy 55 ügyfél fölött
is opcionális a közmeghallgatás. Megint csak ennek a társadalmi részvételi lehetőségeknek a
csökkentése.

És végül tényleg nem akarom húzni az időt, csak a harmadik csoportban, az
eljárásoknál úgy látom, hogy itt a szakmai szempontok érvényesítése is helyenként nehezebbé
válik. A 76. § kiveszi a kulturális hatástanulmány-köteles eszközök közül a településrendezési
tervet, a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet. Csak a településfejlesztési
koncepció marad meg kulturális hatástanulmány-köteles településrendezési eszközként. Hát
én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy minden kulturális örökséggel kapcsolatos szakmai
vélemény ezen a koncepciószinten meg tud jelenni, tehát itt vélelmezhető, hogy el fog veszni
akár kulturális örökség azért, mert nincs odarendelve mellé a hatástanulmány kötelezettsége.

Itt a 75. §, ami az Étv. 95. §-ához egy B §-t tesz hozzá, ott is az látszik, hogy olyan
rapid eljárás zajlik le, ahol nem nagyon látom a helyét a szakmai vélemények integrálásának,
holott éppen egy árvízvédelem kapcsán, egy új szabályozási terv elkészítése kapcsán kéne
igazán a szakmai véleményeknek megjelenniük, hogy akkor hogyan alakítsák át a
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településrendezési eszközöket, hogy egy olyan jelenséggel, mint az árvízvédelem, ezzel
kapcsolatban megfelelő terv szülessen. Amihez nem biztos, hogy helyben a megfelelő
ismeretek, tudás megvan, tehát itt a szakmai szempontokat érdemes lehet behozni. Én tényleg
nem akarom az időt rabolni, van még jó néhány ilyen észrevétel, de ez a három pont, ez a
három nagy csoport azért mindenképpen fontos, és én ezek közül mindenekelőtt a kiemelt
beruházási törvény hatályának a kiterjesztését és a közmeghallgatások opcionálissá tételét
tartom a legsúlyosabbnak. Köszönöm szépen.

Nem tudom, hogy Szaló úr ezekre óhajt-e reagálni.

DR. SZALÓ PÉTER területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Az egyik, ami a környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatos.
Természetesen van lehetőség továbbra is az előzetes tanulmány igénybevételére, illetve a
hatósággal való konzultálásra. Csak abban az esetben, amikor a környezeti hatásvizsgálat
vagy az egységes környezethasználati engedély kötelező, akkor nem kötelező az előzetes
vizsgálat. Tehát, hogyha én elmegyek a hatósághoz, és megbeszélem annak a követelményeit,
akkor lényegében elővigyázatosságból, a saját pénzem érdekében megtettem mindent, ami
kell. Egy biztos, hogy az eljáró hatóságot kötelezi az előzetes vizsgálatban lefektetetteknek a
meghatározása.

Szeretném jelezni azt, hogy a 90 millió forintos építményérték, meg a 90 millió
forintos teljes költség, ami a Kbt.-re vonatkozik, az nem ugyanaz. Nem véletlen. Az
építésügyi hatóság nem tud mit kezdeni azzal, hogy vannak járulékos költségei a
beruházásnak. Tehát többé-kevésbé tudatosan mondtuk azt, hogy ez nem ugyanaz a kategória.
Ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben szűkebb az integrált eljárás alá vonható beruházásoknak
a köre, ha az építési hatóság csak az építmény értékét tudja megállapítani.

Az integrált eljárásra vonatkozó határérték vonatkozásában szeretném jelezni azt, hogy
ez persze csak egy lehetőség. Egy lehetőség, hogy az építtető éljen ezzel az engedélyezési
útvonallal. Említettem a kockázatait a bevezetőmben, hogy ez kockázatot jelent az építtető

számára, tehát nem biztos, hogy mindenki igénybe fogja venni. Úgy gondolom, hogy
általában efölött már azok az intézmények vannak, amelyek több hatóság közreműködését
igénylik, általában egy családi háznak az építéséhez, engedélyezéséhez nem is kell
szakhatósági közreműködés. Tehát sokkal egyszerűbb a helyzet, de természetesen ez
mérlegelés kérdése. Az, hogy a településfejlesztési koncepcióhoz kell csak kulturális
hatástanulmány, azért, mert a településrendezési tervnek a településszerkezeti tervre
vonatkozó munkarésze - épp most egy keretbe próbáljuk összevonni, ez – az integrált
városfejlesztéshez kapcsolódó szabályozási elemekhez kapcsolódik. Tehát lényegében a
rendezési tervhez is kötődik a kulturális hatástanulmánynak a készítése, de azért benne van a
törvényben, hogy ez a szabály csak akkor igaz, hogyha nincs kijelölt terület. Tehát sok
esetben akkor is kell hatástanulmányt készíteni, amikor közel-távol nincsenek olyan értékek,
amelyet védeni kellene. Ezt az önkormányzatok joggal felesleges kiadásként élik meg.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Nekem csak egy technikai
kérdésem lenne pont ezzel a szakasszal kapcsolatban. Itt a 90 millió forint építményérték, ha
jól értem a szöveget, az csak egy feltétel, van egy másik feltétele is ennek, hogy ennek a
beruházásnak ipari vagy szolgáltatási rendeltetéssel kell bírni. Hogy az építési hatóság miként
fogja megállapítani azt, hogy az adott beruházás, ahol ezt a gyorsított és integrált eljárást
kérik, az ipari vagy szolgáltatási rendeltetésű kategóriába esik? Van-e erre vonatkozóan
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megfelelő és elég adekvát szabályozás, vagy ennek a végrehajthatósága szempontjából még
nem ártana ezt a funkciót jogszabályban meghatározni a hatóság számára? Köszönöm.

DR. SZALÓ PÉTER területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. A társtárcánk a fő előterjesztő, azt mondja, hogy
egyértelmű, mi azt mondtuk, hogy azért át fogjuk tekinteni az építésügyi engedélyezés
vonatkozásában, hogy egyértelműen vannak-e ilyen normatív szabályok, hiszen van olyan
eset, amikor a dokumentációban ipari szolgáltatási létesítményt jelölnek meg, és utána a
hasznosítása másként történik meg. Tehát vizsgáljuk a kiskapuk lehetőségét és az esetleges
bezárását már rendeleti szinten tudjuk kezelni. Köszönöm.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Még egy ilyen eset: van olyan helyi építési
szabályzat, ami azt mondja, hogy társasházakat lehet építeni, de mondjuk csak akkor, ha
valami szolgáltatási elem is van benne, mondjuk egy üzlethelyiség vagy más hasonló jellegű.
Az például ilyen kiskapu jellegű dolog lehet, egy társasházépítésnél megkerülhetik. Csak
mondom.

DR. SZALÓ PÉTER területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Erre garantáltan tudom mondani, hogy erre nem, de van kiskapu
lehetőség, ezt vizsgálni kell.

Határozathozatal
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további észrevétel, lezárnám a vitát. Döntést kell

hoznunk arról, hogy a bizottság kíván-e írásos ajánlást megfogalmazni a törvényjavaslattal
kapcsolatban. Úgyhogy azt kérném, hogy aki egyetért azzal, hogy írásos ajánlást fogalmazzon
meg a bizottság, az kézfelemeléssel jelezze. Most egyelőre csak arról, hogy legyen-e írásos
ajánlás. Lehet szóbeli ajánlás is elvileg, de először ezt kívánom szavazásra bocsátani, hogy
legyen-e írásos ajánlása a bizottságnak. (Szavazás.) Hat igen. Ellene? (Szavazás.) Tizenegy.
Tehát nem lesz írásos ajánlás. Szóban kell a bizottságnak kifejtenie az álláspontját a vitában.
Szavaznunk kell a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról.

Aki egyetért az alkalmassággal, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez is tizenegy.
Ellene? (Szavazás.) Hat. Tartózkodás ezek szerint nem volt, tehát a bizottság támogatja az
általános vitára való alkalmasságot. A bizottság részéről szóban a többségi véleményt el kell
mondani a vitában, illetve majd kérdés lesz, hogy van-e kisebbségi vélemény, amit el
kívánunk mondani. Holnap délelőtt lesz az általános vita a parlamentben. Akkor Nagy Andor
alelnök urat javaslom a többségi vélemény ismertetésére. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Egy
tartózkodás mellett támogatja a bizottság. A kisebbségi vélemény megfogalmazását, ha az
ellenzéki pártok ezzel egyetértenek, szívesen elmondom. (Nincs ellenvetés.)

Ezzel véget ért a törvényjavaslat vitája.

DR. SZALÓ PÉTER területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár
(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt szeretném kérdezni, hogy
támogatják-e azt a módosító javaslatot, hogy a 75. § (6) bekezdés 9 b-a) pontjából a vízügyi
szót töröljük. Ezzel megfelelő szakterületi jogosultsággal rendelkező szakértő lenne. A
vízügyi szó kivéve.

ELNÖK: Én úgy gondolom, hogy ez támogatható. Szavazásra bocsátom, hogy a
bizottság elfogadja-e, hogy egy ilyen módosító bejöjjön a törvényjavaslathoz. (Szavazás.)
Ahogy nézem, egyhangú. Tehát akkor várjuk ezt a módosítót írásban még a mai nap folyamán
eljuttatni a bizottsághoz.
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Ha ehhez nincs más észrevétel, az egyebek napirendi ponton belül csak
tájékoztatásként mondanám, hogy holnap egy órakor ugyanebben a teremben tart a bizottság
ülést, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a jelentését tárgyaljuk, meghallgatjuk a
beszámolóját. Ez mindenkinek kiosztásra került. Illetve július 7-én, szerdán reggel 9 órakor
szintén ebben a teremben az esetleg benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatosan
találkozunk. Azt kérem, hogy akinek nem megoldható, az helyettesítéssel próbálja megoldani
a jelenlétet. Igen, Kepli Lajos képviselő úr!

KEPLI LAJOS (Jobbik): Csak annyival egészíteném ki, hogy a holnapi bizottsági ülés
után az ellenőrző albizottság is megtartja az alakuló ülését.

ELNÖK: Köszönöm szépen albizottsági elnök úr tájékoztatását. Más észrevétel?
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megköszönöm a minisztériumok képviselőinek a
tájékoztatást és jó munkát kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra)

Jávor Benedek
A bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


