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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Üdvözlöm a tisztelt bizottsági tagokat és megjelent kedves 
vendégeinket! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy megkezdjük a mai 
munkánkat. Elsőként a napirendről szavazunk. Kérem, hogy akinek az előzetesen írásban 
kiküldött napirend elfogadható, az ezt kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/4662. számú törvényjavaslat  

A Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott, a bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Akkor bele is kezdenénk az első napirendi pont, az egyes adótörvények és azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett újabb 
módosító indítványok tárgyalásába. Ehhez az NGM részéről – információm szerint – Palotai 
Kinga és Kovács Attila érkezett, megkérem őket, hogy foglaljanak helyet az asztalnál. 
(Megtörténik.) A Vidékfejlesztési Minisztériumból Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes van 
jelen, őt is megkérem, hogy üljön az asztalhoz (Megtörténik.), hogy ha esetleg a módosítás 
részét képező termékdíjtörvénnyel kapcsolatban szakmai kérdés merülne fel, akkor arra 
tudjon reagálni. Kérdezem a minisztérium képviselőit, hogy elöljáróban a módosító 
indítványokkal kapcsolatban van-e elmondanivalójuk, álláspontjuk.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Palotai Kinga 

vagyok, üdvözlök mindenkit! Nincs elöljáróban mondanivalónk. Köszönjük szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor rátérünk a módosító indítványok tárgyalására. 
A 29/2. ajánlási pontban a költségvetési bizottság módosító javaslata van, amelyről az 

összefüggéseivel együtt, együttesen szavazunk. Kérdezem a kormány képviselőjét a kormány 
álláspontjáról.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány egyetért a 

javaslattal.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja a költségvetési bizottság javaslatát. A bizottság tagjai 

közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
A bizottság a módosító indítványt támogatja.  

A 195/1. ajánlási számú – tehát 195/1. – javaslatról ugyancsak összefüggéseivel együtt 
tárgyalunk, ez is a költségvetési bizottság módosító javaslata. A kormány álláspontját 
kérdezem. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a módosító indítványt. A bizottság tagjai közül ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság 
támogatja a javaslatot.  
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A 207/1. ajánlási pont alatt ugyancsak a költségvetési bizottság módosító indítványa 
szerepel. Mi a kormány álláspontja? 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság tehát 
támogatja.  

Végezetül a 321/7. ajánlási számon egy meglehetősen testes és sok további ajánlási 
ponttal összefüggő módosító indítvány van, amely ismételten a sokat vitatott 
termékdíjtörvényhez került benyújtásra. Itt jelzem a bizottság számára, hogy az egész 
termékdíjtörvénnyel kapcsolatos házszabályszerűségi panaszommal kapcsolatos még nem 
érkezett válasz az alkotmányügyi bizottságtól, tehát továbbra is a legnagyobb 
bizonytalanságban vagyunk, hogy házszabályszerű-e, amit művelünk, de amíg erre nem 
kapunk választ, addig az indítványról szavaznunk kell. Kérdezem a kormány álláspontját a 
módosító indítványról. 

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság a módosító 
indítványt támogatja.  

Ha jól látom, a tartalmi kérdésekbe már bele sem merünk menni, kérdés nem merült 
fel, úgyhogy ezzel akkor a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm az NGM és a VM 
képviselőjének a tájékoztatást és a jelenlétet. További jó munkát kívánunk! 

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

Áttérünk a második napirendi pontunkra: a helyi önkormányzatokról szóló 
törvényjavaslat a T/4864. számon. A Belügyminisztérium képviseletében kérem dr. Kónya 
László Ferenc főosztályvezető-helyettest, hogy elsőként tájékoztassa a bizottságot az 
önkormányzati törvénynek a bizottság hatáskörébe tartozó elemeiről, tehát elsősorban a 
környezetvédelemmel, a természetvédelemmel és a településfejlesztéssel összefüggő 
elemeiről. Öné a szó.  

 

Dr. Bekényi József (Belügyminisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Először annyit hadd korrigáljak, hogy dr. Bekényi József, a Belügyminisztérium 
önkormányzati feladatok főosztályának vezetője vagyok. Kollégám, Kónya úr át kellett hogy 
menjen egy másik bizottságba a helyettes államtitkár asszonyhoz, így én próbálok meg a 
tisztelt bizottságnak eleget tenni.  

A helyi önkormányzatokról szóló új törvény rendelkezéseiről annyit, hogy alapul 
vettük a 20 év tapasztalatait, mert kifejezetten egy olyan törvényt szerettünk volna az 
Országgyűlés elé terjeszteni, amely megőrzi a helyi önkormányzatiság alapértékeit, 
ugyanakkor figyelembe veszi az eltelt változásokat, azokat az új kihívásokat, amelyekkel a 
közigazgatásnak, a közigazgatáson belül az önkormányzati igazgatásnak, az önkormányzati 
rendszernek is szembe kell néznie, és figyelemmel van arra, hogy új alaptörvényt fogadott el 
az Országgyűlés, és az alaptörvény rendelkezései alapján a teljes államszervezet rendszere 
átalakul, új alapokra helyeződik, ezen belül az állam és az önkormányzatok között egy új 
típusú munkamegosztás is kialakul, jó néhány területen – mint ahogy a tisztelt bizottsági 
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tagok is bizonyára látták – nagyobb szerepet kap az állam az egyes közszolgáltatások 
biztosításában.  

Az önkormányzati rendszer megőrzi azt az önállóságát, amelyet az elmúlt 20 év 
legnagyobb vívmányának kell tekinteni, tehát minden magyar településen, ahol eddig 
működött önkormányzat, a jövőben is működik önkormányzat, választanak képviselő-
testületet, polgármestert, települési képviselőket.  

Az állam és az önkormányzatok közötti új feladatmegosztásnak csak az alapjait 
tartalmazza ez a törvényjavaslat – szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem feladat- és hatásköri 
törvény –, azt a logikát követte az előterjesztő, és azt a logikát követtük, hogy itt azokat a 
nagy feladatköröket jelöli meg a törvény a 12. §-ában, amely feladatkörök a helyi közügyek 
körébe tartoznak, amelyeknek a részleteit aztán az ágazati törvények az adott összefüggésbe 
helyezve ki tudják bontani, meg tudják határozni, hogy az adott jogviszony keretében melyek 
legyenek az állami feladatok, melyekben kapnak, kaphatnak szerepet a civil szervezetek, 
illetőleg az önkormányzatok. Ez tehát nem egy hatáskör-telepítő törvény, garanciális 
jelentősége a 12. §-nak azért van, mert ezek a minősített többséggel elfogadott törvénybe 
kerülnek be, ezeket más törvények a helyi önkormányzatoktól nem vonhatják el. Fordítva 
viszont természetesen nem igaz, tehát az ágazati törvények, hogyha egy 
összefüggésrendszerben találnak olyan szabályokat, amelyek a helyi közügyek körébe 
sorolhatók, azokat törvényben meghatározhatják önkormányzati feladatként.  

Nóvumként szeretném kiemelni, hogy a törvényjavaslat tekintettel van arra, hogy 
Magyarország településszerkezete igen elaprózódott, sok kistelepülési önkormányzat létezik 
eltérő adottságokkal, ezért a differenciált hatáskör-telepítés követelményét nemcsak 
kívánságként jelöli meg, mint ahogy az az előző önkormányzati törvényben szerepelt, hanem 
az ágazati jogalkotók számára kötelezettségként fogalmazza meg a 10. §-ban. Tehát akkor, 
amikor a 12. §-ban megjelölt feladatköröket az ágazati törvények kibontják, akkor ezen 
követelményeknek megfelelően kötelesek differenciálni, hogy melyik településnagyságnál 
vagy milyen feltételek esetén látható el ez a feladat önállóan, illetőleg mely feladattípusoknál 
kell más megoldásokat alkalmazni.  

A törvényjavaslat igyekezett rugalmas megoldásokat kínálni az ágazati jogalkotók 
számára, hogy akár a társulás lehetőségével, akár a differenciált hatáskör-telepítés 
lehetőségével élve az egyes feladat- és hatásköröket az eltérő adottságokhoz, az ágazati 
követelményekhez tudják igazítani, és kiemelném még, hogy megfogalmazta azt a 
követelményt is, hogy a hatáskör telepítésével egyidejűleg az ágazat fogalmazza meg azokat a 
szakmai minimumszabályokat, amelyek a feladatellátáshoz szükségesek. Ennek két oldalról 
van garanciális jelentősége: leginkább onnan, hogy az állampolgárok tudják, hogy a helyi 
önkormányzat az adott feladatkör tekintetében mit köteles biztosítani, mit köteles szolgáltatni, 
a másik oldalról természetesen az önkormányzatok számára is könnyebbséget jelent, hogy 
nem ködös megfogalmazások alapján, hanem konkrét szakmai szabályok meghatározásával 
lehet a feladat- és hatáskört telepíteni.  

Szeretnék utalni arra, hogy ez a törvényjavaslat lényegében több korábban önálló 
törvényt magába foglal: a képviselők, az önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvény 
legfontosabb rendelkezései is ide kerültek be, két társulási törvénynek a rendelkezései, 
illetőleg a polgármesterek jogállásáról szóló törvény rendelkezéseinek a java része is ebbe a 
törvénybe épült be, tehát egy helyen lesznek ezek a rendelkezések.  

Maga a törvényjavaslat egy lépcsőzetes hatálybaléptetést javasol. A törvény 
rendelkezéseinek a döntő többsége 2013. január 1-jével lépne hatályba. 2012. január 1-jével a 
törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezések, az önkormányzati hitelfelvételre 
vonatkozó rendelkezések, a megye új típusú feladataira vonatkozó rendelkezések – hiszen a 
jövőben a megyei önkormányzat csak a területfejlesztés és a területrendezés területén kap 
feladat- és hatásköröket, ezért ezeket a rendelkezéseket javasoljuk 2012. január 1-jén hatályba 
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léptetni –, és értelemszerűen azok, amelyek a polgármesterek, a képviselők jogállásához és a 
státuszhoz kötődnek, csak a következő általános önkormányzati választások napján léphetnek 
hatályba.  

A törvényjavaslat figyelembe veszi azt, hogy a polgármester nagy önállósággal 
rendelkezik és igen magas legitimitással bír, hiszen valamennyi településtípus esetén a 
választópolgárok közvetlenül választják meg. Ezért erősítette a polgármesteri 
jogosítványokat, kiszélesítette a vétójogot, illetőleg bizonyos tekintetben döntési jogot adott a 
polgármesternek, ha a képviselő-testület döntést nem tud hozni.  

Régóta hiányzó rendelkezéseket pótol a javaslat, az előterjesztés akkor, amikor a 
törvényességi ellenőrzést törvényességi felügyeletté teszi az alaptörvény rendelkezéseivel 
összhangban, mindenütt biztosítva egyébként a jogorvoslat, a bírói jogorvoslat lehetőségét.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A felvezetőben ennyit kívántam elmondani. 
Természetesen készséggel állok a kérdésekben a bizottság rendelkezésére. Köszönöm szépen.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük Bekényi úrnak a tájékoztatást. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e kérdésük, észrevételük az önkormányzati törvényjavaslattal kapcsolatban a 
főosztályvezető úrhoz. (Jelzésre:) Igen, Fejér Andor, parancsolj! 

 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Örülök neki, hogy a kormányzat megalkotta az új önkormányzati törvényt, és elindultunk 
abba az irányba, amely a feladatfinanszírozást helyezi előtérbe az eddigi finanszírozással 
szemben. Nekem kérdésem lenne – utána lehet, hogy lesz majd véleményem is. A 24. oldalon 
a 82. § (2) bekezdése azt mondja, hogy: „közös hivatalhoz tartozó település 
összlakosságszáma legalább 2 ezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma 
legalább 7”. Nem lehet, hogy itt valami elírás van? (Koncz Ferenc: Vagy ez, vagy az.) De 
„legalább 7”. Ezt úgy kell érteni, hogy abban az esetben, ha mondjuk pár száz fős települések 
csatlakoznak, akkor ott legalább hétnek kell lennie, ha nem éri el a 2 ezres létszámot? (Dr. 
Bekényi József bólint.) Köszönöm, akkor nincs is kérdésem.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Nagy Andor! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A mi bizottságunk 

összetétele különös módon alakult, és ha végignézek itt a kormánypárti képviselőkön, akkor 
látom, hogy több gyakorló polgármesterünk is van, van közgyűlési elnök a bizottságban, van 
volt közgyűlési elnök, van önkormányzati képviselő. Jómagam ugyan egyik csoportba sem 
tartozom, de mint egyéni országgyűlési képviselője a nógrádi 3. számú választókörzetnek el 
szeretném mondani azt, hogy ez az az egyik törvényjavaslat, amely a legnagyobb indulatokat, 
érzelmeket váltotta ki a polgármestereinkben az elmúlt időszakban, és a frakciókon belül is 
számos vitára került sor. Abban, hogy az elmúlt 20 év önkormányzatiságát felül kell 
vizsgálni, egyetértés volt, 20 év eltelt, nagyon sok mindent másképp kell csinálni, és a mi 
kormányunknak adódott meg a lehetősége, hogy ezen változtatni is tudjon – ez egy 
kétharmados törvény –, és ahogy a kormányváltás kapcsán meghirdettük, még 2012 előtt be is 
terjesztjük az önkormányzati törvényt a parlament elé.  

Az én választókörzetemben többnyire kistelepülések vannak. A főosztályvezető úr is 
említette, hogy a kistelepüléseket is jelentős mértékben érintik a változások. Hogyha ránézek 
mondjuk a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökére, akkor tudom, hogy a megyei közgyűlés 
sincs egyszerű helyzetben, hiszen az intézményei máshova kerülnek – ugyan ez nem tárgya 
ennek a törvénynek –, a megye egy teljesen más szerepet fog játszani, mint az éppen hatályos 
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törvények szerint, gyakorlatilag a területfejlesztés lesz a fő profilja, az intézmények 
működtetését pedig a kormányhivatalok, a járási hivatalok fogják átvenni. Amikor ennyi 
minden változik egy országban, akkor teljesen érthető, hogy sokan, akik nem látják előre a 
jövőt – ilyenek kevesen vagyunk –, tartanak tőle, hogy ezek a változások jó irányba 
alakulnak-e vagy sem. Amit az én választókörzetemben a kistelepülési vezetők leginkább 
megkérdeznek tőlem, illetve amiben megfogalmazzák a véleményüket is, az az, hogy ők nem 
látják pontosan, hogy a 2 ezer fő alatti településeken hogyan fog majd működni a hivatal. 
Fejér Andor kérdése is erre utalt egy kicsit, hogy akkor ezek a – nem társulásnak fogjuk hívni 
– közös hivatalok azt jelentik-e, hogy egy-egy településen, mondjuk egy 80-100 fős 
településen egyáltalán nem lesz semmilyen hivatal, lesz-e ott egyáltalán valaki, ki lesz az, aki 
ellátja tanáccsal azokat az állampolgárokat, akik odafordulnak. Illetve számos 
polgármesterem érvel azzal, hogy egy kistelepülésen a hivatal dolgozói nem pusztán 
adminisztrációs munkát végeznek, hanem számos olyan ügyet átvállalnak a helyi lakosságtól, 
amelyet ők nem tudnak megoldani.  

Azt szeretném megkérdezni a főosztályvezető úrtól, hogy a törvény hogyan kezeli ezt 
a problémát, mit mondhatok a polgármestereknek? Ugyan még a vita előtt vagyunk, és mielőtt 
befejezem, azt azért szeretném egyértelműsíteni, hogy a Fidesz és a KNDP általános vitára 
alkalmasnak tartja ezt a törvénytervezetet, természetesen meg fogjuk szavazni, ugyanakkor 
érzékeltetni szerettem volna azt is, hogy egy rendkívül érzékeny törvényről beszélünk, hiszen 
nagyon sok mindenbe belenyúl az állam, nagyon sok minden másképp lesz, mint amihez 
hozzászoktunk. Az mindenképpen pozitívum, hogy megszűnik az a gyakorlat, hogy az 
önkormányzatoknak előírunk egy feladatot, pénzt meg nem biztosítunk hozzá. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sebestyén képviselő úr! 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Egy nagyon speciális és konkrét 

eset van nálunk. Van két – úgymond – zsákfalu, tehát ahonnan nincs tovább, a két falu 
összesen mintegy 1800 fős. Van-e lehetőségük esetleg – amennyiben valamilyen fúziót 
kötnek – a megmaradásra? Tovább nincs kivel házasodni, tehát nem tudnak többet behozni a 
megmaradásuk érdekében. Illetve van-e valamiféle kivételi lehetőség – én nem találtam – az 
ilyen abszolút speciális esetekre? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. (Jelzésre:) Schmidt Csaba! 
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Először is Nagy Andor alelnök úrhoz 

csatlakoznék, amennyiben azt fejtem ki, hogy fontos, hogy a kistelepüléseken is 
újragondoljuk az önkormányzati rendszert, és azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben a 
társadalmi vita folyamán már lezajlott egy komoly vita abban, hogy 2 vagy 3 ezer főnél 
húzzuk-e meg azt a határt, hogy hol legyen önálló hivatal. Örülök annak, hogy a kormány 
abba az irányba mozdult el, hogy egy 2 ezer főnél nagyobb lélekszámú település, hogyha 
akarja és képes rá, önálló hivatalt tudjon fenntartani. Nagyon sok magyarországi település 
tartozik ebbe a kategóriába, és ők képesek erre, sőt azt is lehet mondani, hogy 3 ezer fő alatt 
még városok is vannak – azt most hagyjuk, hogy hogyan alakulhatott ki az, hogy 3 ezer fő 
alatt városi rangot lehetett kapni! –, azt gondolom, hogy egyébként ez is felülvizsgálatra 
szorulna.  

Sebestyén képviselő úr említette a feladatfinanszírozást, illetve említésre került itt. A 
törvény vonatkozásában, azt gondolom, alapvetően üdvözlendő az, hogy ha a kormány úgy 
dönt, hogy egy feladatot az önkormányzatoknak kell ellátniuk, akkor ehhez biztosítja a forrást 
is. A törvényjavaslatban azonban némi ellentmondást érzékelek azzal kapcsolatban, hogy az 
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ehhez szükséges saját bevételeket beleszámítja-e, és ezt hogyan gondolja a kormányzat, mert 
viszont a kiszámíthatóságot némiképpen problémássá teszi a jelenlegi megfogalmazás. Ha ezt 
egy kicsit megvilágosítanák a számunkra, az számomra nagy segítséget nyújtana a későbbi 
döntéshez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Kepli Lajos! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem gondoltam, hogy itt most egy ilyen 

általános vita jellegű vitát fogunk lefolytatni, és nem a bizottság hatáskörébe tartozó 
kérdésekről beszélünk, de ha már így van, akkor engedje meg a tisztelt bizottság, hogy két 
mondatban elmondjam a Jobbik álláspontját ezzel kapcsolatban! 

A Jobbik Magyarország megmaradásának vagy elbukásának a kérdését mindig is a 
magyar vidékben és a mezőgazdaságban látta, a magyar vidéken áll vagy bukik, hogy sikerül-
e talpra állítani az országot. Ezzel az önkormányzati törvényjavaslattal véleményünk szerint a 
magyar vidék és a kistelepülések – amelyek a települések nagy részét teszik ki – egy újabb 
gyomrost kaptak vagy kapnak, és tovább taszigálják az országot azon az úton, amelyet ugyan 
az előző kormányok kezdtek meg, de úgy tűnik, a jelenlegi kormány is folytatni kíván, ami a 
magyar vidék ellehetetlenítésével jár együtt. Ezért, ezért is és még sok minden más miatt ezt a 
törvényjavaslat kapcsán sem az általános vitára való alkalmasságot, sem más egyebet a Jobbik 
nem tud és nem is kíván támogatni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bödecs Barna! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Egy mondattal szeretném a Kepli úr által elmondottakat 

kiegészíteni. Nem lehet az önkormányzatiságot ilyen voluntarista szemlélettel kezelni, sem 
2 ezer fővel, sem 7 településsel, ez nem megfogható. Adott esetben valóban szükség lehet 
arra, hogy kistelepülések közösen intézzék az ügyeiket, de ott bizony a földrajzi adottságokat, 
az egymás közötti közlekedési kapcsolatokat, azt a kohéziót, amely az adott települések 
között megvan vagy nincs meg, figyelembe kellene venni, azaz a szubszidiaritás elve mellett 
szabadna ilyen döntéseket meghozni, és csak így szabadna önkéntes szerveződésekkel ezt a 
problémát kezelni. Azt, hogy felülről meghatározzuk azt, hogy melyik település életképes 
ahhoz, hogy egyáltalán saját önkormányzata, polgármestere legyen, ezt így nem szabadna. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is volna egy-két észrevételem, illetve pár 

kérdésem a főosztályvezető úrhoz.  
Az a különleges helyzet áll elő, hogy az LMP-frakció egyetért a Jobbik-frakció 

álláspontjával. Azt gondoljuk, hogy ez az önkormányzati törvény gyakorlatilag olyan súlyos 
korlátja lesz az önkormányzati önállóságnak, főleg kistelepülési szinten, amely ellentmond az 
ezzel kapcsolatos alkotmányos, alaptörvényben is rögzített elveknek. Ebbe nem akarok 
részletesen belemenni, de számos ponton, akár a költségvetési források biztosítása 
tekintetében is – Bödecs Barnával egyetértve – egyszerűen képtelenek lesznek a helyi 
önkormányzatok a helyi viszonyokhoz alkalmazkodni akár a gazdálkodás területén, olyan, 
központilag megállapított elvek mentén kellene majd a településeket irányítani. Mi is úgy 
látjuk tehát, hogy főleg a vidéki Magyarországon, kistelepülési szinten nagyon súlyos 
működési zavarokat és demokráciadeficitet fog előidézni ez az önkormányzati 
törvényjavaslat, ha ebben a formában elfogadásra kerül.  

Rátérve viszont közvetlenül a bizottságunk hatáskörébe tartozó kérdésekre, a 
környezetvédelem, a településrendezés, a természetvédelem kérdéseire, egyfelől az 
önkormányzati törvényjavaslat megállapítja a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi 
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feladatokat az önkormányzat hatáskörében, de erről igazából semmi többet nem mond. Azt 
gondolom, hogy ebben a formában ez a törvényjavaslat alkalmatlan arra, hogy ténylegesen 
jogbiztonságot teremtsen azon a területen, hogy milyen környezetvédelmi feladatok milyen 
célkitűzések mentén tartoznak az önkormányzatok hatáskörébe. Az én kérdésem az, hogy 
mikorra várható, hogy olyan jogalkotási lépés következik be, amely pontosítja ezeket a 
feladatokat. Ha ez nem történik meg a törvény hatálybalépéséig, akkor olyan 
jogbizonytalanság fog előállni, amiből óhatatlanul a helyi, települési környezet romlása fog 
következni. Nagyon kíváncsi vagyok tehát, hogy folyik-e ilyen irányú jogalkotás előkészítése 
a minisztériumban. 

A másik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy az önkormányzati vagyonról, a 
közművekről vannak rendelkezések a törvényben, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a települési 
– mondjuk – zöldterületek, természeti erőforrások is olyan önkormányzati vagyontárgyak, 
amelyek megkülönböztetett figyelmet érdemelnének, ezek ugyanakkor nem jelennek meg az 
önkormányzati vagyon körében külön. Itt is egy olyan bizonytalanságot látunk tehát, amely 
lehetővé teszi, hogy tovább erősödjön az a folyamat, amelyet az elmúlt 20 évben láttunk, hogy 
az önkormányzatok sokszor a saját zöldterületeik, természeti erőforrásaik rovására próbálták a 
napi működést biztosítani, nyilván egy pénzügyi kényszerhelyzetben egyébként, de ha ennek 
a folyamatnak teljesen szabad folyást engedünk, akkor még az eddigieknél is sokkal károsabb 
folyamatok fognak lezajlani. Annál is inkább, mert a településrendezési eszközök, a 
településrendezési terv kapcsán, ami tulajdonképpen alapvetően alkalmas lenne arra, hogy az 
önkormányzatok kordában tartsák a területükön zajló folyamatokat, a 10 ezer fő fölötti 
településeken lehetőség van arra, hogy a polgármester hatáskörébe utalják ezeknek a 
településrendezési terveknek az elfogadását, tehát nem kell hozzá közvetlen képviselő-
testületi jóváhagyás. Magyarán az a kontroll, amit a képviselő-testület jelenthetne, egyébként 
pártállástól teljesen függetlenül, egy polgármester települési, természeti rendszereket, 
zöldfelületeket károsító célkitűzéseivel, döntéseivel szemben, ez a kontroll is megszűnik, egy 
döntéssel gyakorlatilag az egész feladatkört a polgármesterhez lehet telepíteni, és azért jó 
néhányszor végignéztük az elmúlt két évtizedben különböző településeken, a legkülönbözőbb 
pártszínekben irányított településeken, hogy a polgármester valamely nagyberuházóval kötött 
szóbeli vagy írásbeli megállapodás mentén olyan településrendezési eszközöket próbált 
átnyomni az önkormányzaton több-kevesebb sikerrel, amelyek rongálták és tönkretették a 
települési környezetet. Ha most a jogi alapját is megteremtjük annak, hogy a képviselő-
testületet kihagyják ezekből a folyamatokból, azt gondolom, megint csak megerősítjük ezeket 
a folyamatokat. Tudomásom szerint egyébként a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a 
Tállai András államtitkár úrnak eljuttatott véleményében is felhívta erre a problémára a 
figyelmet.  

Ugyancsak egy problémára szeretném felhívni a figyelmet: a településrendezési 
eszközök esetében a környezeti vizsgálat elvégzésének a kötelezettségére. Ez az elmúlt két 
évtizedben is egy nagyon problémás terület volt, rendszeresen érdemi környezeti vizsgálat 
nélkül fogadtak el településrendezési eszközöket, vagy azok jelentős megváltoztatását 
kezdeményezték, anélkül, hogy a környezeti hatások fel lettek volna mérve. Erre reagálni 
kellett volna a jogalkotás során, tehát olyan kötelezettségeket kellett volna beépíteni, olyan 
szankciórendszert kellett volna kiépíteni, amely elkerülhetetlenné teszi, hogy mondjuk a 
településrendezési terv vagy a településszerkezeti terv radikális átalakítását kísérje mondjuk 
egy környezeti vizsgálat. Erre a problémára, ami egy nyilvánvaló probléma – főleg a 
budapesti agglomerációban, de máshol is – semmiféle választ nem ad a törvény. Azt 
gondolom, hogy ha valamikor, akkor most lehetett volna ezzel kezdeni valamit.  

Végül: a természetvédelem területén ugyancsak tapasztalatunk van arról, hogy a helyi 
védelemnek, a helyi természetvédelmi oltalomnak a megteremtése budapesti szinten 
tisztázatlan, tehát a kerületi, illetve a fővárosi szint jogosultságai a védelemben változtak is az 
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elmúlt években, és jelenleg is zajlik egy nagyon vitatott ügy, a csepeli Tamariska-domb 
védettségének a megszüntetése, ahol a jelek szerint egyébként a jogszabályokat is megsértve 
zajlik a helyi védelemnek a feloldása. Ezzel kapcsolatban is azt gondolom tehát, hogy szükség 
lenne egy világos eljárásrend lefektetésére az önkormányzati törvényben, ami teljes 
mértékben hiányzik ebből a javaslatból.  

Én azt remélem, hogy ez módosító indítványokkal még orvosolható. Igazából a 
leghasznosabb az lenne, hogyha maga a minisztérium vagy a kormányoldal felől érkezne erre 
javaslat, az ellenzéki módosító indítványok sorsáról nagyon pontos elképzelésünk van, a 
múltkori ülésen is láttuk, hogy milyen mélységig tárgyaljuk meg az ellenzéki módosító 
indítványokat. Én tehát arra kérem a minisztériumot, illetve a kormányoldalt, hogy ezeket a 
problémákat próbálja meg orvosolni. Az LMP be tud adni erre vonatkozó módosítókat, de 
illúzióink nincsenek az együttműködési készségről.  

(Jelzésre:) Szili Katalin jelezte, hogy hozzá kíván még szólni.  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Mindösszesen néhány 

mondatot szeretnék magam is hozzáfűzni, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, ennek a 
törvényjavaslatnak az általános vitára alkalmassága kérdéseihez. Egyrészt azt mindannyian 
tudjuk, és én abszolút elfogadom azt az érvet, a 20-21 esztendő alatt jó néhányszor felvetődött 
az, hogy az egész önkormányzati rendszert felül kell vizsgálni, hogy egy más szisztémát 
kellene kialakítani, hiszen a közel 3200 önkormányzat, amely létezik Magyarországon, 
különböző adottságokkal, különböző helyzetben van. Ez számomra egy abszolút elfogadható 
kiindulópont és indulóérv. A kérdés számomra inkább az, hogy ezzel az önkormányzati 
törvénnyel, ha ezt elfogadjuk, egyrészről mennyire fogjuk tudni kezelni azokat a problémákat, 
amelyek ma részben a különbözőségekből fakadóan, részben a költségvetési korlátok miatt új 
lehetőséget teremtenek, hozzátéve azt is, hogy jó lett volna látnunk – a főosztályvezető úr is 
szólt arról, ami a feladat- és hatáskörök megosztását jelenti –, hogy egyrészt az az irány, 
amely egyébként a járások kialakításában történik, hogyan illeszkedik ehhez az egész 
szisztémához, elismerve azt is, hogy egyébként ma a kistelepüléseken az egyik legnagyobb 
foglalkoztató az önkormányzat. Ebben az esetben nekünk nyilvánvalóan ezeknek a 
következményeit is látnunk kell, hogy ha és amennyiben ez a törvény elfogadásra kerül, az a 
kistelepüléseken milyen feszültségeket, problémákat fog okozni, egyáltalán ez a törvény, ha 
ebben a formában elfogadásra kerül, önmagában az önkormányzatiságot – és ebből az „ön”-t 
szeretném háromszor aláhúzni – mennyire fogja csorbítani, vagy azt, ami egyébként az 
állampolgároktól kezdve a helyi közösségi léthez, döntésekhez hozzátartozik.  

Én arra kérem önöket egyrészről – még egyszer hangsúlyozva, hogy önmagában a 
változtatás igényére én magam is azt mondom, hogy igen –, gondolják végig, a kérdés az, 
hogy egyébként az asztalunkon még nem lévő, de tudjuk, hogy változtatásra szánt egyéb, 
ehhez kapcsolódó jogszabályok milyen megosztásokat jelentenek, mennyire vette figyelembe 
a kormányzat azt, ami egyébként szociális feszültségeket jelent majd, és érinti a helyi 
önkormányzatoktól a kistelepüléseken kieső foglalkoztatottak, közalkalmazottak, 
köztisztviselők sorsát.  

Egy kérdésem lenne még: hogy az önkormányzati szövetségekkel történt-e egyeztetés, 
tehát nyugodtan állíthatjuk-e ma, amikor ennek a törvényjavaslatnak az általános vitájáról 
vagy egyáltalán a vitájáról szó van, hogy egyébként az időtállóságát biztosítani fogja az, hogy 
a 3200 önkormányzat és a megyei önkormányzatok ezt úgymond jóváhagyólag hitelesítik. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincsen, akkor megadom a lehetőséget 

Bekényi úrnak, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre, észrevételekre.  
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Dr. Bekényi József (Belügyminisztérium) válaszai, reflexiók 

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Megmondom őszintén, hogy valamennyi kérdést olyannak 
tekintettem, amellyel javítani szeretnének az önkormányzati rendszeren, vagy kétségeket 
szeretnének eloszlatni. Megpróbálok a válaszaimmal mind a két oldalnak megfelelni egy 
kicsit, egyrészt kétségeket eloszlatni, másrészt bizonyos kérdésekben megnyugtatni.  

Elöljáróban annyit hadd tegyek hozzá, hogy maga az önkormányzati törvény 1990-
ben, a megalkotásakor és most is kerettörvényként létezik, tehát az önkormányzati törvény 
maga a helyi önkormányzatiság szervezetrendszerét, működését, az önállóságot biztosító elvi 
alapokat, az egyes önkormányzati feladat- és hatáskörök tekintetében pedig jellemző módon a 
feladat- és hatáskörök telepítésének a garanciális elveit tartalmazta. Akkor tehát, amikor több 
esetben felmerült, hogy bizonyos kérdéskörök megjelennek, például ahogy az elnök úr 
felvetette a környezetvédelem, a természetvédelem kérdéskörét, ami egy teljes pontban 
megjelent, de több, egyéb elemét is megjeleníthetnénk, az előterjesztő megítélése szerint az 
lenne a nagy baj, ha magában az önkormányzati törvényben ennél mélyebbre menne. Ugyanis 
azt nem lehet kiragadni azokból az összefüggésekből, hiszen akkor megváltozna az 
önkormányzati törvény jellege, átvenné az ágazati törvényeknek azt a szerepét, amikor egy-
egy társadalmi viszony szabályozásának a részeként határozzák meg azokat az elveket, 
eljárásrendeket, amelyek biztosítják ezeknek a kibontását.  

Én úgy gondolom, az elmúlt 20 év egyik tapasztalata éppen ennek az önkormányzati 
törvénynek a fővárosi fejezetével kapcsolatos, amikor a kétharmados törvénybe kerültek be 
hatáskör-telepítési részletszabályok; az ágazati fogalomrendszer már régen megváltozott, de 
politikai kompromisszum híján alkalmazhatatlan rendelkezések éltek, élnek ma is a helyi 
önkormányzatokról szóló törvényben. Én úgy gondolom, hogy ezt a hibát jó lenne elkerülni. 
Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, hogy maga az önkormányzati törvényjavaslat a 
feladatköröket telepítette, ennek azért van garanciális jelentősége, hogy ezek ne kerüljenek 
más állami szervezetrendszerhez, ami egyébként nem skandalum, hiszen ha megnézzük a 
különböző országok önkormányzati rendszereit, különösen az állam és az önkormányzatok 
közötti munkamegosztást, igen eltérő megoldásokat találunk, és jól működő önkormányzati 
rendszerek vannak mondjuk akár a szétaprózódott szerkezetű mediterrán országokban, 
Franciaországban, Portugáliában, ahol megmaradt a települési önkormányzatok önállósága, 
valamennyi település a mieinkhez hasonlóan rendelkezik választott képviselő-testülettel, 
polgármesterrel, önkormányzati feladat- és hatáskörökkel; akár a skandináv országokban, ahol 
esetenként az önkormányzatiság alapfeltétele a 20-30 ezres lakosságszám, és ott igen széles 
feladat- és hatáskörű önkormányzatok működnek. Mind a kettő működőképes, csak mind a 
kettőnek vannak alaptörvényszerűségei. Tehát ha meg akarjuk őrizni – és az előterjesztő ezt 
választotta, hogy meg akarjuk őrizni –, önök is felvetették nagyon helyesen, és én 
maximálisan egyetértek vele, hogy minden településen működjön települési önkormányzat, 
legyen képviselő-testület, polgármester, akkor ezzel párhuzamosan viszont biztosítani kell a 
feladatok hatékony ellátását, ez pedig azt jelenti, hogy erősíteni kell a társulást, differenciáltan 
kell telepíteni, és például olyan megoldásokat is alkalmazni kell, mint a közös hivatal.  

A konkrét kérdésekre válaszolva akkor a közös hivatalnál kezdeném. Hadd mondjam 
el, hogy jelenleg több mint 900 körjegyzőség működik Magyarországon, ezek nagyjából 
2200 települést foglalnak jelenleg is magukba. Ha a hatályos önkormányzati törvény 
rendelkezéseit nézzük meg, ez egy érdekesen kötelező körjegyzőség, mert azt mondja, hogy 
az ezer lélekszám alatti települések körjegyzőséget alakítanak, csak adott egy általános 
kivételt, hogy az az alatti települések, ha önálló jegyzőt neveznek ki, akkor önállóan 
működtethetnek polgármesteri hivatalt. Itt tehát kifejezetten a közös hivatalok esetén a 
hivatalról van szó.  
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Én tudom, hogy nagyon érzékenyen érintette – különösen a kistelepüléseket – a 
lakosságszám kérdése is. Két dologgal számoltunk, amikor megpróbáltuk a határt meghúzni, 
két igen lényeges tényezővel: viszonylag jelentős mértékben vállal szerepet az állam nagy 
területeken, ahol eddig az önkormányzatok szerepvállalása volt a jellemző, az oktatásban, az 
egészségügyi szakellátásban, de akár a hulladékgazdálkodás területén is nagyobb szerepet 
vállal az állam, és egy igen jelentős változás következik be, hogy jelenleg a jegyzőnél lévő 
államigazgatási feladatok döntő többsége a járási hivatalhoz kerül a tervek szerint 2013. 
január 1-jével. Ezeknek a hivataloknak a szerepe tehát változik, és ehhez próbáltuk igazítani 
azt a méretet is, amely ezt képes kiszolgálni.  

Remélem, hogy sikerül kicsit megnyugtatni azokat a jogos aggodalmakat, vagy választ 
adni arra, hogy ez akkor úgy működik-e, hogy minden településről be kell-e utazni. Nem. Úgy 
tervezzük, és ezt megpróbáltuk a tervezetben is megjeleníteni, ahogy a körjegyzőségek 
jelenleg is működnek, hogy ez közös hivatalt, közös jegyzőt jelentett, most is közös hivatalt, 
közös jegyzőt jelent, rugalmasan alkalmazva azokat a megoldásokat, ahol nagyobb számban 
merülnek fel feladat- és hatáskörök, azt akár állandó vagy ideiglenes kirendeltséggel, másrészt 
kihelyezett ügyfélfogadással, harmadrészt – ez szintén megtalálható a tervezetben – egy olyan 
informatikai rendszernek a kiépítésével, amely közvetlen kapcsolatot jelent a közös hivatalt 
alkotó települések és a hivatalnak székhelyt adó település, tehát maga a hivatal között is. 
Legjobb tudomásom szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a járási hivatalok 
kialakításánál is ezekkel a megoldásokkal számol, tehát nem gondolják azt, hogy valamennyi 
feladat- és hatáskört fizikailag is járási hivatal székhelyén kellene megoldani, tehát 
ugyanezeket a megoldásokat kívánja alkalmazni az államigazgatási feladatok ellátásánál.  

Csak maximálisan egyet tudok érteni azzal, amikor az elnök úr vagy a tisztelt 
képviselő hölgyek, urak szeretnének még több részletet megtudni, mert a keretrendszert 
jelenti az önkormányzati törvény, de igazán tartalommal az ágazati törvények töltik meg, és 
kérdésként is elhangzott, hogy ezek hol tartanak. Ezek közül van olyan, amelyet önök már 
láttak, ilyen a köznevelési törvény tervezete, már államigazgatási egyeztetésen van a 
hulladékgazdálkodási törvény tervezete, tehát ezek az ágazati törvények párhuzamosan 
készülnek, figyelemmel az önkormányzati törvény készülő rendelkezéseire. Ez nyilvánvalóan 
megnehezíti egy kicsit a jogalkotó munkáját, és megnehezíti az előkészítők munkáját is, de 
viszonylag összhangban vannak egymással.  

Itt szeretnék utalni arra, amit, azt hiszem, az elnök úr vetett fel, a vagyon kérdésére. 
Készül a nemzeti vagyonról szóló törvény. Ez önmagában az önkormányzati törvénynél azt 
jelentette, hogy az alaptörvény rendelkezéséből kiindulva, az alaptörvény mentén a nemzeti 
vagyonra – amely magába foglalja az állami vagyont és az önkormányzati vagyont is – nézve 
az alapvető rendelkezések a nemzeti vagyonról szóló törvényben kerülnek megjelenítésre. 
Amit tehát – csak feltételezem – az elnök úr is hiányolt, hogy a törzsvagyon, a 
törzsvagyonnak azok a körei, amelyek most megjelenítésre kerülnek az önkormányzati 
törvényben, tekintettel arra, hogy azok mind az állami, mind az önkormányzati vagyon 
tekintetében azonos módon működnek, azok a nemzetivagyon-törvényben jelennek meg, tehát 
az előterjesztés, hogyha korábbi változatot láttak, amikor egyeztettünk – és itt utalnék Szili 
Katalin elnök asszony kérdésére is –, itt érdekszövetségekkel külön-külön is és egyben is 
egyeztettünk körülbelül 5 alkalommal. Azt nem mondom, hogy mindenben egyetértettünk, 
mert ez egyáltalán nem igaz, de a fő vonalakban vagy a tervezet több elemében megvolt az 
egyetértés. Tehát külön-külön is két körben konzultáltunk valamennyi érdekszövetséggel, és 
konzultáltunk már most is, még a törvényjavaslat benyújtása előtt is, tehát mielőtt a 
parlamenthez került volna, és a benyújtás után is. Ez a párbeszéd tehát folyamatos az 
érdekszövetségekkel, és ezeket a megoldásokat vagy felvetéseket, amelyek az 
érdekszövetségek részéről is elhangoznak, igyekszünk figyelembe venni. (Megérkezik 
Farkasné dr. Gasparics Emese.) Természetesen a kritika mellett a múltkor megjegyezték, 
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hogy ilyen sok módosítás, mint ami a benyújtás előtti tervezeten átment, tehát itt változott a 
3 ezer főről 2 ezer főre, megszűnt a polgármesteri tisztségnél az a kötöttség, hogy főállásban 
vagy társadalmi megbízatásban láthassa el, tehát maguk az érdekszövetségek mondták, hogy 
ilyen sok változás, ami érdemi változás volt az egyeztetések után, régen nem volt a 
tervezetben. Tehát teljesen maradt fenn véleménykülönbség, de ezt az egyeztetést szeretnénk 
tovább is végezni.  

A zsákfalvak. Azt mondtuk, hogy oldottuk a közös hivatal alakításának a feltételeit, 
jelenleg nincsen kivétel. Az tehát a főszabály, hogy 2 ezer lakos alatti települések közös 
hivatalban, a közös hivatalt alapító települések összlakosságszáma legalább 2 ezer fő, vagy ha 
2 ezret nem éri el, mert olyanok a földrajzi adottságok, akkor legalább 7 település. De 
oldottunk az egymással való határosságon is… (Sebestyén László közbeszólására:) Hét, hét, 
igen. Tehát oldottunk az egymással való határosságon is. Jelenleg nincs erre külön kivételes 
szabály.  

A feladatfinanszírozás kapcsán a saját bevételekre való utalás. Az állam és az 
önkormányzatok közötti munkamegosztás kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy azok a 
feladatok, amelyek helyi közügyként megjelennek, végső soron az állam feladatai, csak az 
állam a munkamegosztás kapcsán – élve egyébként a nemzetközi gyakorlatban is bevált 
megoldásokkal – azokat vagy saját szervezetrendszerén keresztül látja el, vagy a helyi 
önkormányzatokon keresztül, az utóbbinál alapvetően támaszkodva a helyi önkormányzatok 
európai chartájának az elveire. Ez a munkamegosztás soha nem állandó, ez a 
munkamegosztás mindig változhat az adott társadalmi körülményekhez és az adott országhoz 
viszonyítva. Ezen feladatok finanszírozásában mindig számításba veszik – bármelyik európai 
önkormányzati rendszert nézzük meg – a saját forrásokat is. Most azért szeretnénk elmozdulni 
arról, hogy az alkotmányban megjelent korábban is az, hogy a kötelező feladatok forrásait 
biztosítja az Országgyűlés. Több alkotmánybírósági határozat született, hogy ennek a 
kötelezettségnek az Országgyűlés mindaddig eleget tesz, amíg el nem lehetetlenül egy-egy 
önkormányzatnak a gazdálkodása. Ezen most messze szeretne túllépni a törvényjavaslat, mert 
azt mondja, hogy nem egy normatív típusú finanszírozás, hanem egy feladatfinanszírozás van, 
amely figyelembe veszi a települések eltérő adottságait, és azt, hogy az adott feladat ellátására 
mit kell fordítani, jóval nagyobb arányban, mint az jelenleg történik, de nyilvánvalóan nem 
hagyhatja figyelmen kívül azokat a helyi bevételeket, amelyeknek a rendeltetése az, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgálják, nemcsak az önként vállalt feladatokét, hanem a 
kötelező feladatokét is – de itt jelentős hangsúlyeltolódás lenne a feladatfinanszírozás felé, 
tehát a saját bevételek oldaláról. Ennek megint csak az elveit tudja rögzíteni a törvény, a 
részleteket a mindenkori költségvetési törvény tartalmazhatja. 

Remélem, hogy megváltozik a Jobbik véleménye is, mert ez az önkormányzati törvény 
nem a vidék ellehetetlenítését célozza meg, hanem éppen hogy alternatívát kíván kínálni 
ahhoz, hogy a települési önkormányzatoknál ne az álljon elő, amibe az elmúlt 20 év során 
fokozatosan csúsztak bele, hogy az egyes ágazati törvények egyre több feladat- és hatáskört 
fogalmaznak meg, viszont anyagi erő híján ezeket ellátni nem lehetett. Sokkal 
tisztességesebb, korrektebb és európaibb megoldás az, hogyha differenciált hatáskör-telepítés 
kapcsán meghatározza a jogalkotó, hogy mely feladat ellátásának mik a feltételei, és azt 
minden magyar állampolgár számára biztosítani kell, de figyelembe véve a társulásban vagy 
az egyéb közös megoldásokban rejlő előnyöket. Egyszer már utaltam a francia vagy a 
mediterrán modellre, most hadd utaljak arra, hogy ha azokat tényleg megnézzük, ott egy igen 
erős társulási rendszer működik, és igen differenciáltan telepít a meglévő önkormányzati 
szintek között a jogalkotó, használja ezeket a szinteket, és egyáltalán nem eretnek gondolat a 
kötelező társulás előírása sem.  

A környezetvédelem és a természetvédelem kapcsán már utaltam arra, hogy ez egy 
kerettörvény, és nem is tudunk, nem is szeretnénk továbbmenni a részletek kibontásánál. Ha 
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valami lényeges feladatkör maradt ki – bár igyekeztünk megjeleníteni a helyi környezet- és 
természetvédelmet is –, akkor természetesen szívesen fogadunk minden jobbító javaslatot, de 
igyekeztünk megjeleníteni a nagyon fontos feladatköröket.  

A járási hivatalokkal való összefüggésre próbáltam utalni, arra, hogy mik a tervek. A 
járási hivatalok felállítása talán nem is 2013 januárjában, hanem a tervek szerint – éppen a 
köznevelés átalakítása kapcsán, az iskolák miatt – már 2012 nyarán bekövetkezhet, tehát a 
következő fél évben el kell hogy fogadja a parlament az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. Én 
úgy gondolom, hogy az átalakítás önmagában közvetlenül nem jelenti munkahelyek 
elveszítését, magának az önkormányzati rendszernek az átalakítása kifejezetten nem, hanem 
egy feladatátrendezést jelent az állam és az önkormányzatok között is, amire igyekszünk 
kidolgozni 2012-ben azokat az átvezető megoldásokat, amelyek már nem jogalkotási, hanem 
módszertani segítséget jelentenek az önkormányzatoknak.  

Igyekeztem minden kérdésre válaszolni, de hogyha maradt fenn, akkor azt az elnök úr 
vagy bármelyik képviselő hölgy vagy úr jelezze, és akkor megpróbálok részletesebb választ 
adni. Köszönöm szépen.  

 

További kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Közben megérkezett Farkasné dr. Gasparics Emese, a 
Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárságának képviselője; üdvözlöm az 
ülésen, és ha a további vitában van véleménye, észrevétele, akkor azt várjuk.  

Nekem két pontosító kérdésem, illetve kérésem lenne a BM képviselői felé. A 
főosztályvezető úr azt mondta, hogy az önkormányzati törvény egy kerettörvény, amelyet 
további jogalkotás fog pontosítani, és többek között a fővárosi-kerületi hatáskörök 
megosztását említette rossz példaként, hogy az kétharmados törvénybe került, és ezért számos 
konfliktus forrása volt, amit nem sikerült feloldani az elmúlt 20 évben. Ezzel én akár egyet is 
tudok érteni. Ebből viszont egyetlen logikus következtetés adódik: egy önálló Budapest-
törvény megalkotása a fővárosi-kerületi hatáskörök pontos leosztására. Ezzel kapcsolatban 
egymásnak ellentmondó hírek szivárognak ki a kormányzaton belülről. Én tehát azt szeretném 
megkérdezni, hogy várható-e, hogy lesz ilyen Budapest-törvény, amely akkor az 
önkormányzati törvényben foglaltaknál sokkal pontosabban és egyértelműbben rendezi ezt a 
kérdést, és hogy mi lesz az iránya ennek a Budapest-törvénynek. 

A másik pedig, hogy akár kodifikált módosító indítvány formájában is szívesen 
benyújtom a javaslatom a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok területén, de – mint 
említettem – ennek a hatékonysága azért nem mindig egyértelmű. Azt én értem, hogy egy 
kerettörvényben nem lehet nagyon részletekbe menően belemenni, de azért ez a kerettörvény 
például a kerületi önkormányzatok feladata körében a kistermelők, őstermelők számára 
értékesítési lehetőségek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét tartalmazza, amivel 
irányaiban tökéletesen egyetértek, de azért nem arról van szó, hogy itt csak ilyen nagy 
általánosságokról lenne szó, hanem bizonyos területeken igen pontosan és mélyre lemegy a 
kerettörvény. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy fenntartható zöldfelület-gazdálkodás mint 
feladat előírása az önkormányzatok számára – és jó néhány ehhez hasonló környezet-, 
természetvédelmi, településrendezési feladat – elég fontos ahhoz, hogy ennek a 
kerettörvénynek a szintjén megjelenjen. A zöldfelület-gazdálkodás az egyik kritikus pontja az 
önkormányzatok, főleg a nagyvárosi önkormányzatok működésének. Ezzel kapcsolatban 
régóta húzódik egy önálló zöldfelületi törvény megalkotása, de úgy tűnik, ez is mintha elakadt 
volna a Belügyminisztériumon belül. Például ezt a folyamatot is fel lehetne gyorsítani, 
hogyha az önkormányzati törvény a zöldfelület-gazdálkodást önálló feladatként megemlítené, 
és ebből fakadóan akkor a további jogalkotási folyamatot is fel lehetne gyorsítani. Úgyhogy 
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én ezt javaslom, de szívesen megtesszük írásban is ezeket a javaslatokat, hogy milyen további 
fontos feladatokat gondolunk a kerettörvényben megjelenítendőnek.  

(Jelzésre:) Schmidt Csaba jelezte, hogy szeretne hozzászólni.  
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Csak egy megjegyzés az elhangzottakra. Értem a 

kormányzati szándékot. Én egy dologra hívnám fel a figyelmet a feladatfinanszírozás 
kapcsán: hogy itt is, mint minden esetben, a részletekben bújik el, hogy ez mennyire lesz 
alkalmazható. Én mindenképpen felhívnám a Belügyminisztérium figyelmét, hogy a 
szabályozásnál ilyen esetben úgy határozza meg ezeket a forráselosztásokat, hogy az 
önkormányzatok érdekeltek legyenek a saját bevételekben. Mert hogyha a saját bevételek 
bővítésében nem érdekeltek az önkormányzatok, mert egyébként megkapják az államtól, 
hogyha nekik nincs saját bevételük, akkor nem lesznek érdekeltek a saját bevételekben. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés nincsen. Akkor visszaadom a szót a helyettes 

államtitkár asszonynak, illetve a főosztályvezető úrnak, hogy reagáljanak az elhangzottakra.  
 

Farkasné dr. Gasparics Emese (Belügyminisztérium) válaszai, reflexiói 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 
Elnézést kérek, de éppen ezzel párhuzamosan egy másik, a kulturális bizottságban is az 
önkormányzati törvényt tárgyalták a bizottsági tagok, ezért késtem.  

Ami Budapestet illeti, egy nagyon nehéz helyzetben volt az Ötv. valamennyi 
megfogalmazója és közreműködője. A kerületek és a főváros státuszának mindenképpen 
kapaszkodót jelent az, hogy a kerületek települési önkormányzatok, a főváros azonban 
települési és területi önkormányzatnak egyaránt minősül. Ebben próbált a Budapest-fejezet 
egy kicsit nagyobb mértékű eligazítást adni, mint amit az egyéb települési önkormányzatoknál 
kiolvasható. A kerettörvény jelleg pedig egyértelműen azt jelenti, hogy az ágazati törvények 
hivatottak arra, és nemcsak egy, hanem valamennyi ágazati törvény, ami az önkormányzati 
feladatok tartalmát vagy akár a végrehajtásukra vonatkozó részletszabályokat meghatározzák. 
Arra sajnos nincsen mód, hogy egy-egy településtípusnak az összes felmerülő feladatait egy 
törvényben – akár csak mellékletként is – meghatározzuk, mert ebben az esetben hasonló 
módon járnánk, mint ami a mostani helyzet is, hogy két ilyen meglehetősen vaskos, több ezer 
oldalas felsorolást tartalmazná az önkormányzati feladatokat. Tehát hogy a politika önállóan 
kíván-e Budapest-törvényt az önkormányzati törvény mellé létrehozni, erre mi szakmailag 
nem tudunk megalapozott választ adni. Mi úgy gondoljuk, hogy az a kategorizálás, ami a 
települési és a területi önkormányzati feladatokat meghatározza, és amelyeknek irányt szab, 
valamint amikor az önkormányzatok jogállását meghatározzuk, az elegendő eligazítást fog 
jelenteni a végrehajtás és a jogalkalmazás során. Idetartozna ilyen értelemben az is, amit az 
elnök úr említett a fenntartható zöldfelület előírásaira vonatkozóan.  

Az önkormányzati törvény megalkotásában az egyik filozófia az volt, hogy csak 
azokat a feladatokat jelenítsük meg, amelyeket az önkormányzatok mindegyike úgymond 
mint egy kötelező feladatot ellát, ezen kívül természetesen az ágazati törvények, ha 
megfelelően meghatározzák a források biztosítását és a feladat finanszírozásának a módját, 
további feladatokat is meghatározhatnak az önkormányzatok számára – ebben nincsen 
változás –, valamint az önkormányzatiság lényegét erősítendő az önkormányzat saját maga is 
felvállalhat a saját bevételei terhére minden olyan feladatot, amelyet ő úgy gondol, hogy egy 
adott településen fontosabb ellátni. Ebben játszhatnak szerepet azok a kérdések, hogy annyira 
eltérőek a települési adottságok, hogy erre vonatkozóan nem lehet megmondani, hogy az 
egyik önkormányzat a zöldfelületeit védje, a másik a tópartját, a harmadik a hegyvidékét, a 
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negyedik pedig – mint egy kis zsáktelepülés – éppen a megélhetésének a legalapvetőbb 
kérdéseit.  

Köszönjük szépen a forráselosztással és a feladatfinanszírozással kapcsolatos 
észrevételt. Ez elsősorban a 2012. évnek a feladatfinanszírozása pontos, államháztartásban jól 
elkülönített és meghatározó megfogalmazását fogja jelenteni, és akkor szolgálja ez mind az 
önkormányzatok érdekét, hogy mi az, amit az államtól támogatásként megkaphatnak, azt 
milyen mértékben, és mi az, amihez a saját bevételüket kell teljes egészében vagy részben 
felhasználni. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha más kérdés nincsen (Senki nem jelentkezik.), akkor az 
önkormányzati törvény általános vitára való alkalmasságáról kell határoznia a bizottságnak. 
Kérem, hogy a bizottság azon tagjai, akik támogatják a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását, azok ezt jelezzék. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
A bizottság 12 igen és 4 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak találja az 
önkormányzati törvény javaslatát.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

A bizottságnak lehetősége van előadót állítani a vitában. Kérdezem, hogy a többségi 
vélemény ismertetésére az igennel szavazó kormányzati képviselőcsoportok részéről ki 
vállalkozik. (Dr. Nagy Andor jelzésére:) Nagy Andor alelnök úr, ha ez a többi kormánypárti 
képviselőnek az egyetértésével találkozik.  

Jelezném, hogy mindenképpen szeretnék kisebbségi véleményt elmondani a 
törvényjavaslattal kapcsolatban, amennyiben a nemmel szavazó képviselők egyetértenek 
ezzel, akkor én összegyűjteném az ezzel kapcsolatos véleményeket, és azt elmondom a péntek 
reggeli vitában. De hogyha önállóan kíván például a Jobbik képviselőcsoportja kisebbségi 
véleményt elmondani, arra is van lehetőség.  

 
KEPLI LAJOS: Szerintem nem szükséges. (Dr. Nagy Andor: Persze, elmondjátok a 

frakció részéről.) 
 
ELNÖK: Rendben, akkor megbeszéljük. Köszönöm.  
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm a helyettes államtitkár 

asszonynak és a főosztályvezető úrnak a jelenlétet. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló T/4866. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Továbblépünk a harmadik napirendi pontunkra, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló T/4866. számú 
törvényjavaslat tárgyalására. Ezzel kapcsolatban a KIM részéről Belánszky-Demkó Zsolt 
főosztályvezető és Szablics Bálint főreferens úr az előterjesztő, illetve még egy kolléga úr, 
akit megkérek, hogy mutatkozzon be majd a megszólalásakor. A civiltörvénnyel kapcsolatban 
akkor meg is adom a szót a KIM képviselőinek, hogy tájékoztassák a bizottságot.  

 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Én vagyok az ismeretlen, én Szászfalvi államtitkár úr kabinetfőnöke 
vagyok, Galik Gábor úr. Nem szeretném túl bő lépre ereszteni, és át is adnám a 
főosztályvezető, illetve a főosztályvezető-helyettes úrnak a szót, ők részletesen beszámolnak 
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az írásos anyagon kívüli szükséges információkról, illetőleg amennyiben kérdésük van, úgy 
arra természetesen válaszolnak is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen. (Belánszky-Demkó Zsoltnak:) Parancsoljon! 
 

Belánszky-Demkó Zsolt (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

BELÁNSZKY-DEMKÓ ZSOLT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm. Üdvözlök mindenkit! Tisztelt Bizottság! Egy pár szóban akkor kiegészíteném az 
önök előtt lévő tervezetet. Bár az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslatról van szó, egy rendkívül 
hosszú, és – úgy érezzük – tartalmas, komoly társadalmi egyeztetés eredményeképpen sikerült 
elkészíteni, aminek az előzményeiről mondanék egy pár szót előzetesen.  

2010 júniusában kezdődött ez az egész történet, amikor a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium területért felelős államtitkára felhívással fordult a civil szervezetek 
képviselői felé, amelyben azt kérte tőlük, hogy mondják el véleményüket, javaslataikat a civil 
szektor hatályos szabályozásával összefüggésben. Úgy érezzük, hogy a felhívás sikeres volt, 
hiszen több mint 500 vélemény érkezett. Ezen vélemények feldolgozása alapján lényegében 
elkezdtük a munkát, és a problémákat, az ezeken az egyeztetéseken felmerült problémákat 
feldolgozva arra jutottunk, az a döntés született, hogy egy keretjellegű jogszabállyal próbáljuk 
meg feloldani a szektor szabályozásának ellentmondásait, és ezzel együtt természetesen a 
civilek életét is megkönnyíteni. 2010 novemberére készült el egy koncepció, amelyről az 
államtitkárság vezetői rengeteg helyen, több, közel 100 szakmai rendezvények konzultáltak a 
civilekkel. 2011. június végén jelent meg az interneten az első normaszöveg-tervezet. A 
társadalmi egyeztetésnek ebben a szakaszában is hozzávetőleg körülbelül 500 vélemény, 
észrevétel érkezett.  

Röviden felvázolnám, hogy melyek a javaslat leglényegesebb pontjai. Elsősorban is a 
legfontosabb cél az, hogy egy átlátható jogi környezet és egy egységes joggyakorlat alakuljon 
ki. Az átláthatóbb és a működést elősegítő jogi környezet érdekében három jogszabályt 
kívánunk ebben a keretjellegű jogszabályban szabályozni, hiszen jelenleg külön 
jogszabályban találhatóak meg az egyesülési jogról, a közhasznúságról, illetve a Nemzeti 
Civil Alapprogramról szóló rendelkezések, és ezen jogszabályok hatályon kívül helyezésére 
tesz javaslatot maga a tervezet.  

Az is megállapítható, hogy a jelenlegi, hatályos jogrendszerben nincs olyan 
általánosan elfogadott, jogszabályban rögzített meghatározás, amely magát a civil szervezet 
fogalmát definiálná. A tervezet most ennek is eleget tesz, és kimondja, hogy lényegében az 
egyesület és az alapítvány tekinthető civil szervezetnek, illetve egy új szervezeti forma, a civil 
társaság, amely egy új, rugalmasabb egyesülési forma, amely korlátozott jogi lehetőségekkel, 
ugyanakkor csökkentett adminisztrációs terhekkel is bír. Civil társaság létrehozásához nem 
szükséges bírói regisztráció sem.  

Egy további fontos célunk, hogy a civil szervezetek alapításának, illetőleg 
megszüntetésének szabályait is egyértelműsítsük. Ennek érdekében a civil szervezetre a 
végelszámolási és a felszámolási szabályok civilspecifikus alkalmazását valósítja meg a 
javaslat, és úgy érezzük, hogy ennek köszönhetően nem maradnak észrevétlenül az inaktív, 
alvó, nem működő civil szervezetek sem a rendszerben. Ezzel egy régóta fennálló problémát 
is kezelni tudunk, és végre úgy érezzük, reális képet kaphatunk a működő civil szervezetekről.  

Ugyancsak fontos újítás, hogy létrejön egy új, a bíróságok által kezelt közhiteles 
nyilvántartás. A cégjegyzékhez hasonló közhiteles nyilvántartásban kerülnek rögzítésre a civil 
szervezetek, aminek köszönhetően a nyilvántartásban található adatok közhitelesnek 
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minősülnek. Mindez, úgy érezzük, hozzájárul a szervezetek egymás közötti 
kommunikációjának az erősítéséhez, illetve a szervezetek gazdálkodásának átláthatóságához, 
valamint a különböző pályázati vagy akár normatív támogatásokkal járó adminisztráció 
csökkentéséhez is.  

A tervezet a szervezet gazdálkodására, illetve a beszámolási szabályok 
összehangolására is javaslatot tesz, egy egységes beszámolási forma alkalmazásával 
egyszerűsíteni tudjuk a jelenleg problémát okozó, egymásnak ellentmondó beszámolási 
szabályokat. Nagyon fontos, hogy a közhasznúság tekintetében egy új rendszert vezet be a 
tervezet, a kétfokozatú rendszer helyett egy egyfokozatú rendszer kialakítására teszünk 
javaslatot. Ezen túlmenően maga a közhasznúság megítélése nem a szervezetek önbevallásán 
alapszik majd, hiszen a jelenlegi szabályozás alapján egy tevékenységi listáról, egy 24-es 
listáról választhatnak tevékenységet, amelyet aztán rögzítenek az alapító okiratukban, azt 
azután beadják a bíróságra, és ugyebár a bíróság érdemi vizsgálat nélkül bejegyzi azt. Ez a 
tervezet nem kíván egyes tevékenységeket preferálni, szerintünk minden civil szervezet által 
végzett tevékenység nagyon fontos.  

A minősítéshez amellett, hogy egy közfeladat ellátására irányuló tevékenység 
szükséges, további két feltételnek való megfelelést kell bizonyítani a szervezetnek: egyrészt 
egy társadalmi jelentőséget, másrészt megfelelő erőforrásokkal is rendelkeznie kell az adott 
szervezetnek. Ez azért is fontos, mert a közhasznú szervezetek nagyrészt közszolgáltatásokat 
végeznek, és így az állam számára garanciális elemek szükségesek ahhoz, hogy biztosítva 
lássa azt, hogy ezekhez a közszolgáltatásokhoz az állampolgárok stabilan, hosszú távon és jó 
minőségben férhetnek hozzá. Az említett két feltételcsoportban egyébként három-három 
feltétel szerepel, és ezek közül egynek-egynek kell megfelelnie a szervezetnek ahhoz, hogy a 
jogállást megszerezze.  

Végül a támogatásról. A támogatások tekintetében a legfontosabb újdonság az, hogy a 
jövőben egy úgynevezett nemzeti együttműködési alap lesz az általános támogatási forrás. Itt 
csak annyit jegyeznék meg, ami szerintem fontos, hogy az alap forrása nem zárolható a 
tervezet szerint, tehát maradványtartási kötelezettség sem írható elő rá, ami egy garancia lesz 
arra, hogy az, amit a mindenkori Országgyűlés az aktuális költségvetési törvényben 
megszavaz, rendelkezésre is fog állni a civileknek.  

Köszönöm szépen a szót. Természetesen állunk rendelkezésre a kérdések tekintetében. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mielőtt megadom a lehetőséget a bizottság tagjainak, 

hogy kérdéseket tegyenek fel, jelzem, hogy minden képviselő megkapta a bizottság mellett 
működő Fenntarthatóságra Nevelési Kerekasztal állásfoglalását a civiltörvénnyel 
kapcsolatban, illetve az ezt az állásfoglalást megalapozó vitaanyagot is, amelyet tárgyalt a 
kerekasztal, a kerekasztal álláspontja tehát megismerhető. Ennek fényében kérdezem, hogy 
van-e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről. (Jelzésre:) Bödecs Barna, parancsolj!  

 

Kérdések, hozzászólások 

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Jobbik korábban 
súlyos aggodalommal nézegette ezt a törvénytervezetet, aztán a beterjesztett változat valóban 
figyelembe vett sok olyan civil észrevételt, amely ezt a tervezetet jobbá és használhatóbbá 
tehette. Az előterjesztő által elmondottak közül néhány pontot azért kiemelnék, ahol vitáink 
vannak. Az egyik ilyen pont a közhasznúsági besorolás. Itt korábban egy teljesen 
diszkriminatív megoldás volt előterjesztve, és több anyagi erőforrás-feltételnek kellett volna 
megfelelni a közhasznúsághoz, ami a kis szervezetek jelentős részét gyakorlatilag 
ellehetetlenítette volna. Örömmel látjuk, hogy a tervezetbe itt vagylagos megfogalmazások 
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kerültek, ami nyilvánvalóan nagyobb mozgásteret biztosít. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy 
nem mindegyik fogalom felel meg annak a célnak, amit önök ezzel el kívánnak érni, tehát úgy 
gondoljuk, hogy a közhasznúsági fogalommeghatározásnál mindenképpen az általános 
vitában és majd a részletes vitában szükség lesz egymás meggyőzésére annak érdekében, 
hogy ez a tervezet jobbá válhasson.  

Nem értünk egyet azzal sem, hogy visszajön ez a miniszteri keret és miniszteri alap a 
forráselosztásnál. Nem gondoljuk azt, hogy egyszemélyi döntéseken kellene a civil 
szervezetek finanszírozásának akár 10 százalékos mértékben is alapulnia. Hasonlóképpen 
nem örülünk a normatív finanszírozás bevezetésének abban a formában, ami gyakorlatilag az 
erős civil szervezeteket erősíti még tovább. Itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy nem áll 
egyenes arányban a társadalmi hasznossággal az, hogy valamely civil szervezet milyen 
bevételi forrásokkal vagy milyen finanszírozási háttérrel rendelkezik, és azt is tudomásul kell 
venni, hogy vannak olyan civil tevékenységi körök, amelyek – mondjuk úgy – a társadalom 
megszólítása révén sokkal nagyobb forrásbevonásra képesek önmaguknál fogva, mint 
mondjuk a társadalmi hasznosság tekintetében vitathatatlanul fontos feladatot ellátó, ám a 
társadalom látókörének perifériáján elhelyezkedő tevékenységek. Ilyen értelemben ezzel 
mindenképpen vitatkozni fogunk.  

Ezzel együtt azt abszolút dicséretesnek tartjuk a Jobbik részéről, hogy végre van egy 
olyan javaslat a Ház előtt, amely valós társadalmi vitát és egy hosszú előkészítést követően 
került be, és vannak bizony pozitívumai is mind a regisztrációra, mind a beszámolási 
kötelezettségre, a nyomon követhetőségre vonatkozó területeken. Ilyen értelemben a Jobbik 
részéről a tervezetet általános vitára alkalmasnak tartjuk, ez viszont nem jelenti azt, hogy a 
végszavazásnál is támogatni fogjuk, ez a vitában, illetve a módosító indítványok kezelésén 
fog ez eldőlni.  

Köszönjük szépen az előterjesztők munkáját.  
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz és a KDNP 

általános vitára alkalmasnak minősíti ezt a törvénytervezetet. Itt egy olyan kerettörvényről 
van szó, amely tovább fogja erősíteni a legutóbbi években egyébként is már meglehetősen 
megerősödött civil szektort. A rendszerváltás egyik nagy nyeresége éppen az, hogy nemcsak 
pártok, hanem civil szervezetek is érdeket tudnak érvényesíteni, és ez a törvény ezt a 
lehetőséget nemcsak hogy fenntartja, hanem szerintem szabályozza, jó irányba mozdítja el; a 
működési feltételeket is tisztába teszi, amire – ahogyan hallottuk az előbb a főosztályvezető 
úrtól – szükség is volt.  

Nekem egyetlen kérdésem lenne csak. Említette, hogy van a civil társaság mint egy 
teljesen új civil szervezeti forma. Mondjon egy konkrét példát nekem erre, hogy meg tudjam 
különböztetni mondjuk az egyesülettől a civil társaságot! Mert elkezdtem gondolkodni, hogy 
ez mi legyen – nem olvastam el az erre vonatkozó részeket –, és ezzel kapcsolatban szeretnék 
egyedül információt kérni.  

Mi valamennyien támogatni fogjuk az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Nekem is volna egy-két észrevételem, kérdésem.  
A Lehet Más a Politika frakciója szintén nagyon fontosnak tartja, hogy egy átfogó 

törvényi szabályozás rendezi azokat a kérdéseket, amelyek az elmúlt évtizedekben a civil 
szervezetek körében felmerültek, és számos előremutató rendelkezése van a 
törvényjavaslatnak, amelyek, azt gondoljuk, valóban segítik a helyzet tisztázását. Egyetértünk 
azzal, hogy a civil szervezeti konzultációk eredményeképpen az eredetileg megismert 
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koncepciókhoz képest valóban sok javulás történt a szövegben, de néhány ponton továbbra is 
problémásnak tartjuk a benyújtott javaslatot.  

A Bödecs képviselő úr által említettekhez kapcsolódva a közhasznú minősítés 
feltételrendszerét továbbra is alkalmasnak tartjuk arra, hogy központi és nem feltétlenül a 
tényleges közhasznúság vagy a civil szervezet közösség számára nyújtott munkája, 
hasznossága alapján dőljön el, hogy mely szervezetek kerülnek bele a közhasznú minősítésbe, 
ráadásul a közhasznú minősítésen múlik az, hogy milyen forrásokhoz tud hozzáférni egy 
szervezet. Tehát nagyon erős a különbség – röviden és egyszerűen – a közhasznú és a nem 
közhasznú szervezetek finanszírozása között, az állam a nem közhasznú szervezetek esetében 
a finanszírozási lehetőségek jelentős körét gyakorlatilag nem nyitja meg vagy csak nagyon 
korlátozottan teszi lehetővé, ezáltal számos, valóban főleg helyi, kisebb szervezet, amely a 
helyi közösség számára nyújt fontos szolgáltatásokat vagy érdekképviseletet, ezek a 
szervezetek pénzügyileg is nagyon nehéz helyzetbe fognak kerülni, és jó eséllyel 
kirostálódnak az elkövetkezendő években egyáltalán a civil szervezetek közül.  

Attól tartunk, hogy ez megerősítheti, vagy fennáll a veszélye, hogy megerősödik 
ennek a központi, állami, kormányzati, politikai befolyásnak a lehetősége a Nemzeti Civil 
Alapprogram utódjaként létrehozandó tanács működése során, tekintve, hogy ennek a 
szervezetét úgy állapítja meg a törvénytervezet, hogy egyértelműen kormányzati többség 
jelenik meg ebben a tanácsban. Az illetékes parlamenti bizottság, amelyben szintén 
kormánytöbbség van, delegál három tagot, három tagot a minisztérium delegál, és három 
tagot delegálnak maguk a civil szervezetek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kormányzat 
állapítja meg, hogy a benyújtott pályázatok közül melyiket támogatja, a kormányzati 
delegáltak állapítják meg, hogy a benyújtott pályázatok közül melyik kerül támogatásra, és 
melyik nem. Ez, úgy gondoljuk, nem fér össze a civil szektor önállóságának és lehetőség 
szerinti autonómiájának a céljával, hanem megnyitja a politikai befolyásolás lehetőségét.  

A kormányoldal képviselői jelen pillanatban ezt nyilvánvalóan egy hasznos dolognak 
tartják. Én arra kérek mindenkit, azért gondolja át azt, hogy ha egy más színezetű kormányzat 
– amelynek a megjelenésére azért demokráciában lehet számítani – kerül hatalomra, akkor is 
ilyen hasznosnak fogják-e tartani, hogyha a kormányzati befolyás a jelenleginél sokkal 
erősebben érvényesül. Jelenleg az NCA-ban a civil delegáltak vannak többségben, tehát 
valóban működik az autonómia, az önigazgatás a forráselosztásban, ez most gyengül, és 
mindenképpen veszélybe kerül a civil szervezetek finanszírozásának függetlensége. Mi 
nagyon szeretnénk, hogyha az új tanács szervezeti rendszerében vissza lehetne állítani a civil 
többséget, vagy legalábbis egy paritásos rendszert lehetne létrehozni, amely csökkenti a 
kormányzati befolyást ebben a struktúrában.  

Hogyha más kérdés, észrevétel nincsen, akkor megadom a szót a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium képviselőinek, hogy reagáljanak a felvetésekre.  

 

Dr. Szablics Gábor (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai, 
reflexiói 

DR. SZABLICS GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Bizottság! Úgy érzem, a legtöbb kérdés vagy felvetés a közhasznúság 
kérdésköréhez kapcsolódott, ezért ezzel kezdeném. Mi is nagyon sokat gondolkodtunk azon, 
hogy hogyan lehetne a jelenlegi helyzetet feloldani. Pár évvel ezelőtt született egy tanulmány 
a civil szervezetek bejegyzéséről a közhasznúsághoz is kapcsolódóan, amelynek során egy 
civil szervezet arra vállalkozott, hogy a 20 megyei plusz a Fővárosi Bíróságon csaknem 
azonos létesítő okiratot nyújtott be, és az eltérő joggyakorlatnak köszönhetően nagyon-nagyon 
eltérő eredményeket kaptak. Részben ez a tapasztalat vagy tanulság volt az, ami arra indított 
bennünket az előterjesztés kidolgozása során, hogy a bírósági eljárásokban az ilyen eltérő 
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joggyakorlatok kialakulását kiküszöbölendő a lehető legegyértelműbben szükséges 
fogalmazni, illetve a közhasznúság vonatkozásában objektív szempontokat szükséges 
meghatározni. A másik fontos alapelv az volt, hogy ne egy taxatív, mondhatni preferált listát 
alkossunk, mert egyformán fontosnak tartjuk az összes civil tevékenységet, és nem tartjuk, 
nem tartottuk szerencsésnek, hogyha egy 24 vagy akár 70 elemű listával próbáljuk 
bekorlátozni azt, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek közhasznú jogállással civil 
szervezetek. Szóval ezek azok, amik az objektív szempontrendszer kialakítását motiválták.  

Engedjék meg, hogy arra is felhívjam a figyelmet, hogy nem csupán anyagi vagy 
anyagias jellegű szempontokat igyekeztünk meghatározni, hanem olyan dolgokat is, amelyek 
a szervezet támogatottságát, adományok, az szja 1 százaléka igénybevételén keresztül például 
a támogatottságot, vagy azt teszik mérhetővé, hogy a helyi társadalmak milyen aktívan 
működnek közre, ezt például az önkéntesek, a civil szervezet munkájában közreműködő 
önkéntesek által tartottuk mérhetővé tehetőnek. Így valamilyen módon mégiscsak vissza tud 
köszönni az az elterjedt vélekedés, hogy egy egység állami pénz mellé a civil szervezet 
odatesz még egy egység további forrást, amit adományozóktól, egyéb forrásokból begyűjt, 
illetve egy egység önkéntes munkát is, így megsokszorozza azt a forrást, amit az állam 
támogatásként nyújt.  

A civil társasággal összefüggésben az analógia a polgári jogi társasággal állítható fel, 
ahol a részes felek – itt nincsen a minimális 10 fő, ami egy egyesületnél például szükséges – 
egy szerződéssel hozzák létre magát a szervezetet. Szemben azonban a polgári jogi 
társasággal ott gazdálkodás, itt valamilyen társadalmi célja van, tehát nem a profitszerzés 
céljából alakulhat meg. Ezt az egyesületnél sokkal lazább szerveződési formának szántuk az 
előterjesztésben, amely kiteljesíti vagy kiszélesíti az egyesülési jog adta lehetőségeket.  

A közhasznú szervezetek finanszírozásával kapcsolatban az elnök úr felvetette, hogy 
az objektív szempontok esetleges nem teljesíthetősége miatt az állami támogatási rendszerből 
kiesnének a nem közhasznúak. Az előterjesztésben ugyanakkor az NCA utódjaként emlegetett 
nemzeti együttműködési alap nem zárja ki, hogy nem közhasznú szervezet támogatást kapjon. 
Az NCA-ról szóló törvény megfogalmazott olyat, hogy szakmai támogatást csak közhasznú 
szervezetek vehetnek igénybe, itt az előterjesztésben ilyen megkötés nem szerepel. Illetve a 
normatív finanszírozással kapcsolatban nem értettem pontosan, hogy a képviselő úr mire utalt, 
amikor a nagy szervezetek normatív finanszírozási források általi továbbsegítésére utalt. Ezt 
hogyha esetleg egy kicsit tudná pontosítani, akkor igyekszem arra is válaszolni. Köszönöm 
szépen. (Bödecs Barna nemet int.) 

 
ELNÖK: Nem, jó. Ha más kérdés, észrevétel nincsen (Senki nem jelentkezik.), akkor 

megköszönöm a KIM képviselőinek a tájékoztatást és a válasz a kérdésekre.  

Határozathozatal 

A civiltörvény általános vitára való alkalmasságáról kell határoznunk. Kérem a 
bizottság tagjait, hogy akik a javaslatot általános vitára alkalmasnak találják, azok ezt 
jelezzék. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság általános 
vitára alkalmasnak találta a T/4866. számú törvényjavaslatot.  

A bizottsági előadó kijelölése 

A bizottságnak ez esetben előadót kell állítania. Kérdezem, hogy… (Dr. Nagy Andor: 
Legyél te!) Ugyan részünkről több kritikai észrevétel megfogalmazódott, de azért tudom 
ismertetni – ha nincs kifogás ezzel kapcsolatban – a plenáris ülésen a bizottság többségi 
véleményét is. Ez kedden délután kerül napirendre, ha jól emlékszem. (Dr. Nagy Andor: Az 
önkormányzati meg pénteken?) Igen, az pénteken. (Sebestyén László közbeszól.) Igen, 
Sebestyén képviselő úr! 
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SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Lehet, hogy nem figyeltem, de szeretném tudni, 

hogy a többségi véleményt kívánja az elnök úr ismertetni.  
 
ELNÖK: Tekintve, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 

egyhangúlag megszavazta a bizottság… 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Jó, oké! Köszönöm.  
 
ELNÖK: …, az a javaslat hangzott el, hogy a többségi véleményt, a bizottság többségi 

véleményét én ismertessem az ülésen… 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Bár én jobban szerettem volna, hogyha egy 

kormánypárti képviselő ismerteti. Köszönöm.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Jelentkezik valaki?  
 
ELNÖK: Erre van lehetőség.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Erre van lehetőség, csak nem látom a tolongást. 

(Derültség.) Van valaki, aki elvállalja? Mert én nem tudok sajnos itt lenni. (Sebestyén László: 
Én sem. – Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: (Bartos Mónikának:) Móni? (Bartos Mónika: Sajnos nem.)  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt gondolom, hogy a megfogalmazott kritikai 

észrevételek ellenére az elnök úr alkalmas arra, hogy a többségi véleményt korrekt módon 
elmondja. Úgyhogy én azt kérem Sebestyén képviselőtársamtól is, hogy fogadja ezt el. 
(Sebestyén László: Rendben!)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ennek fényében akkor én fogom ismertetni a többségi véleményt 

a plenáris ülésen – a kritikai észrevételeinket pedig majd a vita során elmondjuk.  
Ezzel akkor a harmadik napirendi pontot lezárom. Megköszönöm a minisztérium 

képviselőinek a jelenlétet.  

Egyebek  

Az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatom a bizottságot, hogy a következő 
ülésünket holnap, november 15-én, reggel 9 órakor tartjuk. A Vidékfejlesztési 
Minisztériummal és a Levegő Munkacsoport civil szervezettel együttműködésben a 
közelmúltban elfogadott PM10, tehát kisméretű szállópor-szennyezéssel kapcsolatos 
intézkedési tervről számol be a bizottságnak a minisztérium képviselője. Ezt követően pedig a 
Képviselői Irodaház aulájában egy kiállítást nyitunk meg a PM10 intézkedési tervvel, illetve a 
PM10-szennyezés hatásaival kapcsolatban, amire a bizottság valamennyi tagját szeretettel 
várjuk.  

Ugyancsak tájékoztatom a bizottságot, hogy a házvezetés tájékoztatása szerint Oláh 
Lajos alelnök úr visszatér a bizottság munkájába tagként (Közbeszólások.), tagként folytatja 
munkáját, amennyiben erről a mai plenáris ülésen a személyi javaslatok körében az 
Országgyűlés dönt. Ha nem merül fel ezzel kapcsolatban kifogás, akkor akár már holnap 
köszönthetjük Oláh Lajos képviselő urat a bizottság tagjaként.  
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November 21-én, jövő hétfőn szükség szerint tartunk bizottsági ülést, amennyiben 
olyan előterjesztés érkezik a parlament elé, amelyet tárgyalnunk szükséges; ha nem, akkor 
hétfőn nem lesz ülés. November 22-én, kedden Szabó Máté országgyűlési biztos 
meghallgatása lesz 10 órától. November 24-én, csütörtökön pedig Illés Zoltán államtitkár urat 
és Papp Károly belügyminisztériumi államtitkár urat hallgatjuk meg a környezetvédelmi 
intézményrendszer helyzetével kapcsolatban. (Bartos Mónika közbeszólására:) 10 órától, 
igen, november 24-én. (Közbeszólások.) 22-én, Szabó Máté meghallgatása előtt a 
költségvetéshez és a megalapozó törvényekhez érkezett kapcsolódó indítványokról is 
tárgyalnunk kell, elképzelhető, hogy emiatt egy fél órával korábban kezdjük el az ülést – 
kérem, figyeljék a bizottsági meghívót. (Közbeszólás: Ez melyik nap?) Ez a 22-ei ülés, 
amelyen Szabó Máté meghallgatására kerül sor. Attól függően, hogy a bizottság munkakörébe 
tartozó kapcsolódó módosító indítványok érkeznek-e, és ha érkeznek, milyen számban, ezeket 
kedden, az ombudsman úr meghallgatása előtt meg kell tárgyalnia a bizottságnak, úgyhogy 
akkor korábban, 9 vagy fél 10-től kezdhetjük az ülést – erről tájékoztatni fogjuk a bizottság 
tagjait.  

Ha más észrevétel, kérdés nincsen… (Jelzésre:) Igen, Fejér képviselő úr, parancsolj! 
 
FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nekem lenne egy 

észrevételem, amit az elnök úr figyelmébe szeretnék ajánlani. Ön köztudottan nagyon 
érzékeny a Házszabályra és annak rendelkezéseire. Arra szeretném kérni az elnök urat, hogy a 
jövőben az LMP-s képviselői megnyilvánulásai váljanak el az elnöki tisztségben tett 
megnyilvánulásaitól, ugyanis az, aki nem tudja, vagy nem figyel kellőképpen oda, azt 
gondolja, hogy az a vélemény, amelyet ön megfogalmaz, egybeesik a többségi véleménnyel, 
és ez az esetek többségében nem így van. Így kérem az elnök urat, hogy szíveskedjék a 
Házszabály szerint vezetni az üléseket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A továbbiakban jobban oda fogunk figyelni erre a 

szempontra.  
Ha más nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor megköszönöm a bizottság tagjainak a 

részvételt. További jó munkát kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 15 perc)  
  

Jávor Benedek  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


