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Napirendi javaslat 
 

1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 

(T/5539. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Tájékoztató a nyilvános illemhelyek létesítésének fejlesztéséről  

Előterjesztő:  

Belügyminisztérium képviselője  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselője  

Fővárosi Csatornázási Művek képviselője  

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Szalay Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Zakó László (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)  
Hoffmann Pál (KDNP)  
Kukorrelly Endre (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bánki Erik (Fidesz) Szalay Ferencnek (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Vincze László Mihály (Fidesz) Lasztovicza Jenőnek (Fidesz)  
Bús Balázs (KDNP) Hoffmann Pálnak (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Tóth Ferenc vezető tanácsos (Belügyminisztérium) 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SZALAY FERENC (Jobbik), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm bizottságunk tagjait, megjelent vendégeinket! A napirendi javaslatot 
mindenki megkapta. Akinek van még arra vonatkozóan javaslata, hogy bármit vegyünk fel 
napirendre, vagy véleménye, kérdése van hozzá, az kérem, jelezze! (Nincs jelzés.) Ha nincs, 
akkor emelje fel a kezét, aki elfogadja a napirendi sort! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat 
(T/5539. szám) 

Vita és szavazás 

Az 1. napirendi pontunk a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. Köszöntöm dr. Bognár Lajos helyettes 
államtitkár urat és Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat! Mondom az ajánlási 
pontokat, önök pedig elmondják, hogy mi a meglátásuk róla: a kormány támogatja vagy nem 
támogatja. 

A 19/1-es ajánlási pontban Pál Béla, Szabó Imre és Gőgös Zoltán javaslatairól 
kérdezem önöket.  

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzá kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Kérdezem 

a bizottság véleményét. Aki támogatja, emelje fel a kezét! (Nincs jelzés.) Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta a javaslatot.  

A 28/1-es ajánlási pontban Kőszegi Zoltán képviselőtársunk javaslata szerepel.  
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény van-e hozzá? (Nincs jelzés.) Aki támogatja, emelje fel a 

kezét! (Szavazás.) Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) 
Egyhangúlag támogattuk a javaslatot.  

A 46/1-es ajánlási pontban szintén Kőszegi képviselőtársunk javaslata szerepel. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény merült-e fel? (Nincs jelzés.) Én sem támogatom. Aki 

támogatja? (Szavazás.) Egy támogatás. Aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

Az 51/1-es ajánlási pontban szintén Kőszegi Zoltán javaslata szerepel. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, vélemény merült-e fel? (Nincs jelzés.) Aki támogatja? (Szavazás.) 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság 1 
ellenszavazattal támogatja a javaslatot. 

A 64/1-es ajánlási pontban Pál Béla képviselőtársunk javaslata szerepel. 
 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdések, vélemények merültek-e fel? (Nincs jelzés.) Aki támogatja, az 

emelje fel a kezét! (Nincs jelzés.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodik? 
(Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A mezőgazdasági bizottságnak van még egy módosító javaslata T/5539/77-es számon. 
Kérdezem, hogy önöknek mi a meglátásuk erről a javaslatról. 

 
DR. BOGNÁR LAJOS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény merült-e fel? (Nincs jelzés.) A bizottságunkat kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság 
egyharmada sem támogatja. Köszönjük szépen a segítséget.  

Tájékoztató a nyilvános illemhelyek létesítésének fejlesztéséről 

A következő napirendi pontunk: tájékoztató a nyilvános illemhelyek létesítésének 
fejlesztéséről. Köszöntjük Tóth Ferenc, Kertész György, Kovács Márta, Szilágyi Mihály és 
Bátori Marianna hölgyeket és urakat! Ki kezdi? Tessék parancsolni! Szóbeli kiegészítést 
kívánnak-e tenni az anyaghoz? (Nincs jelzés.) Van-e valaki, aki esetleg hozzáfűzne valamit? 
Esetleg a Belügyminisztérium hozzáfűzni valamit? (Nincs jelzés.) Akkor áttérünk a 
kérdésekre.  

Kérdések, hozzászólások 

ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Amikor 
bizottságunk elnöke javaslatot kért a féléves munkatervre, akkor voltam bátor leírni, hogy 
foglalkozzunk a nyilvános illemhelyek kérdésével, mert nagyon sok emberrel ellentétben én 
ezt fontos ügynek tartom. Lasztovicza képviselő úr már fogja a fejét, bár nem tudom, hogy ő 
emberfeletti lény-e... (Becsó Zsolt: Még jó, hogy csak a fejét fogja! – Lasztovicza Jenő: Ne 
szórakozzunk!) Jó, bocsánat. (Lasztovicza Jenő: Komoly bizottsági ülésen vagyunk. Mi az, 
hogy emberfeletti?) Így van. Az az én szomorú tapasztalatom, hogy azzal, hogy nagyon kevés 
nyilvános illemhely van az országban – és nem csak Budapestről van szó, mert kaptunk egy 
részletes anyagot a fővárostól, amit köszönök szépen –, mindenkit, aki a városban él és 
mozog, önkéntelenül a hipermarketekbe, a multiláncokhoz irányítjuk ebbéli tevékenységének 
végzése céljából is, és ott kvázi kényszervásárlásba is kergetjük. Az a közállapot is erre 
vezethető vissza, ami a közterületeinken van. Most nem a budapesti, naponta termelődő több 
tíz tonna kutyagumira gondolok, hanem arra az emberi ürülékre és egyéb maradványokra, 
amelyek annyira elcsúfítják a várost, és olyan rossz képet alakítanak ki a fővárosról és 
városainkról, hogy nem győzünk magyarázkodni.  

A problémát tehát kettéválasztanám egyrészt a nyilvános illemhelyek gazdasági, 
működtetési, higiéniai kérdéseire, másrészt pedig egy olyan életfelfogásbeli kérdéssé is 
tenném, amelyet nem kezelünk kellő súllyal. Úgy gondolom tehát, hogy több célt érnénk el 
egyszerre, ha komolyabban foglalkoznánk ezzel, és egy külön része lenne itt a turizmus, 
idegenforgalom politikájának is ez a kérdés, mert ezek elválaszthatatlanok egymástól. Aki 
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nyitott szemmel jár a városokban, közterületeken, az nem mehet át szó nélkül a látott és 
szagolt dolgok fölött. Mint Sport- és turizmusbizottság – ebbéli minőségben majdnem hogy 
szakbizottságnak is tartanám magunkat azért sok más bizottsággal együtt –, ha közvélemény-
kutatást végeznénk a hazánkba látogató külföldi turisták vagy pedig csak az egyszerű 
városlakó emberek körében, lesújtó képet kapnánk. Ilyen nagyon nem készül, erről mindenki 
szemérmesen hallgat, de eljutottunk oda – amit még egyszer köszönök –, hogy legalább a 
bizottságban foglalkozunk ezzel.  

Nem vagyok híve a teljesen automatizált rendszereknek, tudniillik a mai 
közállapotokat figyelembe véve a pénzérmével működők ott sem váltják be szerintem a 
hozzájuk fűződő reményeket, mert nem használják pénzért, hanem inkább a bódé mellett 
végzik el a dolgukat. A klasszikus vécésnéni mint intézményrendszer azért sok emberben 
nosztalgikus képet idéz fel, bizony, bizony, erre van társadalmi igény, ne hunyjunk szemet 
efölött. Én a magam részéről támogatnám egy kormányzati szintű koncepció kidolgozását arra 
vonatkozóan, hogy az országban hogyan lehetne ezt a kérdést hosszú távon tartósan, 
megnyugtató módon rendezni, és ne a multik karjaiba hajtsuk az embereket vásárlásra csak 
azért, mert folyó ügyeiket sehol nem tudják máshol elvégezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e másnak véleménye, meglátása? (Nincs jelzés. – A 

meghívottakhoz:) Önöknek van-e hozzáfűznivalójuk? (Nincs jelzés.) Azt gondolom, hogy 
valóban nagy igazság van benne – és ezt most polgármesterként mondom –, hogy a 
településeken biztos, hogy van erre igény; azt nem tudom, hogy ezt központilag kell-e 
rendezni, és egy országos koncepció kell-e hozzá. Nekem tetszik a budapesti Csatornázási 
Művek gondolata, javaslata, hogy mit és hogyan kellene tenni, de azt gondolom, hogy ez 
elsősorban települési önkormányzati feladat. Ha minket érintett volna ez a kérdés, az a 
turizmus kapcsán jelenhet meg, hiszen az tényleg nem mindegy, hogy hogyan és miképpen 
néznek ki a települések, városok – főleg a látványos városok –, ha nincsenek közvécék vagy 
közillemhelyek. Vannak nemzetközi tapasztalatok, azt gondolom, hogy mindenkinek van 
testvérvárosa, testvérmegyéje. Ha ott az ember végigkérdezi, én megkérdeztem, 
Reutlingenben például a településen kimondottan városképet javító közvécéket helyeznek ki, 
játszótérrel és mindenféle egyéb szolgáltatással összekötve, de ezek pénzbe kerülnek és nem 
ingyenesek, és nem vécésnénivel, hanem ezek teljesen automatizált vécék. Ez szerintem két 
külön probléma. 

A másik, hogy én nem kötném össze ezt a multikkal. Szerintem az nem baj, hogy 
valaki egy bevásárlóközpontban végzi a dolgát, az körülbelül húszszor jobb, mintha nem ott 
végezné, de tanácstalan vagyok, megmondom őszintén. Nem tudom, kinek van javaslata ezzel 
kapcsolatban, hogy ezt tényleg érdemes-e országos szintre felhozni; én nem gondolom, és az 
önkormányzati törvényben sem gondolom, hogy érdemes megjeleníteni, a települési 
önkormányzatok forrásait ismerve pedig viszonylag kevés közvécét fognak kihelyezni az 
elkövetkezendő időszakban. (Zakó László: Ezért, elnök úr.) Tessék hozzászólni bátran, aki 
szeretne! 

Tóth Ferenc (BM) reflexiói 

TÓTH FERENC (Belügyminisztérium): Köszöntöm a bizottságot a 
Belügyminisztérium részéről! Köszönöm a lehetőséget. Mint az előzetes anyagban is szerepel, 
mind a hatályos önkormányzati törvény, mind pedig a 2013. január 1-jétől életbe lépő 
szabályok megteremtik annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok ellássák ezt a feladatot. 
Az önkormányzati törvény nem feladattelepítő törvény lényegében, hanem általában 
felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket egyes önkormányzatok ellátnak, a 
részletszabályokat pedig az ágazati törvényekre bízza, a feladattelepítés elveinél azonban 
meghatározza azt és lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes ágazati törvények különböző 
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feladatokat szabjanak meg a különböző nagyságú, közigazgatási területű, lakosságszámú, 
gazdasági teljesítőképességű önkormányzatoknak. Ezzel a témával kapcsolatban is vélhetően 
a nagyobb lélekszámú településeken merülhet fel ez a probléma, ahol valóban jelentősebb a 
turizmus, vagy időszakosan vagy rendszeresen sok vendégéjszakát töltenek el az emberek. 
Ahogy az előzetes anyagban is fogalmaztunk, ez a Belügyminisztériumot ebből a 
szempontból érinti, a tartalmi megközelítése pedig véleményünk szerint egy közegészségügyi, 
köztisztasági területre tartozó kérdés, ahol esetleg a Nefmi szakértői tudnak konkrétabban 
nyilatkozni. Egyelőre ennyi. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e másnak hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

azt javaslom, hogy a bizottságunk vállalja magára azt, hogy hasonlóképpen, mint az OLLÉ-
program vagy az óvodába telepíthető labdarúgópályák programja kapcsán, legyen egy olyan 
pályázati rendszer, amely segíti az önkormányzatokat, az önkormányzatok közül pedig –
 megfelelő mennyiségű önrész hozzáadásával – aki akarja, vigye, aki nem akarja, ne vigye ezt 
a programot. Ha nincsen hozzá forrás, akkor bármit mond az önkormányzati törvény, az 
önkormányzatok nem fogják megcsinálni ezeket a fejlesztéseket. Gondolom, ez lehet egy 
áthidaló javaslat, a későbbiekben pedig menjünk végig rajta, hogy mit tudunk ebben a 
kérdésben tenni. Köszönöm. (Jelzésre:) Alelnök úr! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm. Csak egy jellemző példát mondanék. 

Nagykanizsáról jöttem, amely egy 50 000 lélekszámú megyei jogú város. Nagykanizsán a 
városban összesen két úgynevezett nyilvános illemhely van a presszó mellé építve, ami 
gyakorlatilag egy presszó külső bejáratú illemhelye, tehát ugyanaz, mintha bemenne az 
ember, ami az én felfogásom szerint nem minősül nyilvános illemhelynek. Ezt mindenképpen 
intézményesíteni kell; most nem ismétlem meg ennek számos okát. Megyei jogú városról 
beszélek, szeretném jelezni. 

 
ELNÖK: Én ezt tudom javasolni, mást nem tudok most tenni. Ezeket az érveket teljes 

mértékben elfogadom. Rengeteg rendezvénye van a településeknek, rengeteg ember forog a 
településeken, tehát ez tényleg probléma. (Jelzésre:) Képviselő úr! 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Azt gondolom, hogy 

kétfelé kellene választani a kérdést: az egyik, ami a turizmus területére, a másik feladat pedig, 
ami az önkormányzatok területére tartozik. Ezzel az utóbbival nem foglalkoznék, mert nem a 
bizottság hatáskörébe tartozik, hanem mi a turizmussal fogunk foglalkozni. Úgy gondolom, 
hogy nekünk azt a kérdést kellene megnéznünk, hogy a turisztikai vonzerőink megfelelő 
ellátottságúak-e ezen a téren, vagy vannak-e hiányosságok, mert a turisták a vonzerőinket, a 
látnivalóinkat keresik fel, tehát egyrészt amikor megérkeznek – általában busszal, 
tömegközlekedési eszközzel vagy akár egyénileg –, ott jelentkezik ez a probléma, de az 
érkezési pontoknál, illetve a vonzerőinknél kell kialakítani ilyen lehetőséget. Azt gondolom, 
hogy ezen a területen viszonylag jól állunk, a vonzerőfejlesztések során ez a kérdés nem lett 
megkerülve, tehát azt gondolom, hogy nekünk ezeket a kérdéseket kellene végiggondolnunk, 
az önkormányzati feladatellátást illetően pedig azt javaslom, hogy az önkormányzati bizottság 
foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Egy ilyen alapot létrehozni nem nagyon tudom, hogy jó lenne-
e; sokkal fontosabb kérdések vannak szerintem a turizmus területén, minthogy az 
önkormányzati problémákat ilyen úton-módon próbáljuk meg orvosolni vagy kezelni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy az önkormányzatok nélkül nincs 

turizmus, az önkormányzatok jelentős résztvevői az összes turisztikai attrakciónak, turisztikai 
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terméknek, programnak. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeknek a hiánya jelent problémát, 
és szerintem ez a nyilvános vécé erről szól, hogy ha nincs, az a baj, és főleg azokon a 
helyeken, ne adj’ Isten, mondjuk tényleg Visegrádon vagy bárhol máshol – lehet, hogy ott 
van –, ahol igazából nem tudja telepíteni az önkormányzat, egyébként a saját turisztikai 
érdekeit figyelembe véve. Azt gondolom, hogy nekünk, önkormányzatoknak nagyon fontos, 
hogy növekedjenek a helyi turisztikai lehetőségeink, tehát én itt direkt hozzákapcsolnám 
ehhez az önkormányzatokat, mert az önkormányzatoktól úgy lehet forrást szerezni ilyen 
fejlesztésekre, ha valaki támogat mellé még dolgokat. Persze igaz, Sándor, hogy sok 
feladatunk van még turisztikai kérdésekben, mindenesetre azt gondolom, hogy ezen ma nem 
fogunk így túljutni.  

Azt gondolom, hogy azt tegyük meg, hogy ha elnök úr visszaérkezik, akkor 
megnézzük, hogy kivel, hogyan üljünk össze, és alakíttassunk ki egy koncepciót ez ügyben –
 lehet, hogy a Turizmus Zrt.-vel, lehet, hogy az önkormányzati bizottságot bevonva –, de azt 
gondolom, hogy ez megoldandó, és valamiféle gondolat mentén kell, hogy menjen. 
Köszönjük a tájékoztatót. Esetleg zárszóként tetszenek-e bármit mondani? (Nincs jelzés.) 
Akkor köszönjük szépen a segítségüket.  

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi ponthoz van-e valakinek hozzáfűznivalója?  
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Csak annyi, hogy Bánki Erik elnök úr múltkor jelezte, 

hogy egy szakmai nyílt napot kívánunk tartani a turizmustörvény előkészítése kapcsán, és 
közben megtudtam, hogy tolódott ennek az időpontja az akkor bejelentetthez képest. A 
jegyzőkönyv kedvéért is, hogy tényleg rögzítsük, szeretném megkérdezni ennek az időpontját, 
helyét és a résztvevők vagy meghívottak meghívásának módját, mert esetleg akkora lesz az 
érdeklődés, hogy létszámstopot is el kell rendelni. A pontos időt, a helyét és a meghívottak 
meghívásának módját szeretném tehát megtudni. 

 
ELNÖK: Április 4-e, 10 óra, felsőházi terem. A meghívás módja a szokásos: azt a kört 

hívjuk meg, akit egyébként most már nem először, nem másodszor hívunk meg, tehát van egy 
adatbázis, amelynek mentén hívjuk meg őket.  

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): A bizottsági tagoknak van-e meghívási jogosultságuk? 
 
ELNÖK: Persze, a bizottsági tagoknak van. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Korlátozott számban van? 
 
ELNÖK: Igen. (Zakó László: Köszönöm szépen. – Becsó Zsolt: Április 4-e ünnepnap, 

jól hallottam? Nincsenek itt az elvtársak.) Igen. „ünnepi”, bocsánat. (Derültség.) Van-e más 
az „egyebek” között? (Nincs jelzés.) Köszönöm a részvételt. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 32 perc)  

 

 Szalay Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


