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Napirendi javaslat  
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szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 

bizottságként) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! A bizottság mai ülését megnyitom, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 
ha figyelembe vesszük a helyettesítéseket is. Ma reggel még egy ponttal javasoltam kibővíteni 
a tárgyalandó napirendek sorát. Az Országgyűlés Hivatalának és az Országgyűlési Őrség jövő 
évi költségvetési tervezetének a megvitatásával. Tekintettel arra, hogy előbbre csúszik, 
előbbre jön a jövő évi költségvetésnek a parlament elé hozatala. Ennek az okait én nem 
ismerem, majd talán megismerjük, vagy megismerhetem én is.  

Tény az, hogy folynak a tervezési munkák. Olyan információt kaptam, hogy Balog 
Ádám helyettes államtitkár úr a miniszter úrnál tárgyal, ezért azt javaslom, amennyiben 
persze a napirendet elfogadja a bizottság, hogy a 3. napirendi ponttal kezdjünk, hiszen jelen 
van Bakos Emil úr, az Országgyűlés gazdasági főigazgatója, akit köszöntök.  

Tehát megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezzel a 3-as ponttal ma reggel 
kibővített napirendi ponttal együtt elfogadják-e az általam ajánlott mai programot. Aki 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság elfogadta a 
napirend-módosítást.  

Az Országgyűlés Hivatala, valamint az Országgyűlési Őrség 2013. évi 
költségvetése tervezetének véleményezése az OGY törvény 124. §-ának (1) bekezdése, 
valamint a 127. §-ának (2) bekezdése szerint  

Azt javaslom tehát, hogy a 3. napirendi ponttal kezdjünk, és mire végzünk ezzel, 
megérkezik a helyettes államtitkár úr. Köszöntöm tehát Bakos Emil főigazgató urat még 
egyszer, és az a kérésem, hogy szíveskedjék szóbeli kommentárt fűzni ahhoz a tervezethez, 
amit a költségvetési bizottság véleménye után – hiszen véleményeznünk kell – megküld a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak azzal, hogy illessze majd bele a tárca az állami 
költségvetés egészébe. Parancsoljon, főigazgató úr! 

Bakos Emil előterjesztése 

BAKOS EMIL, az Országgyűlés gazdaság főigazgatója: Tisztelt Bizottság! Azzal 
kezdeném, hogy ez rendhagyó év, mert az országgyűlési törvény újraszabályozta az 
Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség költségvetése elkészítésének rendjét. Az 
Országgyűlési Őrség ráadásul egy olyan költségvetési szerv lesz, ami január 1-jétől fog 
működni. Erre vonatkozóan, mivel a kormány felgyorsítja a 2013. évi költségvetés 
elkészítését, előzetes egyeztetéseket már folytattunk a Belügyminisztériummal annak 
érdekében, hogy a létszámok, előirányzatok átvételében egymással azonos elveket és 
számokat valljunk. Ennek alapján készítettük el a parlamenti őrség költségvetését. A 
parlamenti őrség költségvetésénél igyekeztünk a lehető legtakarékosabban tervezni. 
Gyakorlatilag a létszámokat a Belügyminisztérium-fejezettől vesszük át. Valószínűleg az 
emberek jelentős része is a Belügyminisztériumtól fog közvetlenül átkerülni az Országgyűlési 
Őrséghez.  

Az Országgyűlési Őrség a jelenlegi feladatán kívül nemcsak az Országház őrzését, 
hanem az Országház és az Irodaház feladatait is el fogja látni, amiatt jelenleg a 
katasztrófavédelem állományába tartozó Tűzőrséget is magában fogja foglalni. Ami 
többletkifizetést okoz, az az, hogy az országgyűlési törvényben az országgyűlési őrségre 
szokatlan pótlékot, egy ilyen országgyűlési pótlékot vezetett be, ami a illetményalapnak 150-
450 százalékig terjedhet, amivel azt reméljük mi, hogy az Országgyűlési Őrség tagjai 
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magasabb színvonalú munkát fognak végezni, és magasabb elvárásokat lehet velük szemben 
megfogalmazni, mint a jelenlegi őrséggel szemben.  

Az előirányzatait egyébként az Országgyűlési Őrségnek a költségvetési gazdálkodás 
rendje szerint 11 hónapra terveztük meg, tehát ebben az anyagban egy 11 havi szükségletet 
látnak, ugyanis a január 3-án, 5-én esedékes illetményt még a korábbi alkalmazójuk fizeti ki, 
ez a Belügyminisztérium lesz. Az Országgyűlés Hivatala kiadásainál alapvetően azokat a 
többleteket vettük figyelembe, amelyeket az országgyűlési törvény hoz. Ebből is a 
legjelentősebb többlet egyébként a képviselőalkalmazottak alkalmazására fordítható keretnek 
a kétszeresére való emelkedése, ami idén szeptembertől lesz érvényes. A 
képviselőalkalmazottak foglalkoztatásának egyévi kerete eddig egymilliárd forint volt, innen 
kezdve ez kétmilliárd forintra emelkedik. További többletet okoz még, hogy reményeink 
szerint az ez év őszére meg tudjuk kötni a Kossuth Lajos tér átépítésére és a mélygarázs 
látogató központ átépítésére vonatkozó szerződést, valamint folytatni tudjuk az Országház 
homlokzatainak gyorsított felújítását, és ezeknek a többleteit elhelyeztük a költségvetési 
tervünkben. Ekkora kiegészítést szerettem volna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Kinek van kérdése ezzel kapcsolatban? 

(Nincs jelentkező.) Nincs. Vélemény? Vágó képviselő úr! 

Észrevételek 

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Azért szerettem volna felszólalni, hogy elmondjam az 
indokait a tartózkodásunknak, hiszen itt véleményünk szerint vannak olyan felesleges 
beruházások, amik nem a hivatal miatt vannak, hanem az Országgyűlés szabta meg ezeket. Itt 
a Kossuth téri rekonstrukcióra gondolok főleg, hogy nem akkor kellene kifesteni a házat, 
amikor ég, de egyébként a többi tételsorral szakmai szinten teljes mértékben elégedettek 
tudunk lenni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Font Sándor úr, tessék!  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Elnézést egy technikai kérdés, nem a tartalmi részhez 

tartozik, de mégis mivel megemlíti az előterjesztés az Országház homlokzatának várható 
felújítási költségeit, csak azt szeretném kérdezni, hogy most hol tartunk a felújítással, és 
milyen ütemezéssel végződik? Mikor érünk körbe? Hogy látja ezt most főigazgató úr?  

 
ELNÖK: Tessék!  
 
BAKOS EMIL, az Országgyűlés gazdasági főigazgatója: A jelenleg megkötött 

szerződés szerint 2014 májusáig kell befejezni az Országház városi homlokzatának a 
felújítását is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt az északi homlokzat városi oldala van 
felállványozva, ahol nehézállvány van, ott a kőcserés felújítás zajlik, ahol csak könnyűállvány 
van, ott kőtisztítás és kisebb javítások. És gyakorlatilag ez a feladat végigvonul az egész 
városi homlokzaton 2014-ig. A legnagyobb felújítási feladat az Országház teljes déli 
homlokzatát érinti, és a déli városi homlokzatnak a felújítását fogja érinteni, ahol szintén 
teljes kőcserés felújítást kell végrehajtani. A többi területen, mivel már a ’60-as években volt 
kőcserés felújítás, csak kőtisztítás és egy speciális anyaggal bevonás következik, ami 
meggátolja azt, hogy a szennyeződés, kosz, piszok megálljon a kövön. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Boldvai képviselő úr! 
 



- 7 - 

BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Elöljáróban szeretném azért 
leszögezni, hogy értve a gyorsított költségvetési tervezést, azért ha jól gondolom, ez itt 
néhány órával ezelőtt került mindannyiunk birtokába, mármint maga ez a feljegyzés, amit a 
főigazgató úr elkészített. Azt hiszem, hogy ez némileg persze a komolyságát is 
megkérdőjelezi magának ennek a témának. Ezzel együtt azt tudom mondani a frakcióm 
nevében, hogy a normális, évente ismétlődő kiadásokat ismerve, látva, ezeket a magunk 
részéről elfogadjuk és támogatjuk. Azokat a kiadásokat, amelyeket itt, mivel valóban néhány 
perc állt a rendelkezésemre, tehát kutyafuttában tudtam végignézni, és elnézést kérek, hogyha 
netalántán tévedek, de hogy példaértékűen ezt felemlítsem, például az Országgyűlési Őrség 
tervezett kiadásait, ezeket egyértelműen nem tudjuk támogatni. Ennek következtében nem 
hosszan érvelve a feljegyzés mellett, a frakcióm álláspontja az előterjesztéssel kapcsolatban a 
nemleges álláspont.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor én is hadd 

mondjak néhány gondolatot, ez egyrészt finom kritika irányomból, vagy legalábbis így is 
felfogható, amit Boldvai képviselőtársam mondott, hogy túl kevés idő volt arra, hogy 
megismerhesse mindenki alaposabban ezt a tervezetet. A főigazgatóság apparátusa a hétvégén 
dolgozott, tehát őket egy nyomás érte kívülről, és én mondhattam volna, hogy ráérünk még 
arra, de hát nem mondtam, ennyiben a kritika irányomban akár jogosnak is mondható. A 
tartalmi megjegyzésem az, hogy én örülök annak, hogy a főigazgató úr most már nem először 
egy részletesebb tervezetet hozott ide a bizottság elé, mint amiket megszokott ez a bizottság. 
Miután megérkezett államtitkár úr, úgy látom, a többi napirend előadója, ez ugyan talán nem 
az övé, de azért nem árt, hogyha ő is hallja, amit javasolni szeretnék egyelőre a magam 
nevébe, talán a bizottság is egyetért vele, nagyon örülnék annak, hogyha a többi fejezetre 
vonatkozólag majd, amikor a központi költségvetés egészére vonatkozó javaslat összeáll, a 
többi fejezetnél is ilyen részletes, legalább ilyen részletes információkat kaphassunk vissza, 
mert az ez évre szóló költségvetésnek az információtartalma ebből a szempontból rendkívül 
szegényes. Nem akarok most példákat mondani, mondhatnám akár … nem mondok példákat 
(Babák Mihály: Mondjon!) Mindenki megnézheti. Hozza olyan helyzetbe a Nemzetgazdasági 
Minisztérium a költségvetési bizottságot, hogy sokkal több információ birtokában 
mondhasson véleményt a törvényjavaslatról.  

Elmondanám még képviselőtársaimnak, talán nem mindenki tudja, hogy valamikor 
még a dualista időben, aztán később, a múlt század első felében a felsőháznak, az egész 
Országgyűlésnek a gazdasági kérdéseivel nem a pénzügyi bizottság foglalkozott, tehát nem a 
mi történelmi elődünk, hanem az akkori gazdasági bizottság. Az akkori gazdasági bizottság 
csak ezzel foglalkozott. Most ez másként van. De ha most már ez a bizottság foglalkozik 
ennek a fejezetnek a részleteivel is, akkor hadd javasoljam főigazgató úrnak, hogy egészítse ki 
ezt az egyébként nagyon korrekt és részletes javaslatát azzal a további információcsomaggal, 
ami ennek a 349 fős Országgyűlési Őrségnek a létszámát illeti. Mert én is foglalkoztam 
tervezéssel valamikor, tudom, hogy jó ilyen számokat leírni, hogy nem nullára végződik. E 
mögött az lehet, hogy jól megszámolták. Nyilván megszámolták, tehát azt javaslom, hogy ezt 
szíveskedjék kibontani, hogy mennyi ebből a vezető, tiszt, civil és így tovább. Már csak azért, 
hogy hasonló részletezettségű létszámadatokat más tárcáktól is kérhessen az ember. Már akit 
ezek érdekelnek.  

Még egy megjegyzésem van. Felmerült itt Font Sándor képviselőtársam részéről a 
Kossuth téri rekonstrukció, és ha már mi foglalkozunk részleteiben az országgyűlési fejezet 
kiadásaival, költségvetésével, akkor én felvetem itt mindannyiunknak, főigazgató úrnak és 
magunknak is, hogy egy alkalommal ismerje meg a bizottság ennek a nagyberuházásnak a 
részleteit, és egy olyan napirendi pontot fogok majd ajánlani a bizottságnak, amelyben a 
Kossuth téri rekonstrukció teljes költségvetése megismerhető.  
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Határozathozatal 

Ezek jegyében meg kell kérdeznem a bizottságot, hogy mi a véleménye arról, hogy ez 
az összeállítás, ami előttünk van, ebben a formában, illetve az elhangzottak megfontolásával 
továbbmenjen-e a Nemzetgazdasági Minisztériumba azzal, hogy építsék be a központi 
költségvetés jövő évi törvényjavaslatának az egyes mellékletébe. Aki ezzel egyetért, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen, 2 nemmel és 2 tartózkodással a bizottság 
egyetértett azzal, hogy az országgyűlési fejezetnek a költségvetési tervezete a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak a további munkájához elküldhető. Köszönöm szépen, 
főigazgató úr.  

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7028. 
szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Tisztelt Bizottság! Visszatérünk az első napirendi ponthoz. Köszöntöm Balog Ádám 
helyettes államtitkár urat. Az adózást érintő törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatásáról lesz szó. Egy kapcsolódó indítvány van, Babák képviselő úré. 
Kérdezem a képviselő urat, hogy kívánja-e ezt indokolni. Nem kívánja. Kérdezem az 
államtitkár urat, hogy mi a véleménye erről az indítványról.  

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát. 
(Szavazás.) Látható többség. Tehát a bizottság támogatja.  

Az ajánlás több bizottság együttes ajánlását tartalmazza, fogyasztóvédelmi, 
foglalkoztatási a gazdasági és a költségvetési bizottságé. Ennek az 1, 4, 24, 29, 31, 34. pontjai 
tartoznak a mi kompetenciánkba. Ezeket nem tárgyaltuk még. Az 1-es ajánlási pont, amit a 
gazdasági bizottság nyújtott be.  

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát. 
(Szavazás.) Látható többség. Tehát a bizottság támogatja.  

A 4-es ajánlási pontban ugyancsak a gazdasági bizottság indítványa szerepel.  
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát. 
(Szavazás.) Látható többség. Tehát a bizottság támogatja.  

Következik a 24-es ajánlási pontban a gazdasági bizottság indítványa.  
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele. (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát. 
(Szavazás.) Látható többség. Tehát a bizottság támogatja.  

A 29-es ajánlási pontban a gazdasági bizottság indítványa. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát. 
(Szavazás.) Látható többség. Tehát a bizottság támogatja.  

A 31-es ajánlási pont úgy szintén a gazdasági bizottságé.  
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát. 
(Szavazás.) Látható többség. Tehát a bizottság támogatja.  

A 34-es ajánlási pont megint a gazdasági bizottság indítványa. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kinek van észrevétele. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a képviselő úr kapcsolódó módosító indítványát. 
(Szavazás.) Látható többség. Tehát a bizottság támogatja.  

Van-e olyan pont, amiről szeretnének szavazni? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen.  

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7034. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

A második napirendi pont következik. Egy ajánlási pont van, Kósa Lajos képviselő 
indítványa. Kérdezem a kormány véleményét, közben szerepcsere történt, szíveskedjék 
bemutatkozni. 

 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): E módosító indítvánnyal 

kapcsolatban tárcaálláspontot tudok képviselni. A nemzetgazdasági tárca nem támogatja a 
módosító indítványt, különösen azért, mert a módosító indítvány szerint hibásan szerepel a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kifejezés a 7/a § (1) bekezdésében, és helyette a Nemzeti 
Eszközkezelőt szerepeltetné, ugyanakkor itt nem elírás történt, hanem a jogalkotói szándék 
valóban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerepeltetését tartalmazza, tehát véleményünk 
szerint az eredeti törvényjavaslat a helyes. A módosító indítvány 2. pontjával kapcsolatban 
megjegyezném, hogy az eredetileg benyújtott változat megfelelő rugalmasságot biztosít 
azáltal, hogy az önkormányzatok eldönthetik, hogy kívánják-e az igazgatási területükön lévő 
összes ingatlant kezelni vagy pedig egyiket sem. Ugyanakkor méretgazdaságossági és 
hatékonysági szempontból sem lenne előnyös, hogyha az önkormányzatok kiválogathatnák a 
legkedvezőbb ingatlanokat, és akkor néhány ingatlan maradna az eszközkezelőre akár az 
ország távoli pontjaiban, és oda kellene kiutazgatnia, hogy azokat karbantartsa.  

Végezetül a 3. pontban a módosító javaslat törölné azt a bekezdést, hogy az 
önkormányzatok két évig nem határozhatnak meg hátrányosabb feltételeket a bérlő számára, 
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mint amelyeket a NET meghatározott, ugyanakkor a jelenlegi törvényjavaslat azért lett így 
kialakítva, hogy a bérlők szociális érdekei ne sérülhessenek, és az önkormányzati átadás után 
se kerülhessenek hátrányos helyzetbe. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető úr. A bizottság véleményét kérdezem. 

Vágó képviselő úr! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Az a faramuci helyzet áll most fenn, hogy teljes mértékben a 

kormány álláspontjára tudok én is helyezkedni, tehát mind a három pontban így gondolom. 
Az első csak egy adminisztratív, de a második kettő a működés és az eredeti logika 
szempontjából egy fontos pontja volt a törvényjavaslatnak, egyrészt a szociális védelem, 
másrészt magának az eszközkezelőnek, illetve a lakáskezeléseknek az összefüggései 
szétaprózódnak, hogyha az önkormányzatok kénye-kedvük váltogatják az ingatlanokat. 

Én megértem, itt nagyon sok kormánypárti önkormányzati vezető is ül, és ők az 
önkormányzatok szempontját fontosnak vélik, de hogy most az egész rendszer működése 
szempontjából szerintem sokkal fontosabb az, hogyha az önkormányzatok eldöntik, hogy 
beleszállnak ebbe a rendszerbe vagy nem szállnak-e bele, mert akkor azokon az adott 
településeken, ahol nem szállnak bele, ott tud az eszközkezelő is fellépni. De minden egyes 
településen szerintem az irreális elvárás volna, hogy az eszközkezelő kezelje ezt a 
lakásállományt, így a rosszabbik fele marad rá. Tehát én sem fogom támogatni ezt a 
javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák képviselő úr kér szót.  
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Igen. Tisztelt Elnök Úr! Az a problémám, hogy mi az, 

hogy az összest át kell venni. Mikor kell átvenni? Hiszen nem egy évre húzódik el az 
eszközkezelő vagyongyarapodása, és mikor kell azt mondani, hogy mindet átveszi. Szóval 
vagy az elején mondjuk vagy pedig a végén, a végéig mi lesz, és miért nem mondhatjuk az 
elején? Hogyha arról van szó, hogy mindet át kell venni, akkor nyilatkozzon az önkormányzat 
az elején, hogy átveszi mindenegyes polgárának az ingatlanát, és gondoskodik róla. Tehát, ha 
nem tesszük valamilyen keret közé, akkor mikor fogunk dönteni arról, hogy az összeset 
átvesszük? Szóval a praktikuma a dolognak nem látszik ebből a megfogalmazásból. Én 
egyetértek azzal, hogy az eszközkezelő ne rohangáljon össze-vissza, és ne válogasson az 
önkormányzat, ne csak a jót, hanem az egészet csomagban vegye át, de akkor nyilatkoztassuk, 
vagy legyen az a törvényben, hogy minden önkormányzat köteles átvenni az ingatlanokat. És 
akkor pont van téve a végére. Az eszközkezelőnek az a dolga, hogy ezt megszerezze, 
megkösse a szerződéseket, és átadja az önkormányzatnak a jogi következményével. Ha ezt 
így el tudjuk fogadni, akkor legyen így benne a törvényben, hogy ez a dolga.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kinek van még észrevétele? (Nincs jelentkező.) A 

tárca véleménye az, hogy nem támogatja. Főosztályvezető úr esetleg akar reagálni?  
 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): A képviselő úr második 

kérdésére szeretnék válaszolni. A törvényjavaslat az önkormányzatok számára maximális 
rugalmasságot biztosít azáltal, hogy minden önkormányzat eldöntheti, hogy kívánja-e átvenni 
az igazgatási területén lévő összes ingatlant. Ingyenesen veheti át az ingatlanokat, de csak 
akkor, hogyha a saját közigazgatási területén az érintett minden ingatlant átvesz. Tehát az 
önkormányzat eldöntheti azt, hogy kívánja-e vagy nem, se nincs előírva ez kötelezően a 
számára, se nincs ez megtiltva. Minden önkormányzat saját döntése, hogy kíván-e élni ezzel a 
lehetőséggel. A jelenlegi törvényjavaslat csupán azt nem teszi lehetővé, hogy egyes 
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ingatlanokról dönthessen úgy az önkormányzat, hogy azokat átveszi, míg a saját igazgatási 
területén lévő más ingatlanokat nem venne át, hisz úgy véljük, hogy ez költséghatékonysági 
szempontokból sem lenne indokolt, hogy kiszemezgesse az értékesebb, kevésbé ingatlanokat, 
míg a problémások ott maradjanak a NET-en. Csupán ez a nyitott kérdés. 

 
ELNÖK: Boldvai képviselő úr! 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Nem szorosan a módosítóhoz 

tartozik, de ha már szóba került, én értem a Babák képviselő úr aggályait, és ha megtenné a 
főosztályvezető úr, hogy arra világosan választ ad, hogy hogy fog ez működni. Az előző 
kanyarban meghallgattuk, hogy ha és amennyiben lesz ebből valami, meg lesz hozzá pénz, 
akkor ez három évre, tehát 12-13-14. Azt kérdezem, hogy például Szarvas önkormányzata 
akkor ebben az esetben minden évben fog ilyen nyilatkozatot tenni, vagy egy évben tesz, a 
következőben nem tesz. Hogy működik a dolog? Ha ezt ön kifejtené világosan, hogy akkor mi 
az elképzelésük…  

 
ELNÖK: Nagy István képviselő úr!  
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tehát, ha én jól 

értelmezem, ha az első lakást mint önkormányzati vezető átvesszük a város illetékes részén, 
onnantól kezdve az összeset kötelező vagyok átvenni, ami a későbbiek során felmerül. Ugye, 
főosztályvezető úr? Ha egyetlenegyet, az elsőt átvesszük, onnantól kezdve mind megy? A 
bérleti díjak mindig az önkormányzathoz futnak be, és ebből kell gyakorlatilag a fenntartási, 
karbantartási költségeit fedezni annak az ingatlannak. Mi történik akkor, hogyha az adóssága 
lejár ennek a lakásnak, akkor az visszakerül a tulajdonoshoz, vagy továbbra is az 
önkormányzatnál marad? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További észrevételt nem látok. Közben kérdések is elhangzottak, ismét 

visszaadom a szót a főosztályvezető úrnak, hogy a felmerült újabb kérdésekre szíveskedjék 
válaszolni.  

 
PALOTAI DÁNIEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagy István képviselő úr 

értelmezése helyes, amelyik önkormányzat át kívánja venni az igazgatási területén lévő összes 
ingatlant és erről nyilatkozik, és átveszi az első ingatlant, illetve az akkor, a NET által 
megvásárolt, a közigazgatási területéről az összes ingatlant egyben, az a jövőben is minden, 
az adott önkormányzatnak a közigazgatási területén lévő ingatlant köteles átvenni és kezelni, 
és a befolyó bérleti díjakból kell biztosítania az üzemeltetést is. Természetesen a közüzemi és 
egyéb költségek a bérlőt terhelik.  

A kérdésre pedig: nem száll vissza semmilyen módon a bérlőre az ingatlan, kivéve, 
hogyha ő él két éven belül a visszavásárlási jogával, az opciójával, és a teljes korábbi vételárat 
megtéríti az államnak, akkor veheti vissza. A későbbiekben ezt már nem kísérjük 
figyelemmel, illetve nyilvánvalóan a bérleti díjat számvitelileg elkönyveljük, de nem kísérjük 
figyelemmel, hogy az ingatlan értékéhez hogyan viszonyul, hogyha esetleg a tartozása le is 
járna, az már később a visszavásárlási jog leteltével nem száll vissza a bérlőre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Az előterjesztő nincs jelen, tehát ő nem 

tud reagálni, ezért marad a bizottság feladata, hogy döntsön az ajánlás 1-es pontjáról. (Babák 
Mihály: Egyharmad!) Ki az, aki támogatja ennek az indítványnak az elfogadását. (Szavazás.) 
A bizottság egyharmada támogatja. Köszönöm szépen. Végeztünk a 2. napirendi ponttal. 
Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak és munkatársának a jelenlétét. 
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Egyebekben van-e valakinek mondanivalója? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy 
nincs. Akkor bezárom az ülést. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc) 

 

Dr. Nyikos László  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


