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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 1 perc.)

Elnöki bevezető

DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A bizottság ülését
megnyitom.

Megállapítom, hogy a bizottság ülése határozatképes, 23 fő személyesen jelenlétével
biztosítja a határozatképességet.

Köszöntöm dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt urat és a mellette ülő dr. Kontrát
Károly és Tállai András országgyűlési képviselőket.

Szeretném, ha a meghívóban jelzett napirendet kiegészítenénk egy bizottsági módosító
javaslattal, amely az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságtól érkezett, és Kósa
Lajos napirend-kiegészítése ez a bizottsági módosító javaslat. Van-e más javaslat? (Jelzésre:)
Kolber István!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A mai ülésen két miniszterjelöltet hallgatunk meg. Lenne egy kérdésem,
felvetésem, ügyrendi javaslatom, hogy ebből a sorból hiányzik Navracsics Tibor, akinek a
portfoliójába, a felelősségi körébe tartozik az anyakönyvi igazgatás, a lakcímnyilvántartás, a
közigazgatás fejlesztése, közigazgatás szervezése, helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzése, iratkezelés, választójogi szabályozás. Azért soroltam fel ezeket a feladatköröket,
hogy demonstráljam azt, hogy az önkormányzatokkal, az önkormányzati igazgatási területtel
nagy területen érintkezik miniszter úrnak a feladatköre. Indokoltnak tartjuk a bizottság általi
meghallgatását.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság a Házbizottság döntése szerint
jár el, a Házbizottságban ezt a kérdést már megvitatták, és a Házbizottság úgy döntött, hogy a
meghívóban jelölt két személyt fogjuk meghallgatni. Egyébként amit ön felvetett, az
nagyobbrészt jegyzős, valóban érintkezik az önkormányzatisággal, de alapvetően
államigazgatási kérdés. Tehát én a Házbizottság szerint járok el, ezért ezen két személyt
hívtam meg, akiket a meghívóban jeleztünk.

Mi a javaslata, képviselő úr? Hogy Navracsics Tibort hallgassuk meg? (Dr. Kolber
István: Igen.) Jó. A mai napon? Mert most a meghívóban jelzett napirendről szavaznánk, és
én szavazásra tettem fel a kérdést. Ön tett egy napirendi javaslatot, nyilván ez technikailag
sem kivitelezhető a mai napon. Úgy gondolom, hogy ha ön ezt kéri, akkor a következő
bizottsági ülésen, ha úgy dönt a bizottság, lehet meghallgatni Navracsics Tibort, de egy furcsa
helyzetet állítana elő, miután a kormány esküt tesz, utána meghallgatjuk a minisztert már
miniszterként. Jó? (Kósa Lajos jelentkezik.)

Kósa Lajosnak adom meg a szót.

KÓSA LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Érthető Kolber István képviselőtársamnak
ez a szempontja. Hozzáteszem, hogy azon az alapon, amit Kolber úr mond, még az oktatási
kérdésekért felelős minisztert is meg kellene hallgatni, hiszen az önkormányzatok által
fenntartott intézményhálózat legnagyobb része oktatási (Dr. Bóka István megérkezik az
ülésre.), és tudjuk, hogy például az önkormányzatok költségvetésének majd’ 40 százaléka
oktatási feladatokra megy el, illetőleg az egészségügy szintén ilyen, hiszen tudjuk, hogy az
egészségügyi intézmények, szolgáltatók 85 százaléka önkormányzati fenntartású.
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Éppen ezért azt a javaslatot teszem, és remélem, hogy Kolber urat meg tudom erről
győzni, hogy ne most, annak a feladatnak a keretében hallgassuk meg akár Navracsics urat,
akár az általam említett területekért felelősöket, ami a kormány eskütételéhez szükséges, ezt
úgyis a Házbizottság eldöntötte. Hanem mi lenne, ha a későbbiekben, amikor letették az
esküt, akkor szerveznénk olyan bizottsági ülést, ahol az ágazatért felelős embereket
meghallgatjuk, mielőtt az érdemi törvényalkotói munka elkezdődik, hogy ők hogy látják a
problémákat, mi hogy látjuk a problémákat? Tehát nem ebben a keretben, erre teszek
javaslatot, nem tudom, hogy elfogadható-e, hanem egyébként tűzzük ki, hogy hívjuk el őket
és akkor hallgassuk meg.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kolber úr?

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Elfogadom Kósa Lajos érvelését, annál is inkább, mert bővítette még azon
miniszterek körét, akik érintkeznek az önkormányzati területtel, noha Navracsics Tibor
feladatköre az apparátushoz és a testületekhez kötődik, míg az összes többi intézményi
feladatokhoz, közfeladatokhoz, de elfogadom, támogatom.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha jól értem, akkor ez az indítvány visszavonva, és a meghívóról a
bizottsági kiegészítéssel tudunk szavazni. (Dr. Kolber István: Így van, viszont döntsünk arról,
hogy a munkaterv…) Erről most nem döntünk, hanem majd egy következő bizottsági ülésen,
most a napirendről döntünk.

A napirend elfogadása

A napirendi javasolt kiegészítéssel együtt, ami Kósa Lajos indítványa, szavazzunk. Ki
ért vele egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatása

Akkor az 1. napirendi javaslat következik, az 1. napirendi pont, dr. Pintér Sándor
belügyminiszter-jelölt meghallgatása. Megadnám a szót először a miniszterjelölt úrnak, hogy
felvezetését tartsa meg, majd ezt követően kérdésekre kerül sor, a kérdésekre összefoglaló
keretében válaszol a miniszterjelölt, majd azt követően lehet véleményeket, hozzászólásokat
mondani, amire szintén fog válaszolni a miniszterjelölt úr. Kinek van kérdése? Bocsánat,
először a miniszterjelölt úr következik.

Dr. Pintér Sándor bevezetője

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Képviselő Hölgyek és tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm a meghívást. Röviden szeretnék
bemutatkozni. Pintér Sándor vagyok. A szakmai életutam nagyjából ismert. 1970-ben
kerültem a Belügyminisztérium állományába mint gépkocsivezető. 1972-től hivatásos
állományba kerültem. Ezt követően több lépcsőben először bűnügyi osztályvezető,
kapitányságvezető, megyei rendőri vezető, majd budapesti rendőrfőkapitány és országos
rendőrfőkapitány lettem. 1996-ban befejeztem a hivatásos rendőri pályámat, nyugállományba
vonultam, majd 1998 és 2002 között a Belügyminisztérium vezetésével bízott meg a korábbi,
Orbán Viktor által vezetett Fidesz-kormány. Röviden ennyi az életpályám.

Azt szeretném elmondani, hogy az önkormányzati területek abban az időben a
Belügyminisztériumhoz tartoztak. Ezt a ’98 és 2002 közötti időszakot a képviselő urak közül
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többen hol hivatásos állományúként, mint Kolber úr, hol pedig mint képviselő együtt
végeztük el, azt hiszem, hogy egy jó megítélése volt ennek az időszaknak. Elvekben nem
változtam, ugyanezeket az elveket szeretném tovább érvényesíteni, ugyanazok a
célkitűzéseink az önkormányzatok területén, és így szeretném meghallgatni a kérdéseiket,
hogy megfelelő válaszokkal be tudjam bizonyítani, hogy alkalmasak vagyunk így hárman a
Belügyminisztérium ilyen jellegű irányítására.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Ki kíván akkor kérdést feltenni? (Jelzésre:)
Gelencsér Attila képviselő úr!

Kérdések

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Borsodról szól és hangos ma a sajtó, az ottani közrendről és
közbiztonságról. Jó volt látni, hogy miniszterjelöltként már ki is ment oda, arra a térségre, de
Dél-Dunántúl sokban hasonlít ahhoz a világhoz. Nálunk is sok az aprófalu, nagyon sok a
szegény ember, és a közrend, közbiztonság állapotai is nagyon hasonlatosak ahhoz a
vidékhez. Ezért különösen érdekel engem mint a Somogy Megyei Közgyűlés elnökét, hogy a
kistelepülések közbiztonsági helyzete hogyan javítható azonnal. Azért örülnék egy meggyőző
válasznak miniszterjelölt úr részéről, mert jelentős szkepszis van az emberekben, az ellenzék
részéről is gyakran hallható, hogy két hét alatt nem lehet rendet rakni, és így tovább, márpedig
tényleg nagyon gyors és hathatós segítségre van szükség ezekben a falvakban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. További kérdések? (Jelentkezések.) Apáti alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, külön
köszöntöm miniszterjelölt urat és a sajtó képviselőit. Nekem jó pár kérdésem lenne a
miniszterjelölt úrhoz.

Az első kérdésem, hogy hogyan, milyen irányba kívánja változtatni az
önkormányzatok működési költségeinek, működési kiadásainak finanszírozását. Kíván-e
valamit tenni az önkormányzati berkekben 6/3-as támogatásnak hívott támogatási rendszer
pántlikás pénz vagy politikai pénz jellege ellen? További kérdésem, hogy az önkormányzatok
által elnyert pályázatokkal kapcsolatosan az önerő-támogatás mértékét kívánja-e emelni a
jövőben, illetőleg kívánja-e növelni az önkormányzatok, különösen a leghátrányosabb
helyzetű térségben lévő önkormányzatok esetében a folyósítandó előleg mértékét. Örvendetes
a nemzeti együttműködés programjában, hogy a kis- és középvállalkozások tekintetében ezt
növelni akarja az új kormány, ugyanerre lenne szükség az önkormányzatok esetében,
különösen abban a térségben, ahonnan én is származom, a mátészalkai térségben, ahol szinte
minden önkormányzat vagy egyenesen minden önkormányzat a leghátrányosabb helyzetűek
közé tartozik.

Milyen módon, milyen módszerekkel kívánja egyszerűsíteni az uniós és hazai források
feltételrendszerét, hiszen borzasztó adminisztratív, és ami sújtja a vállalkozásokat, ugyanaz
sújtja az önkormányzatokat is. Tehát elképesztő késedelmekkel tudunk hozzájutni a pénzhez,
amely hovatovább egyes helyeken azt eredményezi, azt az alapvető ellentmondást, hogy
miközben egy önkormányzat fejleszt, gyakorlatilag szinte belepusztul, mert a finanszírozás
miatt adott esetben még a fizetések kifizetése is nehézséget okoz neki, amíg nem kapja vissza
a fejlesztésre szánt pénzt.
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A következő fontos kérdés, hogy kíván-e változtatni a balliberális tévúton, miszerint
milyen módon, egyáltalán akarják-e szigorítani az önkormányzati vagyon elidegenítésének,
illetőleg fedezetként való rendelkezésre bocsátásának feltételeit.

Mit kíván tenni a bűnözés két, különösen elharapódzott típusa ellen? A
politikusbűnözés és a cigánybűnözés kérdéskörére gondolok. Érzékenyebb lelkű

képviselőtársaim érdekében és a sajtó képviselőinek is mondom, hogy a cigánybűnözés
kifejezés alatt most sem azt értjük, hogy kollektív bűnösséget hirdetünk és minden cigány
embert bűnözőnek tartunk, és azt sem mondjuk egy szóval sem, hogy bűncselekményt csak
cigányok követnek el, de Északkelet-Magyarországon áldatlan állapotok uralkodnak. Mit
kíván tenni különösen a cigánybűnözés által érintett két bűncselekménytípus, a közrend elleni
garázda jellegű bűncselekmények, illetőleg a vagyon elleni bűncselekmények
elharapódzásának megakadályozása végett?

A tulajdon elleni szabálysértések tényállása egy fából vaskarika. Mi lesz ennek a
sorsa? Bírósági hatáskörbe kerül vissza, megmarad-e ez az átok a községi, illetőleg a városi
jegyzők fején? Abban se apparátus, se semmi nincs, tehát nincs megfelelő ember. Át kívánja-
e ezt emelni a büntető törvénykönyvre, a büntetőjog mezsgyéjére, vagy meghagyjuk
szabálysértési tényállásnak, ami úgy érzem, nagy hiba lenne.

Nagyon helyesen elhangzott, illetőleg több helyen írásban is megjelent, hogy nagyon
szerencsétlen a magyar rendőrség állománycsoportokon belüli egymáshoz viszonyított aránya,
ugyanis nagyon sok a főtiszt és a tábornok és nagyon kevés a „közlegény”, tudom, hogy nem
így hívják, tehát az az egyszerű közrendőr, aki utcai járőrszolgálatot teljesít. Elképzelhető-e a
miniszterjelölt úr korábbi megnyilatkozásai alapján, hogy adott esetben a főtiszti
állománycsoportból - tehát őrnagyok, alezredesek, ezredesek - lesznek levezényelve vidékre,
és ha kell, akkor az utcai járőrszolgálat terén is kifejtik tevékenységüket?

Mit kíván továbbá tenni a magántulajdon védelme érdekében? Itt ez alatt a kesznyéteni
esetet értem. Tehát az önhatalommal való megvédése a magántulajdonnak esetleg nagyobb
szerepet kap-e a jövőben, hiszen az tarthatatlan, hogy egyes csoportok kifosztanak magyar
embereket, és nem lehet ellenük fellépni, illetőleg még a büntetőjog őket bünteti.

Egy nagyon fontos ügyre szeretnék még rátérni, ami nem a választókerületemet érinti,
de eljutottak hozzám azok a nem hivatalos információk, amelyek komoly aggodalomra adnak
okot. Nevezetesen a kiskunlacházai gyilkosságra gondolok. Óriási a felfordulás és a
felháborodás információim szerint Ráckeve és Kiskunlacháza környékén, egyes emberek már-
már készülődő vagy „felfegyverkező” magyar lakosságról számoltak be nekem, nekünk.
Kívánja-e miniszterjelölt úr - nyilván a törvényesség keretein belül - megvizsgálni a
rendőrség ezzel kapcsolatos munkáját? Ugyanis amikor a néhai Horák Nórát meggyilkolták
vadállati kegyetlenséggel, akkor egyfolytában arról szóltak a hírek, hogy legalább négy-hat
elkövető nyomait azonosította a rendőrség és legalább ennyi DNS-mintát sikerült azonosítani.
Ehhez képest egy elkövető van, bocsánat a kifejezésért, de tökéletes balek, akinek se
rokonsága, aki senkinek nem hiányzik, és akit nyugodtan be lehet zárni akár egy
életfogytiglanig tartó szabadságvesztésre is, és elképzelhető, hogy a valós elkövetők pedig
nyugodtan élik világukat.

Hallott-e arról a miniszterjelölt úr vagy értesült-e róla, hogy nemrég megkéseltek egy
fiatalembert, aki szintén a barátnőjét…

ELNÖK: Bocsánat, alelnök úr, ez nem tartozik a bizottsági meghallgatás kereteibe,
tehát egyedi ügyeket ne kérdezzünk meg a miniszterjelölttől. (Dr. Apáti István: Jó.) Az életút,
az életpálya, elképzelései, tehát egyedi ügyeket ne, mert akkor ennek se vége, se hossza nem
lesz, ha mindenki előjön egyedi ügyekkel, akkor holnap estig itt fogunk ülni. Ha ez a cél,
hogy ne tegye le az esküt a miniszter úr, akkor lehet kérdezni egyedi ügyeket, évente
körülbelül jó néhány tízezer bűncselekményt.
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen, én elfogadom, amit az elnök úr mond, és akkor
nem is bocsátkoznék a részletekbe, de az ügy kiemelt tárgyi súlya és a kiemelkedő társadalmi
felháborodás miatt mertem erre rákérdezni, és nyilván nem célja senkinek, hogy ne tegye le a
miniszterjelölt úr az esküt, és nem valamifajta destruktivitás hajt, csak gondoltam, hogy a
kiemelkedő súlya miatt erre rákérdezek.

Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tarlós képviselő úr következik.

TARLÓS ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Megpróbálok rövid lenni, nehogy a kérdés lényegesen hosszabbra
sikerüljön, mint a válasz. Budapestre vonatkozik elsősorban, bár általános értelemben is
megválaszolható, és nyilván igénylik is majd többen. Ebben a fővárosban nagyon nagy a
rendetlenség, nemcsak a statisztikai adatok, hanem a közérzület is igazolja, hogy az ön előbbi
minisztersége idején jelentősen javult a közbiztonság Budapesten. Miben látja most a
Fővárosi Közterület-felügyelet szerepét a minőség javításában, és hogyan képzeli el a
Fővárosi Önkormányzat és a központi rendészeti szervek kapcsolatát ebben a kérdésben?
Másodlagosan pedig azt szeretném kérdezni ugyanebben az értelemben, hogy mit gondol a
polgárőrség szerepéről és kapcsolatairól.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ivády Gábor következik.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterjelölt úr, Apáti
képviselő úr nagyon sok mindent elmondott, amit szerettem volna megkérdezni. A 6/3-as,
vagyis a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásánál mindenképpen szeretnék én
is egy megnyugtató választ kapni arra, hogy nem fogják folytatni azt a folyamatot, amit eddig
az elmúlt nyolc évben tapasztalhattunk. Egy kimutatást készítettünk az eddig kiosztott pénzek
alapján, miszerint a kormányhoz közel álló települések, vagyis akiknek a polgármestere
kormánypárti volt, háromszor annyi pénzt kaptak, mint az összes többi település, illetve az
utolsó ütemben ez négyszeresére nőtt egyébként. Tehát egy megnyugtató választ szeretnénk
kapni arra, hogy az igazságosság elvét ezen a területen figyelembe fogják venni.

A másik kérdésem az lenne, hogy egy kicsit érthetetlen volt a minisztériumok
feladatleosztásánál az, hogy szétválasztották a területfejlesztést és a területrendezést és ez két
minisztérium között lett szétosztva: a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik a
területfejlesztés és a Belügyminisztériumhoz a településfejlesztés, területrendezés. Szeretném
megkérdezni azt, hogy milyen módon kívánják majd összehangolni a működésüket.

A harmadik kérdésem pedig csak az lenne, hogy ön azt mondta, hogy minden
településen rendőri jelenléttel lehet majd számolni, hogy a biztonságot, közbiztonságot
megerősítsék. Szeretném megkérdezni azt, hogy van-e olyan terv ebben, hogy a
megnövekedett költségeket, a finanszírozását ennek, hogy minden településen legyen egy
rendőr, akarja-e terhelni az egyébként fizetésképtelenség határán lévő kistelepülések
önkormányzatira vagy milyen forrásból kívánják megoldani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pogácsás Tibor következik.

POGÁCSÁS TIBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr!
A tűzoltóságok sajátságos szervezete az önkormányzatok által fenntartott tűzoltóságok,
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ugyanakkor különösen a kisebb városi tűzoltóságok nem egy területet, nem egy települést
látnak el, hanem egy jóval nagyobb térséget, körzetet látnak el, és egy jelentős terhet ró
nyilvánvalóan a székhelytelepülésekre. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja,
hogyan tudja segíteni a minisztérium a székhelytelepüléseket az eszközbeszerzésben, a
fejlesztésben, a korszerűbb tűzoltótechnika beszerzésében, illetve esetleg a laktanyaépítésben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Tibor képviselő úr következik.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót. Jelölt úr, az a hallható szlogen, hogy rendet
raknak az önkormányzatok, illetve a közbiztonság területén, szerintem egy nagyon helyes
dolog. Az jut egy kicsit az eszembe, hogy amikor a gyerek nálunk kicsi volt, akkor a
feleségem mindig bement az ő szobájába és rendet rakott. Aztán eltelt egy hét, és ismét nagy
volt a rendetlenség. Tehát a kérdésem inkább abba az irányba halad, hogy a rend fenntartása
érdekében mit tud tenni, mert az egy másik feladat volt, a gyereknél is másik feladat volt,
hogy megtartsa a rendet. A rendrakás egy egyszeri aktus, a rend fenntartása viszont egy
folyamat, ami már sokkal több mindent követel meg, szemléletmódban is, tehát nagyon széles
dolog. Azt kérdezem, hogy ha a rend fenntartásában hallhatnánk valamit, az szerintem jó
volna, ez sok esetben a rendőrség, az önkormányzat kapcsolatrendszerét is érinti, szerintem
erről érdemes lenne egy kicsit beszélni, és nemcsak a rendrakás, hanem a rendfenntartás
forgalmáról néhány szót ejteni.

Ugyanehhez kapcsolódik, és egy kicsit megerősíti azt a kérdést, amit Tarlós képviselő

úr is föltett. Ma már azt látjuk, hogy az önkormányzatoknál annyifélefajta a közterületek
rendjét felügyelő, a parkok rendjét felügyelő, a polgárőrség, most már ott van a
településőrség, tehát sok-sok ilyen szervezet van, ami valójában azt kell hogy mondjam, hogy
megalapozta bizonyos értelemben már szakmailag is, jogi háttérben is, humán erőforrását
tekintve is az önkormányzati rendőrség vagy az önkormányzati rendfenntartó erőnek a
kereteit. Ön hogy látja, át lehet-e lépni azt a határt, hogy az önkormányzati rendőrséggel,
önkormányzati rendfenntartó szervezettel lépjünk tovább, vagy pedig változatlanul az
egységes rendőrségben gondolkodik és az önkormányzatok ilyenfajta együttműködésében?
Mondom, én már azt látom, hogy ez a sok-sok szervezet igazából megteremtette a keretét, a
lehetőségét annak, hogy lehetne ebben a kérdésben továbblépni.

Van némi aggályom, mert nem tudom, hogy most a panelprogram pontosan kihez
tartozik az új kormányzati struktúrában, hogy az ön minisztériumának a feladatkörébe
tartozik-e. (Dr. Pintér Sándor bólogat.) A bólogatásából azt látom, hogy odatartozik. Jó.
Akkor az egyik kérdésem az, hogy kívánja-e folytatni ezt a programot. Azt, hogy most ez
miért volt jó, szerintem különösebben nem kell itt részletezni a jelenlévők körében. A
folytatásra lennék kíváncsi, milyen mértékben, lát-e ebben valamifajta módosítást. Ez
korábban úgy indult, hogy háromszereplős volt, az önkormányzat, az állam kivonult ebből.
Kívánja-e ezt erősíteni, hogy ismét háromszereplős legyen az önkormányzatok
finanszírozásán keresztül, hiszen ők tudják eldönteni, hogy helyben melyik társasháznak,
melyik ház felújításának kívánnak támogatást adni?

Természetesen tudjuk, hogy minden kormányváltásnál vannak átfutó ügyek, ilyen a
korábban elbírált pályázatok ügye, amiket szakmai bizottságok már jóváhagytak, a
szerződéskötés előkészítése megtörtént, de szerződéskötésre nem került sor sok esetben,
illetve sok esetben van, ahol már elindult a munka, és finanszírozási kötelezettség van. Ezeket
hogyan kívánja rendezni? Lehet-e azt mondani a társasházi közös képviselőknek, a
társasházaknak, hogy ne aggódjanak, attól még, hogy kormányváltás történt, a korábbi
szakmai döntések állnak, a szerződések ugyanúgy élnek, nem lesznek módosítva, nem
szűnnek meg a támogatási keretek és a támogatási rendszer?



11

Természetesen én is mint fővárosi képviselő érdeklődnék, hogy ön hogy látja a
fővárosi önkormányzati rendszer jövőbeni sorsát. Nagyon sok vita, nagyon sok tanácskozás
volt ezzel kapcsolatban. Mi várható a következő négy évben a fővárosi önkormányzati
rendszer tekintetében? Erős főváros és gyenge kerületek, vagy erős kerületek és gyenge
főváros? Hogyan látja a finanszírozást? Az elmúlt nyolc évben született egy törvény a
fővárosi forrásmegosztással kapcsolatban, ebben sikerült előrelépni. Látja ennek a törvénynek
a módosítási szükségességét, vagy azt gondolja, hogy a fővárosban ez a fajta forrásmegosztási
rendszer jól működik, ez a rendszer így, ahogy van, jó? Van-e ebben valami elképzelése? Erre
lennék kíváncsi.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gratulálok, hogy egy hétig is rend van a
gyerekszobában, ez egy tiszteletreméltó szülői nevelés. Mi egyébként azt szeretnénk, hogy
erős önkormányzatok, erős főváros és erős Magyarország legyen.

Következik Vigh László.

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Zala
megyében van a választókerületem, és az ország egyik legnagyobb választókerülete, 102
településből áll és 99 ebből falu. Ezekben a falvakban működik polgárőrség, és most
elkezdődött a településőri szolgálat. Ez mellé kívánják-e telepíteni még a rendőrséget
együttműködve, vagy valamiket visszanyomjunk ezekből? Kíváncsi vagyok, hogy milyen
koncepciót szeretnének. Szeretném jelezni, hogy három kisvárosban működik egy kis őrs,
Pacsán, Zalalövőn és Zalaszentgróton. Ottaniak szívesen vennék, ha ezek az őrsök esetleg
fejlesztésre kerülhetnének. Ennek kapcsán érdeklődöm, hogy mi a terv ilyen aprófalvas
településszerkezetű választókerülettel, megyével.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Kolber István következik.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Pintér Sándor életútjával kapcsolatosan nehéz bármit is kérdezni, hiszen
szólíthatnánk miniszter úrnak, hiszen már betöltötte ezt a pozíciót és dukál ez a megszólítás,
és miniszterjelöltnek is egyidejűleg, hiszen jelöltként ül most a bizottság előtt. De hát a múlt
helyett a jövő az érdekes, azt gondolom, és nyilván ezért érdeklődünk az iránt, hogy milyen
elképzelései vannak.

Az első kérdésem az ügyrendi javaslatomhoz némileg kapcsolódik. A Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium feladatkörében vastagon szerepelnek az önkormányzatokhoz
kapcsolódó ügyek és a közigazgatás, az önkormányzati igazgatás, az önkormányzatokkal
kapcsolatos stratégiai kérdések. Nem érzi-e miniszter úr úgy, hogy részben az egyik
legerősebb minisztérium a Belügyminisztérium az önkormányzatok, a rendőrség és hazai
titkosszolgálatok miatt, de itt az önkormányzati vonatkozásban mintha a napi ügyek intézése
lenne a minisztériumra bízva, és a jövő, a stratégiaalkotás a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumra?

Mégis az iránt is érdeklődnék, hogy fölmerült az új alkotmány elkészítése, hogy van-e
valami elképzelése az önkormányzatokkal kapcsolatosan. Mi lenne az önkormányzatiság
lényege egy új alkotmányban, miben változna? Az önkormányzati rendszer működésével
kapcsolatosan néhány helyen a kistelepüléseknél találtam, láttam aggodalmat, hogy
megmarad-e az önkormányzatiságuk. Nyugtassa meg miniszterjelölt úr, miniszter úr őket,
hogy fenntartják a kistelepülések esetében is az önkormányzatiságot. Azt gondolom, hogy ez
fontos és természetes dolog.
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Milyen javaslatai vannak a társulásokkal kapcsolatosan? Van egy nagyon fontos
kérdés, azt hittem, hogy Gelencsér Attila elnök úr, képviselőtársam ezt fogja feltenni, hogy a
megyei önkormányzatok szerepét, erősítését hogy képzeli el. Fölmerült a megyei
önkormányzatok szerepének az erősítése. Itt különösen arra is kíváncsi lennék, hogy hogy
látja azt a helyzetet, hogy középszinten a közigazgatási hivatal, egy erős területi
államigazgatási szerv, koncentrált államigazgatási szerv létrehozásával az állam szerepe
erősödik, kvázi egy ilyen erős prefektus képviseli ott az államot, nyilván egy nagyon komoly
hatalmi centrum lesz. Ehhez képest a mai megyei önkormányzatnak a szerepe egyébként
gyenge. Tehát miben lehet akkor megerősíteni? Kiegyensúlyozott lesz-e az állami jelenlét és
az önkormányzati jelenlét egy megyében?

Településőrökkel kapcsolatosan a képviselőtársam már kérdezett. Magam is arra
lennék kíváncsi, hogy fennmarad-e ez a rendszer, támogatja-e ezt a rendszert, amit egyébként
az én tapasztalataim szerint a települések jól fogadtak.

A költségvetés elfogadása során gyakran megfogalmazta több fideszes
képviselőtársunk, hogy 120 milliárd forinttal növelnék az önkormányzatok idei támogatását,
mert hogy 80-120 milliárd forinttal - ezek voltak a vitakérdések - kevesebb az önkormányzati
támogatás nagysága.

Az elmúlt napokban találkoztam egy 12 ponttal, de ez nem a ’48-as, hanem az
önkormányzati 12 pont, a különböző önkormányzati szövetségek által összeállított javaslatsor,
noha ezek szlogenszerűek, de nyilván komoly, kidolgozott tartalma is van. Mit gondol erről,
miniszter úr? A különböző önkormányzati szövetségekkel milyen együttműködést kíván
kialakítani az elkövetkezendő időszakban?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
lezárom, Láng Zsolt az utolsó, ő már korábban jelentkezett. (Jelzésre:) Bocsánat, és az
alelnök úr még egy kérdést szeretne feltenni. Láng Zsolté a szó, utána pedig az alelnök úr kért
szót.

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Belügyminiszter-
jelölt Úr! Tarlós Istvánhoz egy picit csatlakozva, hiszen budapesti polgármester vagyok,
szeretném megkérdezni, hogy lát-e lehetőséget változtatni a következő rendszerben, miszerint
évek óta úgy működik most Budapest rendőrsége, ahol hozzáteszem, talán olyan drámai
helyzetek nincsenek, mint egyes országrészekben, de bizony Budapesten is a
mindennapokban érződik a rendőrhiány, és a budapestiek érzik, hogy nincs elég járőr az
utcán, és úgy érzik, hogy nincs meg az a közbiztonság, amire vágynak. Itt a fővárosban zajlik
a politikai nagygyűlések, demonstrációk, tüntetések, békemenetek 90 százaléka. Ezeknek a
biztosítása a jelenlegi szabályozás szerint, ha én jól tudom, a BRFK-ra tartozik. Ez azt jelenti
most, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság a kerületektől elviszi az embereket biztosítani
ezeket a rendezvényeket, és azok a kerületek, amelyek így néha „üresen maradnak”, a
készenléti egységből kapnak segítséget. De a készenléti egység egyfelől nem ismeri a
területeket, tehát úgy megy ki a kerületekbe, hogy ő nem tudja, hogy melyik utca hol van,
szemben a helyi rendőrökkel, másfelől pedig van egy olyan szabályuk, hogy csapatokban
mozoghatnak, kisebb csapatokban. Tehát magyarul, tulajdonképp azt a feladatot, amit ott a
kerületben el kell látni, igazából hatékonyan nem tudják ellátni. Ezt évek óta felvetjük
mondjuk a budapesti értekezleteken. Én azt láttam, hogy az elmúlt időszakban az előző
kormány vezetésének erre nem volt ingerenciája, hogy egyáltalán meghallgassa ezt a
problémát. Van-e arra esély, hogy ebben változás történik, és valahogyan nem viszik el a
központi egységeket esetleg vidékre, hanem Budapesten is az ilyen biztosításokat megoldja az



13

ORFK? A kerületi kapitányságokon pedig az a rendőri állomány akkor folyamatosan
ottmaradhat, hiszen így sem elég, mindenképp szükség van rájuk.

Ehhez kapcsolódva lenne még egy kérdésem. Régóta beszélünk Budapest-pótlékról,
arról, hogy Budapesten itt tudjuk tartani a rendőröket, hiszen jóval kevesebb rendőr van
Budapesten, mint kellene. Leginkább a rendőrállomány nagy része vidéki, és ezek a rendőrök
érthető módon haza is mennek, hiszen semmi pluszt nem kapnak itt Budapesten, holott a
munkájuk sokkal nehezebb és bonyolultabb. Tehát van-e arra esély, hogy Budapest-pótlék
legyen, illetve a budapesti rendőrséget meg tudjuk erősíteni?

A másik kérdésem pedig ez volt, a rendőrséggel kapcsolatos, hogy Pál Tibor úrral sok
mindenben nem értettem egyet már a kérdésében sem, de ahhoz kapcsolódva, valóban
rengeteg olyan folyamat van, amit egyszerűsíteni kell, láthatóan az építésügyi igazgatástól a
közbeszerzésen át. A Belügyminisztérium ezeket a szabályokat, amelyek az elmúlt években
csak bonyolultabbak, átláthatatlanabbak lettek, tervezi-e átnézni, újrafésülni, és bizony
visszatérni az esetleg 6-7-8 évvel ezelőtti sokkal egyszerűbb, átláthatóbb szabályokhoz a
különböző szakigazgatási területeken?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor megadnám a szót Pintér Sándor…
Bocsánat, még az alelnök úr, egy kérdése van. Parancsoljon! (Dr. Apáti István: Négy.) Négy?
(Dr. Apáti István: Rövid.) Átvágott, egyről volt szó.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Négy rövid kérdésem lenne. Mi a viszonyulása a
miniszterjelölt úrnak a 2006-os rendőri brutalitáshoz? Mi lesz a kistérségi szervezetrendszer
sorsa? Átalakítja, fejleszti vagy esetleg megszünteti-e? Kíván-e szűkíteni az önkormányzatok
által kötelezően ellátandó feladatokon, illetőleg mi lesz a helyi adók sorsa, különös tekintettel
az iparűzési adóra? Jelezném, hogy a biztonság kedvéért azért fönntartanám a
Kiskunlacházára vonatkozó kérdésemet is.

Köszönöm.

ELNÖK: Megvan-e az összes kérdés, miniszterjelölt úr? Akkor szíveskedjék
válaszolni a feltett kérdésekre. Elég sok kérdés volt. Lehet csokorba is szedni a kérdéseket.

Dr. Pintér Sándor válaszai

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Megkeressük az elejét. Köszönöm
szépen. Úgy látom, hogy szinte a Belügyminisztérium teljes működési területét átfogták a
kérdések, úgy hiszem, hogy nem maradt ki egyetlen egy olyan terület se, amely lényeges és
amelyre az önkormányzatok, illetve az állampolgárok ne igényelnének választ.

Legelőször is Borsoddal kezdeném. Igen, Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy kiemelt
terület jelen pillanatban. Kiemeltségét bizonyítja a jelenlegi közbiztonsági helyzet. Kis
falvakban eluralkodott a tulajdon elleni szabálysértések aránya. Az életminőség romlása és
- sajnálatos módon a szegény embert még az ág is húzza, szokták volt mondani - most az
árvízi helyzet még súlyosabbá tette ezeket a körülményeket.

Mindkét esetben, mind a közbiztonság esetében ott tájékozódott a kijelölt
miniszterelnök úr, Orbán Viktor, és ott tájékozódtam személy szerint én is, hogy milyen a
közrend, közbiztonság pillanatnyi állapota, mik a legégetőbb pontok, és együtt gondolkodtunk
az önkormányzatok vezetőivel, polgármesterekkel és a jegyzőkkel, hogy milyen megoldást
tudunk találni ezekre a felmerült kérdésekre. Ott voltam akkor is, amikor a víz a legmagasabb
volt. Megtekintettem a védekezést, és megnéztem azt, hogy milyen a pillanatnyi állapota a
folyóknak, mi a pillanatnyi állapota azoknak a megduzzadt patakoknak, amelyek elöntöttek
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több mint 2000 lakóházat, több mint 1000 embert kellett kitelepíteni, 1000 emberről kellett
gondoskodni. Gyakorlatilag ott volt a vízügyi hatóság, ott volt a katasztrófavédelem, ott volt a
vám- és pénzügyőrség, a rendőrség, ott voltak a teljes fegyveres testületek, a honvédségtől
kezdve mindenki, és amit külön köszönök, hogy önkéntesek voltak az ország minden részéről.
Olyan falvakból polgármesterek voltak, ahol nem volt árvíz, polgármesterek átjöttek a saját
csapatukkal segíteni a bajban rászorulókat.

Tehát ez azt bizonyítja a számomra, hogy az országban van összefogási erő, és ezt az
összefogási erőt még a későbbiekben én szeretném a Belügyminisztérium irányításával jó
irányba terelni, hogy jobb legyen a közrend, jobb legyen a közbiztonság.

Egyes kérdésekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az önkormányzatok
működésével nyilvánvalóan vannak… Ez a 6/3-as, a politikai pénznek nevezett összeg, amely
ha jól tudom, mintegy 1,2 milliárd forint a 2010-es évben, ennek a jelentős részét, körülbelül
több mint a felét már az első negyedévben kiosztották. Májusra kellett leadni a további
igényeket. Ezeknek az igényeknek a beérkezése megtörtént, az elbírálása gyakorlatilag még
nem. Nyilvánvaló, hogy a hátralévő időszakban áttekintjük azt, hogy ki a legrászorultabb.
Sajnos első ránézésre, miután ez már költségvetési dolog, a költségvetésben 1,2 milliárd forint
van. Mi se tudjuk ezt most egyik pillanatról a másikra megszaporítani, de azt, hogy
igazságosan osszuk szét, azt, hogy ebbe a szétosztásba az önkormányzatokat bevonjuk,
viszont lehet ígérni, nemcsak az önkormányzatokat, vannak az önkormányzati szövetségek is,
amely önkormányzati szövetségek ezt a bizonyos 12 pontot összeállították, amire a
későbbiekben vissza szeretnék térni.

Fölmerült annak a kérdése, hogy a pályázatoknál az önkormányzati önrészt nehéz
biztosítani, különösen a hátrányos helyzetű településeken. Azon kívül az előleg mértékét
csökkenteni kellene (Dr. Apáti István: Növelni.), növelni kellene, igen. Két rész, vagy
csökkenteni azt, hogy előleget kevesebbet kelljen befizetni, vagy pedig állami támogatás az
előleghez, hogy jobban be tudja fizetni. Tehát ez a megoldás. Meg kell néznünk azt első
részben, hogy mekkora legyen az az előleg, ami kötelező legyen, mekkora legyen az önrész,
amit kötelező befizetni, és nyilvánvaló, hogy ehhez az állami támogatás hogy lehet nagyobb.
Egyértelmű, hogy aki szegény, bajban van, az fordul pénzügyi segítségért, annak van
szüksége arra a támogatásra. Azt is felül kell vizsgálni, hogy van-e olyan kategória, akinek ne
kelljen előleget fizetni, akinek elég legyen a pályázatot beadnia megalapozottan, jól, és
bizonyítania azt, hogy ezzel az adott településen az életszínvonalat, az életnívót, az
életkörülményeket olymértékben növeli általánosságban, amely a magyar szinthez képest
elvárható. Ez a legszegényebbeken segítene, és ezt gyorsan át kell tekinteni, mert ismert az a
mondás is, hogy aki gyorsan ad, kétszer ad, és egyik pillanatról a másikra meg tudnánk oldani
ezt a kérdést.

Ugyanakkor az uniós forrásokat, az uniós pályázatoknak azt a részét, ahol az uniós
szabályok írják elő, hogy minek kell megfelelni, nem fogjuk tudni megváltoztatni, az uniós
szabályok az Unió valamennyi tagállamára jelentős mértékben kötelező jellegűek. Itt viszont
azt kérném, és az önkormányzatok felé közvetíteni szeretném, hogy fel kell készülni, jobban
fel kell készülni abból, hogy egy uniós erőforrásnak az igénybevételéhez mi kell, mi
elengedhetetlen, mi szükséges. Itt két esetben is nagyon fontos ez. Az egyik, azért, hogy
elnyerjük magát a pályázatot és megkapjuk azt a pénzt, a másik, és ez még fontosabb, hogyha
elnyertük, felhasználtuk a pénzt, az ellenőrzés során ne jöjjenek ki olyan hiányosságok, ami
miatt ezt az összeget vissza kell fizetni az Uniónak. Nagyon striktek ezek a szabályok,
egyértelműek, le vannak írva, megtanulhatók. Tehát ebbe a területbe nem tudunk saját erőből,
saját gondolkodásból segíteni. Tudunk kezdeményezni az Unió felé, de olyan gyors döntést,
mint a saját magyarországi támogatásokban, nem fogunk elérni.

Az önkormányzati vagyon elidegenítése. Itt nagyon sok a kötvénykibocsátás. Ezeknek
a kötvénykibocsátásoknak meg kell nézni a fedezetét, és meg kell nézni, hogy az ezekből a
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kötvénykibocsátásokból befolyt pénzeket hogy használták fel az önkormányzatok. Nagy
beleszólásunk a pénzfelhasználásba nincs, hiszen az önkormányzatiságnak ez a lényege, hogy
az általa beszedett pénzt saját maguk, a polgármester és a képviselő-testület javaslata alapján
döntik el. De azért felül kell vizsgálni, hogy megfelelő vagyonnal rendelkeznek még itt a
különféle kötvénykibocsátások után.

Fölmerült a kérdés a politikusi bűnözésre. Kérem szépen, számomra nincs politikusi
bűnözés, nincs cigánybűnözés, számomra a büntető törvénykönyvben meghatározott törvényi
tényállások vannak. Ha ez a törvényi tényállás, amire első lépésben gondolt, a korrupció,
akkor a korrupciónak megfelelően ki kell vizsgálni, és teljesen lényegtelen, hogy ez
hivatalnoki korrupció, teljesen lényegtelen, hogy egy gazdasági vezetőnek a korrupciója,
kérem szépen, korrupció, meg van fogalmazva a tényállás, a rendőrségnek ezt fel kell tudnia
deríteni. Most már a Belügyminisztérium egysége alá fog tartozni más lehetőség is, gondolok
itt az Alkotmányvédelmi Hivatal lehetőségeire, és úgy gondolom, hogy a két szervezetben
beszedett információk az ilyen jellegű, korrupt magatartást erősen csökkenteni, reményeim
szerint teljesen ki fogják szorítani a magyar közéletből.

Ugyanígy nincs számomra cigánybűnözés sem. Cigányok által elkövetett
bűncselekmények vannak. Az alsó decilisben lévők, akik a legelesettebbek, hasonló módon
bűnöznek, hasonló módon tevékenykednek. Az már egy másik kérdés, hogy az alsó decilisben
a 90 százaléka a magyar lakosságnak a cigány származású. Ezzel kapcsolatban azt gondolom,
hogy két dolog merül fel: az egyik a vagyon elleni bűncselekmények, a másik a garázdaság. A
garázdaságot rövid úton a rendőri jelenléttel meggyőződésem szerint meg fogjuk tudni oldani.

A másik: a vagyon elleni szabálysértések, tulajdon elleni szabálysértések területén
viszont az önök segítségét is kérem. Jelen pillanatban az történik, hogy akik szociális
segélyből élnek, tulajdon elleni szabálysértést követnek el, odakerül az ügyük a jegyző elé. Mi
történik? Először is a jegyzőnek nincs megfelelő felkészültsége nagy általánosságban arra,
hogy nyomozási cselekményeket folytasson és kiderítse, hogy ezt a tulajdon elleni
szabálysértést ki követte el. Januártól ugyan ez már változott, januárban visszakerült a
rendőrség hatáskörébe a felderítése az ügynek, de az elbírálása továbbra is ott maradt a
jegyzőnél. Ez meggyőződésem szerint nem helyes, megfelelő szakképzettsége az elbíráláshoz
sincs. Ráadásul anélkül, hogy egyetlen egy jegyzőt is megbántanék, amikor a faluban él a
jegyző, családja van, sok esetben fél a megfelelő, általa is elvárt döntés meghozatalában.
Tehát úgy gondolom, hogy a jegyzőtől el kell venni ezt a feladatkört. Ezt a feladatkört első
lépésben át kell vállalnia a rendőrségnek, a rendőrség a megfelelő döntésre megfelelő
szakembereket tud kijelölni, és ezek a szakemberek fogják meghozni az elsődleges
döntéseket.

Ugyanakkor az is kérdés a számomra, hogy aki szociális segélyből él, azt
pénzbírsággal sújtjuk a tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. Miért lop? Azért lop,
mert nincs pénze. Ha most továbbra is azzal büntetjük, akkor mit csinálunk? Az állam által
adott szociális segélyt áttesszük az állam másik zsebébe, ha elvonjuk tőle. Mit fog tenni?
Tovább fog lopni, mert meg akar élni. Vagy ha azt mondja, hogy ezt a segélyt felhasználja a
családjáért, akkor a büntetés kifizetésére fog újabb tulajdon elleni szabálysértéseket, lopásokat
elkövetni.

Azt gondolom, hogy ezt meg kell változtatni: elzárásra kell ítélni azt, aki ilyeneket
elkövet. Azért kell elzárásra ítélni, mert azt gondolom, hogy az állami főhatalmat, amely a
rend fenntartására feltétlenül szükséges, fenn kell tartani, és aki nem tartja be a törvényeket,
azt meg kell büntetni, szankcionálni kell és nevelni kell. Ennek megfelelően viszont a
jelenlegi uniós és alkotmányos szabályok szerint a rendőr nem hozhat elzárásos ítéletet,
viszont erre van egy javaslatunk, némi alkotmánymódosítással a bírósági titkárokra
szeretnénk ezt a feladatot átruházni. Azért nem a bíróságokra, mert a bíróságok így is
rendkívül túlterheltek, ha bírói lenne most az eldöntés, így is hónapokba telik, míg egy ügy
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előkerül, és az, hogy nem gyorsan, nem azonnal, nem prompt módon történik meg a büntetés
kiszabása, ez már Beccaria szerint is egy óriási hiány és hiba, pedig már 200 éves
megállapítás, ezért a bírósági titkárokra gondoltunk. A bírósági titkár felkészült, jogvégzett,
szakvizsgával rendelkezik, és egy gyakorlatot is fog szerezni tárgyalásvezetésből és
ítélkezésből. Azt hiszem, hogy ha ehhez az önök támogatását megkapjuk, lényeges változás
fog történni ezen a területen is. Hangsúlyozni szeretném, hogy ha a tulajdon elleni
szabálysértések, garázdaságok visszaszorító erejéhez a rendőrségi jelenlét hozzájárul, az egy
dolog, de az, hogy ha a büntetések kiszabásával a másik oldalról is megtámogatjuk ezt a
rendőri jelenlétet, akkor eredményesek leszünk.

Hozzá kell tennem, hogy ez az egyik oldala csak a dolognak. A másik oldala az, hogy
ezeken a területeken valamilyen munkalehetőséget kell biztosítani az alsó decilisben élőknek.
Ahhoz, hogy innét kiemelkedjenek, négy szempontot látok elengedhetetlennek. Egyik, hogy
munkát kell biztosítani, a másik az oktatás területén, hogy tanítani kell, képezni kell ezt a
területet, és gyerekkorban nem elhanyagolhatóan az iskolai kötelezettséget be kell tartatni. Ha
kell, el kell odáig jutni, ahova New Yorkban eljutottak, hogy a rendőr vigye be az iskolába a
gyereket, ha nem megy be. Természetesen ehhez hozzá lehet segíteni gazdasági dologgal is,
hogy ahol a gyerek nem jár iskolába, ott az iskolai támogatást nem kell kifizetni.

A harmadik ilyen kérdés természetesen a sport. A sportolási lehetőséget meg kell
növelni, és a kultúra terjesztését és a kultúra növekedését biztosítani kell, akár anyagi
áldozatok révén is.

Tehát úgy látom, hogy ha ezeken a területeken ezeket az általam javasolt dolgokat
bevezetjük, akkor eredményesek leszünk mind a közrend, közbiztonság fenntartásában, mind
pedig az alsó decilisben élők életszínvonalának az emelésében, és ha ez bekövetkezik, akkor
az életérzése az átlagos állampolgároknak lényegesen jobb lesz ezekben a kistelepülésekben
és ezekben a kis falvakban.

A rendőrségi kérdésekre. Igen, szándékozom a közterületre lényegesen több rendőrt
juttatni, megnövelni az utcai járőrök számát, és minden területen szeretném, hogy ha a
rendőrségi jelenlét mind a kistelepüléseken, mind a kerületekben, a fővárosban lényegesen
nagyobb legyen.

Azonban az önkormányzatok segítségét kérem abban is, hogy szokták mondani, hogy
egy járőr nem járőr, mégis a körzeti megbízott egyedül teljesíti a szolgálatot, hogy van az
önkormányzati területeken erő még, ami a közbiztonság javítására felhasználható. Gondolok
itt: halőr, vadőr, mezőőr. Ezeken a területeken a rendőri jelenléttel közösen szeretnénk, ha a
szolgálatot elláthatná, és további jogosítványokat is szeretnénk nekik adni. Magyarországon
volt rá példa, hogy a rendőrbírók előtt, akik - hangsúlyozom - elzárásra korábban sem
hozhattak döntést, csak egyéb bírságot szabhattak ki, a rendőrbíró előtt a vádló például
lehetett a halőr, lehetett a vadőr, lehetett a mezőőr, akit elfogott, azt a rendőrbíró elé állította,
és a rendőrbíró előtt a vádat képviselte.

Tehát én azt gondolom, hogy itt az önkormányzati területen az önkormányzat által
foglalkoztatott és a rend érdekében tevékenykedő alkalmazottaknak a tevékenységi körét a
rendőrséggel össze kell hangolni, és esetlegesen közösen vagy saját jogosítványuk révén a
rend érdekében tovább kell növelni a lehetőségeiket.

Fölmerül az önhatalom. Római jog óta ismert az önhatalom kérdése. Magyarországon
1949-ben szüntették ezt meg, mondván, hogy az állam átvállalja teljes egészében a közrend,
közbiztonság fenntartását és a bűnüldözést. A római jogon alapuló európai uniós országokban
az önhatalomnak még mai nap is szerepe van. Az a javaslatunk - készítettünk egy
jogszabálytervezetet, hogy a parlament elé tárjuk -, hogy kiszélesítsük az állampolgárainknak
a saját lakásában, saját bekerített területen lévő védekezési lehetőségeit.

Egyedi ügyben nem kívánok nyilatkozni. Egyedi ügyben döntést az országos
rendőrfőkapitány irányába is csak írásban adhatok. Én ezt általában be szoktam tartani,



17

betartom minden egyes törvényességét, tehát ezt eddig is betartottam. Egyedi ügyben
tájékoztatást kérhetek, de ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, először szükség van az önök
szavazataira is, hogy elfogadják, hogy miniszter legyek. Addig sajnos szolgálati titkokat
képeznek ezek a kérdések, és szolgálati titkok kiszivárogtatása nálam főbenjáró bűn, és
miután mást ezért büntetek, magam nem követem el.

Tarlós úr kérdésére. Igen, Budapesten is sajnos rendetlenség van sok területen. Itt
jelentős összefogás van a közterület-felügyelet és a rendőrség között. Én ezt az összefogást
tovább szeretném növelni, tovább szeretném növelni úgy, hogy a szolgálati területeknek
éppen a közös kijelölésével, szolgálati időknek a különösen közös megbeszélésével, úgy,
hogy a rendőrjárőrök is esetleg egy közterület-felügyelővel közösen tevékenykedjenek.

Valóban igaz, hogy 1990-et követően az országban különféle önvédelmi területek
alakultak ki, volt városőr, volt közterület-felügyelő, volt mindenféle ilyen jellegű
tevékenység, aminek a jelentős része önkéntes tevékenység, a jelentős része az
önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenység volt. Ezt próbáltuk meg a későbbiekben
egységesíteni. Ezért tudtuk létrehozni az Országos Polgárőr Szövetséget, ahol a különféle
önkéntes kezdeményezéseket egységesítettük. Így tudtuk megalkotni azt, hogy a
polgárőröknek a későbbiekben egységes egyenruhája legyen, egységes intézkedési gyakorlata
legyen. A másik oldalon a közterület-felügyelő volt, ahol a különféle városőröket meg egyéb
elnevezésű, de önkormányzatok által finanszírozott területeket szintén egységesítettük. Ezt az
egységesítést szeretnénk a későbbiekben is ismételten bevezetni és fenntartani. Így tudják
majd az állampolgárok a másik területen is, hogy kihez igazodjanak. Ha egységes az
egyenruha, tudja, hogy ez hivatalos személy, nem hivatalos személy, milyen jogosítványai
vannak.

Ma Magyarországon, ha az egyik községből átmegy a másikba egy állampolgár, nem
tudja, hogy az ottani rendfenntartó éppen kicsoda, akit az önkormányzat alkalmaz. Itt a
legszélsőségesebb példának talán a serifet tartanám, hogy valamelyik önkormányzat serifet
választott és a serifre bízza... (Közbeszólások.) Polgár önkormányzata. Eléggé érdekes dolog,
jó, a polgárok tudják, mert most a sajtó révén nagyon sok tudja, de ha a másik községből
átmegy valaki, és azt mondja, hogy én vagyok a serif, na jó, te vagy a serif, én meg a Big Bill,
mi a probléma. Azt gondolom, hogy ezeknek az egységesítések nélkül, a jogszabályban
történő lefektetése nélkül nincs semmi értelme.

Tehát van még erő, van még tartalék, ezeket a tartalékokat megfelelő szervezéssel,
megfelelő irányítással, mind a fővárosban, mind pedig az önkormányzati területeken az egész
országban a közrend, közbiztonság érdekébe lehet állítani.

Ivády Gábor úr. Működésképtelen önkormányzatok támogatása. Annak idején mindig
megvizsgáltam, hogy egy önkormányzat miért vált működésképtelenné, miért vált önhibáján
kívül hátrányos helyzetűvé. Azért ezt most is meg kell tenni. Azért, mert pazarló életmódot
folytat, azért, mert a testület már harmadik világkörüli útján van, vagy pedig azért, mert nem
telik nekik arra, hogy az iskolát fenntartsák, az óvodát fenntartsák, nincs megfelelő bevételi
forrásuk. Amennyiben az önhibáján kívül hátrányos helyzetet megvizsgáltuk, azt gondolom,
hogy eddig se volt ’98 és 2002 között egyetlen önkormányzat se, amelynek elengedtük a
kezét, és azt hiszem, hogy a jelenlegi időszakban sem lesz.

Az 1,4 milliárd forintos támogatásról már egyszer beszéltem. 123 egyedi kérés
érkezett, tájékoztatott a leendő államtitkár úr. Közismert, hogy Tállai András lesz az
önkormányzatokért felelős politikai államtitkár a Belügyminisztériumon belül.

Fölmerül, hogy az önkormányzatoknak itt mi a szerepe, hogy ehhez pénzzel hozzá
kell-e járulniuk. Nem kell ehhez az önkormányzatnak pénzzel hozzájárulnia. Viszont ha azt
szeretnénk, hogy egy önkormányzat területén körzeti megbízott dolgozzon, körzeti megbízott
éljen, ott lakjon, ahhoz szeretném az együttműködését az önkormányzatoknak. Mivel tudnak
segíteni? Legelőször is, ha nincs lakás, nincs önkormányzati épület, egységes önkormányzati
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épületet szeretnénk, ahol alul a hivatal van, fölül lakhat a körzeti megbízott. A hivatal az
elvárásoknak megfelelően félfogadásra alkalmas legyen, előállító legyen, ha valaki nem bír
magával a faluban, valahova be lehessen egy kicsit csukni, amíg lehiggad, tehát annak
megfelelően, hogy minden hivatalos eljárásban teljes értékű rendőrként tudjon működni a
körzeti megbízott. Önkormányzat telekkel, építéssel, önkormányzathoz tartozó segítséggel ezt
elő tudja segíteni.

A másik ilyen kérdés volt, hogy minden településen rendőr. Nem azt mondtuk, hogy
minden településen, ahol 50 fős a település, ott állandó rendőr lesz vagy körzeti megbízott
lesz. Indokolatlan. De azt, hogy naponta vagy hetente megfordul rendőr, azt, hogy az állandó
rendőri jelenlétet éreztetjük ezen a településen, ez biztos, ez 100 százalék.

A következő kérdés volt a tűzoltóságok. Legelőször is szeretném azt elmondani, hogy
’98 és 2002 között hosszan vitáztunk abban a kérdésben, hogy a biztosítók, amelyek jelentős
anyagi erőforrásra tesznek szert, hogyan járuljanak hozzá katasztrófahelyzetben az állami
költségvetéshez. Voltak javaslatok, amelyek azt mondták, hogy egyszeri, nagy pénzt adnak,
mert akkor is probléma volt Beregben, de mi nem ezt választottuk. Mi azt választottuk, hogy a
bevételi forrás meghatározott százalékával támogassák a tűzoltóságot, támogassák a
katasztrófavédelmet. Ezt a tűzoltósági támogatást meg is kapták, és az elmúlt időszakban is a
tűzoltóságok fejlesztéséhez a legnagyobb hozzájárulás ezek a biztosítók által befizetett
eszközök voltak. Ebből is voltak az új gépjárművásárlások, új technikai berendezések
vásárlásai.

Először is ezt ismét meg kell nézni, hogy ez megfelelően működik-e, a szétosztás
megfelelően megtörtént-e.

Meg kell nézni, hogy van-e fehér folt az országban, van-e olyan terület, ahova a
tűzoltóság nem megfelelő gyorsasággal ér ki. Az országban annak idején létrehoztunk hét
régiót, ahol a technikai központokat hoztuk létre és alkalmaztuk, ahol a nagyteljesítményű

gépek centralizációja történt meg. Úgy hiszem, hogy ez jelen pillanatban is elegendő, de a
tűzoltóságok társulásaival is tárgyalunk abban, hogy kikérjük a véleményüket, hogy szerintük
hol kell ezen változtatni.

Ugyanakkor szeretném itt is az önkéntes tűzoltóságok szerepét erősíteni.
Kistelepüléseken, kisfalvakban nem lehet mindenhol fizetett, hivatásos tűzoltót alkalmazni.
Viszont az elvárható, hogy megfelelő eszköz legyen készenlétben, ha baj van, akkor a helyiek
működtetésével meg tudják a tüzet fékezni a lehető leggyorsabban. Ezeknek az eszközöknek
az átadásában, ezeknek az eszközöknek a megvásárlásában további segítséget szeretnénk
adni.

Egyik utolsó tevékenységünk volt 2002-ben pont Pest megyében, ahol tűzoltóságot
alapítottunk, tűzoltósági épületet építettünk. Meg kell nézni megint, hogy az elmúlt nyolc
esztendőben mennyire amortizálódtak le ezek a tűzoltósági épületek. Meg kell nézni azt, hogy
milyen további összefogás volt, hisz mi annak idején centrumokat kezdtünk el építeni, ahol
együtt volt a tűzoltóság, együtt volt a mentőállomás, együtt volt esetleg egy sürgősségi orvosi
ellátás egy körben, egy területen, hisz ahova jelentős részében a tűzoltónak menni kell, nem
egy esetben már nagyon helyes, ha ott van a rendőr és ott van a mentős is. Úgyhogy ez a
későbbiekben is átgondolandó, és azt hiszem, hogy a közös ügyeleteknek az ellátása is mind
erőforrást spórol meg, mind gyorsaságot jelent, és a katasztrófahelyzetben, tűzhelyzetben a
gyorsaság nélkülözhetetlen.

Pál Tibor úr, igen, rendet rakunk, és a rend úgy marad-e. Ez egy állandó körforgása a
történelemnek, hiszen ha egyszer rendet raktak volna mondjuk a fáraók, amit meg is tettek, és
az úgy maradt volna, mi még a fáraók korában élnénk sok tekintetben. Én nagyon nagy
kihívásnak tartom a rend fenntartását, a rend fenntartását úgy, hogy fejlődjünk közben, a rend
fenntartását úgy, hogy élhető életet, nagyon jó közérzettel élhető életet élhessünk. Ennek
sokfajta követelménye van, sokfajta követelmény, ami nem kifejezetten a
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Belügyminisztériumra hárul. A követelmény már megjelenik az iskolákban. Jelen pillanatban
sok területen tapasztaljuk, hogy az iskolán belül nincs rend. Sokhelyütt tapasztaljuk, hogy ha
rend van az iskolában, jól tanulnak a gyerekek, ha nincs rend az iskolában, akkor
rendetlenséget tanulnak a gyerekek. Ha már innét kezdjük a fejlődést, akkor iskolákban, a
munkahelyeken is sok esetben és a közéletben is rendet kell tartanunk, és a közéleti rendet is
fenn kell tartanunk. Ez a legnehezebb. Ezt csak közösen tudjuk megcsinálni, közösen tudjuk
megcsinálni az állampolgárokkal, a tanárokkal, az önkormányzatokkal és az országgyűlési
képviselőkkel, az önök segítségével, tehát a teljes magyar társadalommal.

Itt elhangzott szintén a településőr, az önkormányzat különféle fizetett őrségei. Én erre
mindig azt mondom, hogy legolcsóbb, legbiztonságosabb, leghatékonyabb a rendőrség. Ennél
olcsóbb, hatékonyabb szervezetet nem találtak föl, ezért van a világon mindenhol rendőrség.

Fölmerül az önkormányzati rendőrség szerepe, és hogy ez egy továbblépés, hisz
településőrből meg a többiekből lehet rendőrséget csinálni. Kérem szépen, először is az
önkormányzati rendőrség egy olyan lila köd, amiben mindenki hisz, akik önkormányzati
területen dolgoznak, hogy az majd rendet csinál. Igazi önkormányzati rendőrség angolszász
területen van, ott is az Egyesült Királyságban és Ausztrália egyes területein. Máshol
önkormányzati rendőrség nincs. Kipróbálták. Kipróbálták Franciaországban, volt
önkormányzati rendőrség, három év után fogták és azt mondták, hogy jó, rendben van, ezt
felejtsük el, rosszul sikerült, és a belügyminisztériumhoz csatolták az egész önkormányzati
rendőrséget úgy, ahogy volt. Van önkormányzati rendőrségnek nevezett terület most is
Spanyolországban, ki van írva, hogy önkormányzati rendőrség. Ki irányítja? A
belügyminiszter. Van önkormányzati rendőrség bizonyos mértékben, azt mondjuk,
Olaszországban. Ki irányítja? A belügyminiszter.

Tehát a legolcsóbb, leghatékonyabb terület az, hogyha a rendőrség központilag
szervezett. Gondoljunk az egyenruha-ellátásra, a fegyverellátásra, a hírellátásra, hírközpontok
üzemeltetésére, az ügyeletek megszervezésére vagy a reagálóképességre, az egységes
gépjárműellátásra, egységes képzésre, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem lesz
különféle szervezetek között rivalizálás. Ezeket mind-mind ki tudjuk küszöbölni. Nem lesz
az, mint sok területen, hogy a helyi rendőrség tűzpárbajba keveredik az állami rendőrséggel,
mert éppen olyan fedett akcióban vannak, hogy nem ismerik föl egymást és nem tudnak
egymásról. Tehát szent meggyőződésem, hogy egy akkora országban, mely Magyarország,
egy olyan népességű és egy olyan hagyományokkal rendelkező országban, mint
Magyarország, egységes, központi irányított rendőrségre van szükség.

A következő kérdés volt a panelprogram. Ez itt erősen megosztott, az egyik részében,
a pénzügyi háttér Fellegi miniszter úré - utánam jön, lehet kérdezni -, építésügyi területen
bizonyos mértékig a Belügyminisztériumhoz tartozik, építési engedélyek, hatáskörök meg a
hatósági jogosítványok. Tehát hatósági kérdésben mi vagyunk, a pénzelosztásban nem mi
leszünk a felelősök. Úgy gondolom, hogy miután nagyon jó a viszonyunk… (Elnök: A munka
itt van.) A szégyen itt van, a pénz ott, szokták volt mondani, de Fellegi Tamással nagyon jó az
együttműködésünk, azt gondolom, hogy ebben a kérdésben nem lesz vita, nem lesz
fennakadás.

A településfejlesztés nálunk lesz.
Vigh László úr, 102 település, 99 falu, településőri szolgálat. Válaszoltam rá, azt

gondolom. Rendőrség. A rendőrség megjelenik, és a rendőrség támogatásával. Azok az
önkormányzatok, amelyek jelentős erőforrásokkal rendelkeznek - van rá példa, kitaposott út
van rá -, tudják a rendőrségüket támogatni központi irányon keresztül. Azért központi irányon
keresztül, hogy ne vetődjön az árnyéka se arra, hogy az önkormányzat, ha közvetlenül adja
oda a pénzt, akkor bizonyos előjogokra tarthasson igényt. Ezek az előjogok általában két
területen szoktak megjelenni. Korábban, ez a régi tapasztalat, az egyik az ittas vezetéseknél, a
másik pedig a különféle közlekedési szabálysértéseknél. Remélem, hogy ilyen nem lesz,
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egészen biztos vagyok benne, hogy ilyen nem lesz, és ezért ezt a központi úton keresztüli
támogatást a rendőrség nagy örömmel veszi.

Kolber István úr. Legelőször is, félig-meddig munkatársak voltunk hosszú ideig,
illetve ebben a cipőben már járt is Kolber úr, tehát tudja, hogy ez nem egy kényelmes cipő és
nem egy kényelmes szék, de a feladatmegosztás a Közigazgatási Minisztériummal
egyértelmű. Vannak stratégiai kérdések, a stratégiai kérdéseket velünk egyeztetve, a
Belügyminisztériummal egyeztetve fogják meghozni, és van a közigazgatási hivatalok
vezetése, ellenőrzése. Az az álláspont, hogy az önkormányzati területeket a
Belügyminisztérium teljes egészében, a pénzosztást, egyebeket intézi, a hatósági
jogosítványok ellenőrzését meg a közigazgatási hivatalokon keresztül, illetve a közigazgatási
hivatalokhoz majd még csatlakozó egyéb intézményeken keresztül a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fogja meghatározni.

Az önkormányzatoknál az alkotmány egyértelműen fogalmaz: egyenjogúak az
önkormányzatok. Ezt szeretnénk fenntartani, és pillanatnyilag nincs régiós rendszerben
gondolkodás. Megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok, ez a megosztás
marad. Ebben kell hosszú távon gondolkodnunk.

Új alkotmány. Az új alkotmánynál a kijelölt miniszterelnök úr már kiszabta, hogy
igen, szükség lesz rá, de ahhoz, hogy ilyen részletekben kérdésre válaszoljunk, az kell, hogy
először egy ilyen alkotmányozó bizottságnak össze kell ülnie, és meg kell nézni, hogy mik a
legégetőbb pontok, mik a várható és igényelt változások.

Kistérségi társulások. A kistérségi társulásokat 1998-ban gyakorlatilag mi kezdtük
meg. Mi kezdtük meg, és nagyon fontos volt ehhez, hogy illetékességi területeket,
hatásköröket áttekintsünk és egységesítsünk, hogy ne legyen az egyik kistérségi központban
az építésügy, a másik kistérségi központban a gyámügy, hogy az állampolgár, amikor a kis
faluba ért, nem tudta, hogy most jobbra induljon vagy balra induljon, mert nem tudta, hogy
melyik az a kistérségi központ, ahol az ő ügyét intézik. Ezek központosítva lettek. Közös
munkánk eredménye, azt hiszem, hogy ezeknek az okmányirodákkal határoztuk mi meg
elsősorban a központi helyét, és miután az okmányirodák fejlesztése azóta is folyt, ez
fenntartandó és úgy gondolom, hogy tovább támogatandó.

A támogatásokról elmondtam.
Felmerült az önkormányzati érdekképviseleti szövetségekkel való együttműködés. Itt

van előttem az országos önkormányzati érdekképviseleti szövetségek közös nyilatkozata,
amely közös nyilatkozatot hét érdekképviseleti szövetség írta alá, és 12 pontban határozta
meg, hogy mit szeretnének elérni. Örömmel szeretném mondani, hogy ebből kettőt máris
teljesítettünk, még nem is vagyunk kormányon, de már kettő teljesítve lett. Az egyik, hogy
minden település, megye választhasson önkormányzatot, hisz későbbiekben már parlamenti
döntés született ebben, a másik, hogy támogatjuk az országgyűlési képviselői létszám
csökkentésével egyidejűleg az önkormányzati képviselői testületek létszámának differenciált
csökkentését. Ez is megtörtént, úgy tudom, hogy Kósa Lajos képviselő úr terjesztette ezeket
elő, és megszavazásra kerültek.

Van még hátra 10 pont. Hogy mindegyiket ilyen gyorsan fogjuk végrehajtani, azt nem
tudom ígérni, de a 12 pont elfogadható a későbbiekben, amely célkitűzésként szerepeljen a
Belügyminisztérium palettáján.

Láng Zsolt úr. Különösen oda kell figyelnem a kérdéseire, mert II. kerületi lakos
vagyok, úgyhogy nehogy itt hátrány érjen. Azt, hogy évek óta a rendőrségnek hiánya van a
fővárosban, tapasztaljuk. Azonban éppen a II. kerület volt az 2002-ben, amikor az utolsó
belügyminiszteri tevékenység során a kerületek összefogásával a II. kerületi önkormányzat
épületében aláírtunk egy szerződést, amely szerint, ahol a kerületek lakást biztosítanak a
rendőrnek, ott a kerületi rendőrfelvételt a Belügyminisztérium elősegíti. Sajnos ez aláírt
szerződés volt, de az is maradt, és ezen kívül további lépések nem történtek. A XXIII.
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kerületben volt, ahol egy blokk épült rendőröknek és szolgálati lakásnak, volt, ahol a rendőrök
megvásárolhatták, volt, ahol szolgálati lakásként fenntartották ezt a jellegét, és folyamatosan,
ahogy a fővárosba vezényeltek embereket, ott szolgálati lakásként igénybe vehették ezt.

A rendőrhiány pótlására nem a fővárosi pótlékban gondolkodom elsősorban, nem
zárom ki, de nem ebben gondolkodom elsősorban. Szeretném, ha helyiek lennének a
rendőrök, fővárosiak. Megvan a helyismeretük, nem kell nekik megszerezni; megvan a
személyi ismeretük, nem kell nekik megszerezni. Azt viszont, hogy helyiek legyenek a
rendőrök, lakás biztosításával könnyebben elérjük. Hogy helyhez kössük a rendőrt, ahhoz is
lakhatás biztosítása szükséges. Tehát gyakorlatilag most, mire kiképzett rendőr lesz és ha
megfelelő gyakorlatot szerez a fővárosban, akár a fővárosi kerületi kapitányságok
állományából, akár a készenléti rendőrségből vezényelve a főváros területére, de ha
lehetőséget kap, hogy hazatérjen, hazatérjen körzeti megbízottként a falujába, hazatérjen abba
a városba, ahol vidékről a fővárosba érkezett, kötődése révén, lakhatási előnyei révén el fog
menni. Tehát úgy gondolom, hogy helyhez kell kötni a rendőrt. A pótlék nem lesz megoldás.
Az, hogy ha a lakhatását biztosítjuk, ha biztosítjuk azt, hogy otthon érzi magát a fővárosban,
akkor ezt a problémát meg fogjuk tudni oldani.

A kerületek és a készenléti rendőrség. A készenléti rendőrségnek nagyobb szerepe lesz
a biztosításokban, ez egészen biztos, de a készenléti rendőrségnek lényegesen nagyobb
szerepe lesz a kisfalvas településeken történő megjelenésben is.

Hogy a helyi rendőr ismer mindenkit, ez igaz, de a helyi rendőr általában egy kicsit
elnézőbb is, mert ismer mindenkit, ami esetenként jó, esetenként nem jó. Ezért az, hogy a
helyi rendőr mellett időnként megjelennek a központi rendőrök, előnyt jelenthet, előnyt jelent
a kistérségben is, de azok, amiket esetleg nem vett észre a helyi rendőr, észrevételre kerülnek
és a törvény erejénél fogva elbírálásra kerülnek. Tehát én szeretem ezt a kettős viszonyt,
legyen helyi rendőr, de időnként körül kell ott nézni, hogy a helyi rendőrök megfelelően
alkalmazzák-e a büntetés, a figyelmeztetés szabályait.

Egy mondatban. Örülnék, ha ezt az elképzelést, amit 2002-ben megszakított az új
kormány felállása, újragondolnánk. Nagyon örülnék, ha a II. kerület adna ennek ismételten
otthont, és a környező polgármesterekkel a fővárosban a fővárosi lakásigényeket és
lehetőségeket át tudnánk tekinteni.

Egyszerűsíteni a folyamatokat a szakigazgatásban. Maximálisan egyetértek vele.
Nagyon nagy a bürokrácia, most már látom kívülről is. Elmentem ügyet intézni. Hát sok
esetben hosszasan és indokolatlanul hosszasan történt meg az ügy elintézése. Ugyanakkor azt
kell mondanom, hogy viszont az okmányirodák tevékenysége és kijelölése mindenféle
ellenérzés ellenére bevált. Nagy ellenérzés volt, amikor bevezettük, de az okmányirodák ma
olyan központok és olyan centrumok lettek az államigazgatásban, amelyet a későbbiekben is
fenn kell tartani, úgy gondolom, bürokratikus részeit le kell választani. Ma az önkormányzati
okmányirodák azok, amelyek az elektronikus államigazgatás alapjait adhatják, hisz mind
számítógépes vonalaik, felszereltségük, tudásuk alkalmas erre.

A kistérségekre adtam választ, igen, kistérségekre szükség van.
Önkormányzati kötelező feladatok szűkítése és itt a helyi adók és az iparűzési adó

kérdése, ki szedi be, ki nem szedi be. Úgy gondolom, hogy az bizonyos mértékig előny, hogy
ha az APEH szedi be, különösen, hogyha a leadott információk alapján előre megelőlegezi az
önkormányzatnak a kifizetést, és az meg majd beszedi, ahogy beszedi. Tehát ez egy előny
ebben a kérdésben, hisz az önkormányzat hamarabb jut hozzá a pénzéhez, államra hagyja a
beszedés módjait. Van, amelyik viszont állami adó, ha jól emlékszem, a gépjárműhöz kötődő
adó, ezt az állami adót viszont az önkormányzati szedi be. Ez egy kicsit ellentmondásos
kérdés, ezt az ellentmondást fel kell oldani, azt gondolom. Igen, a helyi adókat az
önkormányzat vesse ki, a beszedéséről meg konzultációt fogunk folytatni az önkormányzati
szövetségekkel, hogy hogy legyen, hogy előnyösebb. Szerintem előnyösebb, ha hamarabb
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jutnak pénzhez, és biztosan hozzájutnak ehhez a pénzhez, és a későbbiekben csak az az állami
feladat marad, amely a behajtással fog foglalkozni.

2006 rendőreseményei. Minden bizottságban elmondtam. 2006 rendőreseményeit két
részre kell bontani. Az egyik a televízió elfoglalása, ahol a rendőrség gyenge volt, nem lehet
megengedni, hogy egy rendőri védelem alatt álló épületet egy demokráciában bárki is
elfoglaljon. A második a 2006. októberi események. Az októberi eseményekre a Fidesz-
Polgári Szövetség elnöke, Orbán Viktor kijelölte Balsai volt miniszter urat egy bizottság
élére, amely bizottság ki fogja vizsgálni az itt történteket. Ehhez a Belügyminisztérium
valamennyi szerve rendelkezésre bocsátja az összes dokumentumot, felhívja a szolgálatot
teljesítőket, hogy esküjükhöz híven tegyenek vallomást ezekben az ügyekben. Itt lesz a
műveleti napló, meglesznek a rádióforgalmazásról született anyagok, és 100 százalékig fogjuk
biztosítani a kivizsgálását az ügyeknek.

Más kérdés nem merült fel. (Tállai András: Fővárosi Önkormányzat jövője,
rendszere.) A Fővárosi Önkormányzat jövője, rendszere. Itt azt gondolom, hogy ebben majd a
legjobb együttműködést fogjuk kialakítani Tarlós úrral, mert reményeink szerint ő lesz a
következő fővárosi polgármester, de természetesen maradjunk a jelennél. A
Belügyminisztériumnak az általam irányított időszakban nem volt problémája a főváros
önkormányzatával, a kerületi önkormányzatokkal sem. Az, hogy a fővárosban milyen legyen
a későbbiekben az önkormányzat, alkotmányos kérdés, alkotmányos kérdéseket meg majd
akkor, amikor erre sor kerül.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Hozzászólások következnek. Ki kíván
hozzászólni az elhangzottakhoz? Kérdések voltak, a kérdésekre születtek válaszok.
(Dr. Kolber István jelentkezik.) Úgy látom, hogy egy hozzászóló jelentkezett. Van-e még?

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Bocsánat, nem is hozzászólás, egy kérdés még
kimaradt, a 120 milliárd forint, az önkormányzatok visszakapják-e ezt a 120 milliárd forintot.
(Dr. Pintér Sándor: Nem értem, bocsánat.) A költségvetési vita során fölmerült az, hogy a
Fidesz kormányra jutása után az önkormányzatok azt a 80-120 milliárd forintot - ezen vita
volt, hogy mi mennyi - vissza fogják kapni egy pótköltségvetés benyújtását követően. Van-e
ezzel kapcsolatosan miniszter úrnak elképzelése vagy tesz-e erre javaslatot?

ELNÖK: Bocsánat. Ezt ki mondta, képviselő úr? Ezt ki mondta, hogy ezt vissza
fogják kapni? (Dr. Kolber István: A vitában elhangzott.)

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Nem vettem részt a vitában.

ELNÖK: Miniszter úr, ha ezzel kapcsolatban tud valamit, akkor…

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Jelezni fogom a tisztelt bizottságnak.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Tarlós István: Ki vette el ezt a 120 milliárdot?) Az
evidens kérdésekre nem kell válaszolni, képviselő úr. Ez evidens.

A kérdésekre a válaszok akkor most megvoltak. Hozzászólásra jelentkezett Apáti
alelnök úr. Van-e még hozzászóló? (Jelzésre:) Lukács képviselő úr. Több nincs. Akkor ezen
két hozzászólás után a szavazás fog megtörténni. Köszönöm szépen.

Apáti alelnök úr!
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Hozzászólások

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem igazán nyugtattak meg a
miniszterjelölt úr válaszai két terület kapcsán. Az egyik az uniós források felhasználása. Itt
azért látni kell azt, hogy az önkormányzatok, pláne a községi önkormányzatok erőn felül
próbálnak szakemberigényt kielégíteni, sőt igazából arra vonatkozott a kérdésem, hogy sok
esetben a közreműködő szervezetek részéről tapasztalható intézkedéssorozat eredményezi a
pályázati pénzek lassú felhasználását. Egyszerű példát hadd mondjak. Amit ki lehetne küldeni
egy hiánypótlási felhívásban, ők sokszor öt hiánypótlási felhívásban küldik ki. Az az
embernek az érzése, hogy nincs pénz, nem tudnak miből fizetni, és mesterségesen kreált
eszközökkel próbálják húzni az időt. Tehát ilyen módon ezen azért lehetne egyszerűsíteni,
úgy gondolom, és ez kulcskérdés.

A másik pedig, ami a helyi adókkal, iparűzési adókkal kapcsolatos. Javítsanak ki, ha
tévedek, úgy emlékszem, hogy talán volt a Fidesz-KDNP-nek ígérete arra, hogy ezt ismét az
önkormányzatok szedhetik be. Nem tartom jó módszernek azt, hogy ami helyi adó, azt az
állami adóhatóság szedje be, az állami kötelezettségeket, például a közigazgatási bírságot
vagy más bírságokat pedig a helyi önkormányzati adóhatóság hajtsa be. Gyakorlatilag
fordítva ülünk a lovon, tehát e tekintetben kicsit… (Közbeszólás.) Igen, csak a helyi iparűzési
adó vagy az iparűzési adó kapcsán nem volt számomra egyértelmű, hogy most megvizsgálják
a lehetőségét, valami ilyesmi válasz hangzott el, most akkor visszaadják az
önkormányzatoknak a beszedését, vagy akkor maradna, amit az MSZP-SZDSZ bevezetett,
hogy átkerülne az APEH-hoz. Tehát e tekintetben kicsit ködös a kép.

ELNÖK: Alelnök úrnak mondanám, hogy ma van egy olyan elképzelés, amely a hipa,
azaz a helyi iparűzési adó vonatkozásában vizsgálat tárgyát képezi, hogy választási lehetősége
lehet az önkormányzatnak, azaz amelyik önkormányzat úgy látja, hogy nem tudja beszedni a
helyi iparűzési adót, ott az APEH szedné be, amelyik önkormányzat erre képes és alkalmas,
ott pedig a helyi önkormányzat. Ez az egyeztetés folyik, itt van Zongor elnök úr, az
önkormányzati szövetségek közül az egyiknek a főtitkára, az önkormányzati szövetségekkel is
folyik ez az egyeztetés jelenleg e vonatkozásban. Ezért nem tudott a miniszterjelölt úr sem
egyértelmű választ adni erre a kérdésre.

Lukács képviselő úrnak adnám meg a szót.

LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Nagyon sok helyütt meggyőző volt az, amit mondott, főleg a rendészet
területén látható volt, nyilvánvaló volt, hogy a szakmája, mert teljesen adekvát válaszok
voltak, és azt gondolom, hogy talán eléggé konkrét elképzeléseket is hallottunk. Az
önkormányzati területen már kevésbé. Én ott tevékenykedem, és az önkormányzati
területekben nem azt mondom, hogy nem voltak nekem tetsző válaszok, ott már kevésbé volt
minden olyan típusú, amivel mélyen egyet lehetett érteni, de gondolom, hogy az államtitkár úr
majd ebben a dologban segíti a munkáját.

Csak röviden. Az önkormányzati rendszer átalakításánál, amit Kósa képviselő úr és
néhányan még benyújtottak, ugyanilyen vegyes érzelmeim voltak, ugyanis egy csomó
részével egyet lehetett érteni, például az önkormányzati képviselők számának a
csökkentésével és egyebekkel. Régi adósság ez, és azt hiszem, hogy aki dolgozik
önkormányzati testületekben, ma az talán mind egyetértett azzal, hogy nem fog azoknak
ártani, ha néhány képviselővel kevesebb van ott. Ugyanakkor az önkormányzatok működése
és gazdálkodása szempontjából elenyésző az a segítség, amit ez nyújt. Például én egy megyei
jogú város képviselő-testületében dolgozom. Nálunk, ha még a technikai költségeket is
beleszámoljuk a képviselők számának a csökkentésébe, akkor az egész éves költségvetésnek
körülbelül a 0,3-0,4 százalékáról beszélünk. Ugyanakkor ha mondjuk az önkormányzatok
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igazgatási részének az összevonását, mondjuk a körjegyzőségeket és egyebeket
átgondolhatnánk, sokan vannak ellene, de vannak mellette is, nyilvánvalóan lehetne ebben
jóval erősebb megtakarításokat is eredményezni, és akár olyan területekre átcsoportosítani,
amiről a miniszterjelölt úr is beszélt, hogy ma nem látjuk igazából ennek a forrását.

Amit nagyon logikusan levezetett: az alsó decilisnek nevezte azt a társadalmi réteget,
akik az említett bűncselekménytípusokat főleg elkövetik, és elmondta, hogy inkább az elzárás
a megoldás, mert ha megvonjuk a szociális segélyt és egyebeket, tulajdonképpen csak
erősítjük azt a helyzetet, ami miatt ez a dolog van. Ugyanakkor az elzárás sem vége szerintem
a folyamatnak, mert azt mondta, hogy ha elvesszük a pénzt, akkor lop tovább, ha kifizeti
belőle a büntetést, akkor azért lop tovább. Aztán ha bezárjuk és kijön a börtönből, akkor
nyilván megint lop tovább, az a problémám, úgyhogy ez sem teljesen megnyugtató válasz.
Ugyan azt is mondta, New York-i példát vett, amiben teljesen igaza van, hogy ott volt, hogy a
rendőr vitte be az iskolába a gyereket. Ha ebbe az irányba megyünk el, akkor csendben
javasolnám, hogy maradjon is ott a rendőr, mert mondjuk nem tudom, hogy mennyire
örülnének a képviselőtársaim, ha a gyermekük néhány osztálytársát a rendőr vinné be.
Nyilván akkor szükség lesz rá napközben is. Ezt csak jelzem.

Ugyanakkor amit összefoglalóan mondanék, és javaslom, hogy próbáljunk meg abban
majd akár ebben a bizottságban is néhány szót váltani, hogy ha lecsökkentettük a képviselők
számát, elkezdenek működni így ezek a testületek, azt gondolom, hogy utána az
önkormányzatok számáról is lenne jó beszélni, mert az igazán nagy megtakarítások szerintem
ott érhetők el. A képviselők számának a csökkentése pénzügyi szempontból, működés
szempontjából istenigazából nem túl nagy pénzt jelentene.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, Lukács képviselő úr. Szeretném megkérdezni Pintér
Sándor belügyminiszter-jelölt urat, hogy kíván-e a két felvetett hozzászólásra reagálni.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Egy mondatban. Mindenhol
célkitűzés a bürokrácia csökkentése. Ezt elmondtam általánosságban, ez vonatkozik úgy a
különféle támogatási rendszerekre, mint általában az ügyintézés bármely területére.

A másik területen az önkormányzatiság, ami 1989-et követően egy nagyon központi
kérdés volt, azt gondolom, hogy egyik vívmánya volt a rendszerváltásnak, nem gondolom,
hogy csökkenteni kellene. Abban viszont, hogy az önkormányzathoz tartozó hivatalokat a
bürokrácia csökkentésével továbbra is össze kell vonni, biztos vagyok.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Összefoglalóan a következőt szeretném elmondani.
Valóban, az itt felmerült kérdések vonatkozásában azt senki nem állította, hogy a
létszámcsökkentéssel következik be jelentős megtakarítás, hanem magának a rendszernek az
átalakításával, a háttérszervezetek, a különböző burjánzó intézmények, a párhuzamosságok
megszüntetésével lehet takarékoskodni a jövőt illetően az államigazgatásban. De nem mennék
el szó nélkül egyébként amellett, hogy ezzel is tudunk megtakarítani, hogy a képviselői
létszám csökkentésével helyi önkormányzati költségeket tudunk megtakarítani. Ez
országösszesenben milliárdos nagyságrendet tesz ki egyébként.

Ami a közigazgatás átalakítását illeti, azt gondolom, hogy a választásokig nem lehet
végrehajtani, hiszen az egy rendkívül alapos, hosszú elemző munkát, előkészítő munkát
kíván, és nyilván ebben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak is jelentős, a
legjelentősebb szerepe lesz az elkövetkezendő időszakban.

Ami a jelölt életútját, illetve tapasztalatait illeti, a Fidesz és a KDNP részéről azt
tudjuk mondani, hogy támogatjuk miniszteri kinevezését, hiszen mint ahogy itt elhangzott,
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különösen a rendőrség, a közbiztonság vonatkozásában rendkívüli tapasztalatokkal
rendelkezik. Azt gondoljuk, hogy a segítőivel együtt, az államtitkárokkal együtt, a korábbi
négyéves tapasztalatai alapján, illetőleg velük együtt megfelelő módon tudja az
önkormányzati vonatkozásokat is képviselni, illetve „irányítani” a vonatkozásban, ami a
Belügyminisztériumhoz tartozik az önkormányzatiságból. Ezért mi a magunk részéről
javasoljuk miniszterré történő kinevezését.

Szavazás

Tisztelt Képviselőtársak! Akkor minden elhangzott, ami egy miniszteri
meghallgatáshoz szükséges, ahogy a miniszterjelölt úr fogalmazott, az egész tárcát érintette,
ez egy tárcatükör volt, tükröt tartottunk a Belügyminisztérium elé önkormányzati és
közbiztonsági szempontból.

A szavazás következik. Szeretném megkérdezni a bizottság tagjaitól, hogy ki
támogatja dr. Pintér Sándor miniszterré történő kinevezését. (Szavazás.) 16 igen. Ki van
ellene? (Szavazás.) 3 ellenszavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Kimondom a
határozatot. Pintér Sándor belügyminiszterré történő kinevezését az Önkormányzati és
területfejlesztési bizottság támogatja.

Jó munkát kívánunk a leendő miniszter úrnak, és természetesen jó együttműködést
mind az önkormányzati szövetségekkel, mind a Belügyminisztériumhoz tartozó
szervezetekkel, mind pedig a bizottsággal.

DR. PINTÉR SÁNDOR belügyminiszter-jelölt: Köszönöm szépen, és remélem, hogy
az együttműködés hibátlan lesz. Köszönöm.

ELNÖK: Szeretném mondani a képviselőtársaknak, hogy Fellegi miniszterjelölt úrnak
11 órát mondtam, hogy akkorra érkezzen, szóltunk, hogy ha tud, jöjjön előbb. Amíg meg nem
érkezik, addig szünetet rendelnék el. Ne menjetek messzebb, hogy tudjuk folytatni.

(Szünet 10 óra 32 perctől 10 óra 47 percig.)

Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti
meghallgatása

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor a szünet után folytatjuk a miniszterjelölti
meghallgatásokat. Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti
meghallgatására kerül sor. Tisztelettel köszöntöm a miniszterjelölt urat. A metódus hasonló
lesz az előzőkhöz. A képviselők kérdéseket tehetnek fel a jelölthöz, a jelölt válaszol
összefoglalóan a feltett kérdésekre, majd utána, akinek van véleménye, elmondhatja, és ismét
válaszol a jelölt, utána pedig szavazunk az alkalmasságról. Ennek szellemében először a
miniszterjelölt úrnak adnám meg a szót az „expozéjának” az elmondására.

Dr. Fellegi Tamás bevezetője

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Jó
napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Hölgyek,
Urak! Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget. Fellegi Tamás vagyok. Orbán Viktor kijelölt
miniszterelnök kért meg arra a feladatra, hogy szervezzem meg és irányítsam a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumot, amely így, ebben a formájában és tartalommal ma nem létezik.

Engedjék meg, hogy először röviden bemutassam önöknek a jövendő minisztériumot,
majd hosszabban beszélnék arról, amit fejlesztési miniszterként csinálni szeretnék,
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természetesen igazodva ahhoz, hogy az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságban ülök
meghallgatáson.

A létrehozandó tárca a következő négy nagy területet fogja felügyelni: a
vagyongazdálkodást, az uniós és hazai fejlesztési források felhasználásának menedzsmentjét,
az infrastruktúra és az infokommunikáció fejlesztését, szabályozását és hatósági felügyeletét.
Ezen túl a Fejlesztési Minisztériumban létre fogunk hozni egy önálló területet, amely
irányítani fogja az állami támogatásokat vizsgáló szervezetet, valamint a
vagyongazdálkodásért felelős miniszter támogatásaként vizsgálni és ellenőrizni fogja a már
megkötött, illetve a jövőben megkötendő PPP-szerződéseket, illetve privatizációs
szerződéseket, részben abból a szempontból, hogy az elszámoltatásból ránk eső feladatoknak
az információs, projektelemző részét szolgáltatni tudjuk, másrészt annak a megvizságlását,
hogy milyen pénzügyi, illetve jogi mozgástér maradt az állam számára ezekben a
szerződésekben, konstrukciókban, amely az ország számára hátrányos helyzet felszámolását
jelentheti. Tehát ezek a nagy területek, amik a minisztériumhoz fognak tartozni.

Ebből következően nagyon szoros és erős kooperációs kényszer hárul a
minisztériumra, csakúgy, mint a többire is, hiszen számos területen nem lehet másként
előrehaladni. Ilyen lesz a területfejlesztés is nyilvánvalóan, ahol a Nemzetgazdasági
Minisztériummal, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériummal, illetve a
Belügyminisztériummal szoros együttműködésben kell dolgoznunk, hogy a közös célokat
meg tudjuk valósítani és mindazokat a kormánydöntéseket keresztül tudjuk vinni, amik
ezeken a területeken meg fognak születni. Itt szeretném kicsit részletesebben elmagyarázni,
hogy a mi a megállapodás az együttműködésre, illetve a hatáskörök elkülönítésére a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között.

Alapesetben minden pályázattal kapcsolatos kiírási, végrehajtási, lebonyolítási,
forrásgazdálkodási tevékenység a Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe fog tartozni. Tehát azt
kell hogy mondjam, hogy ha ezt egy hosszabb folyamatként ábrázoljuk, akkor legkésőbb a
folyamat közepe táján a Fejlesztési Minisztérium lép be és veszi át a folyamat továbbvitelét,
végigvitelét. A pályázatok előkészítésének fázisában kettéoszlik a feladat, a Nemzetgazdasági
Minisztérium lesz felelős mindazokért, az első Orbán-kormány mintájára Széchenyi-terv
típusú, így nevezném, pályázatokért, amelyekben nagy tömegben, típusjellegű pályázatokat
bocsátunk ki, ezeknek elég nagy lesz a száma, és ezeknek a forrásoldali képviseletét
szeretnénk minél közelebb juttatni az 50 százalékhoz a rendelkezésre álló források egészét
tekintve. Tehát ezeknek a pályázati előkészítése, a támogatási konstrukció kialakítása, a
pályázatok tartalmának a meghatározása a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe fog
tartozni, a lebonyolítás viszont a Fejlesztési Minisztériumhoz. Az ezeken kívüli
pályázatoknak az előkészítése, legyen az területfejlesztési vagy ágazatfejlesztési jellegű
pályázat, is már a Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe fog tartozni, tehát például a kiemelt és
nagyprojektek, például a pályázatot valamilyen okból nem igénylő projekteknek az eldöntése
vagy annak az előkészítése a Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe fog tartozni.

Ugyanígy nagyon erős együttműködési kényszer lesz a Fejlesztési Minisztérium mint
vagyongazdálkodási minisztérium és minden más tárca között, hiszen az eddigi ágazati
vagyon fogalom megszűnik és az egységes állami vagyon kategória lép a helyébe, aminek az
ágazati irányítását fogja a Fejlesztési Minisztérium mint vagyongazdálkodásért felelős
minisztérium ellátni.

Azzal kezdeném, hogy az új kormány előtt álló feladat egyértelműen a válságkezelés
mellett új struktúrák, megoldások, működőképes és eredményes gazdasági és társadalmi
irányítási rendszer kialakítása és bevezetése. Ez nyilvánvaló, hogy áldozatok vállalásával fog
együtt járni, valamint régi megszokások feladásával, ezen belül adott esetben érdemtelenül
szerzett jogok, például az állami tulajdon, a közjavak, a források öncélú, magánérdekű

hasznosításának megszűnésével is együtt jár majd. Tekintettel a helyzetre, nincsenek tabuk, az
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alapvető, hasznos változtatások ideje érkezett el. A megalakuló kormány erre kapott
felhatalmazást a választóktól.

Az Európai Unió országaiban a legkülönbözőbb válságkezelési megoldásokat
alakították ki és vezetik be, e folyamatban a kormányzati hatalom és a gazdasági beavatkozás
példátlan kiterjesztése figyelhető meg. Mindez természetesen óriási lehetőségeket, esélyeket,
felelősséget jelent, de természetesen ez számos veszéllyel, kockázattal is együtt jár, amit
kezelni kell a folyamat során. A mozgástér, ahogy önök számára ez ismert, pénzügyi
szempontból igen korlátozott, a költségvetés kifeszített, az államadósság nagy és nehezen
finanszírozható. Az új kormánynak kell rendeznie a pénzügyi mentőcsomag visszafizetését
vagy átalakítását. Ezért is különösen fontos az állami vagyon hatékony működése.

Az európai uniós források hazai intézményrendszeri működésében a túlzott
adminisztráció, bürokrácia, lassúság és a rendkívül magas tranzakciós költségek jelentik a
legfőbb problémát. A jelenlegi fejlesztési támogatási rendszer további nagy hiányossága,
hogy az uniós források felhasználásánál hiányzik a stratégia, a szakmapolitikai célkitűzések
hiányában a végrehajtási intézményrendszer ötletel a különböző fejlesztési irányokról és
konkrét projektekről. A források jelentős része közvetlen gazdaságfejlesztési cél nélkül kerül
elköltésre. A hazai források tervezése és felhasználása széttagolt és koordinálatlan, ráadásul
nem áll rendelkezésre egységes információs rendszer a működésről, felhasználásról.

Mindezek a körülmények indokolták az állami vagyongazdálkodást és a fejlesztési
intézményrendszert érintő új kormányzati szerkezet kialakítását. A Számvevőszéki és
költségvetési, valamint a Gazdasági és informatikai bizottságokban kedden részletesen
bemutattam és megvitattuk a vagyontörvényt módosító javaslatban megfogalmazott új,
egységes vagyongazdálkodási rendszert. Szeretném röviden összefoglalni önöknek az új
rendszer alapjellegzetességeit, amelyben a fejlesztési miniszter egyszerre irányítja a
vagyongazdálkodást és a fejlesztést.

A minisztérium létrehozása megteremti az egységes tulajdonosi irányítás állami
csúcsintézményét, amely a vagyon felmérésétől, értékelésétől kezdve a szükséges
vagyonbővítésen és fejlesztéseken keresztül gyakorlatilag az erőforrás-optimalizáció központi
szervezete lesz. Az új, egységes vagyongazdálkodási rendszerben világos, egyértelmű
felelősségi viszonyok kialakítása és a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti működési
rend helyreállítása lesz a jellemző. A jövőben a magyar állami vagyon vonatkozásában a
tulajdonosi joggyakorló pozícióba a nemzeti vagyontanács helyett a nemzeti fejlesztési
miniszter kerül. A miniszter a Magyar Köztársaság alkotmánya, törvényei és jogszabályai
adta keretek között az Országgyűlésnek felelősen végzi munkáját. Ahhoz, hogy a miniszter
teljesíteni tudja vagyongazdálkodási feladatát, vagyonkezelő szervezetekre van szükség.
Ilyenek léteztek korábban is, hiszen eddig is az volt a helyzet, hogy nem minden állami
tulajdonú, részleges vagy teljes állami tulajdonú vállalat tartozott a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. portfoliójába. Ezt a helyzetet a jövőben is fenn fogjuk tartani, a céloknak,
a gazdaságpolitikai elképzeléseknek leginkább megfelelő vagyonkezelési formát fogjuk
választani. Ezért miközben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megmarad az elsődleges
vagyonkezelő szervezetnek, emellett a tisztelt Ház előtt lévő törvénymódosító javaslat más
vagyonkezelő szervezetet is nevesít mint kiemelt vagyonkezelőt. Ilyen a Magyar Fejlesztési
Bank konkrétan.

A leendő kormány kijelölt tagjaként azt várom az MFB-től, hogy egyik motorja legyen
a gazdaság helyreállításának, megújításának és fejlesztésének. Mindazok a vagyonkezelési
jogosítványátruházások, amelyek a törvény szerint az MFB-hez kerülhetnek, olyan
ágazatokban valósulnak meg, amelyek reorganizációra, jelentős hatékonyságjavításra, illetve
fejlesztésre szorulnak. Itt két fontos tényezőt szeretnék nagyon hangsúlyosan kiemelni
önöknek. Az egyik, hogy csak törvényben meghatározott keretek között kerülhet át a
minisztériumtól, illetve a Nemzeti Vagyonkezelőtől a Magyar Fejlesztési Bankhoz
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vagyonkezelésre állami vagyon. Tehát ez azt jelenti, hogy a legnagyobb nyilvánosság előtt
történik ezeknek a vagyonelemeknek az átirányítása. A másik, hogy az MFB-törvény egyéb
szabályai nem változnak ebben a vonatkozásban. Tehát az MFB banki tevékenységet végez
elsősorban, és ehhez kapcsolódóan kiegészítésképpen végez vagyonkezelő tevékenységet, ami
azt is jelenti, hogy fejlesztés és feljavítás, nem pedig privatizáció a feladata az MFB által
végzett vagyonkezelésnek. Ennek megfelelően az új szabály meghatározza a tulajdonosi
joggyakorlás konkrét tartalmát, és egyértelművé teszi, hogy a Magyar Fejlesztési Bank állami
tulajdonú társasági részesedést nem privatizálhat.

A két korábbi bizottsági meghallgatáson sűrűn előkerült az a kérdés, hogy a
banktitokra vonatkozó szabályok mennyire érvényesíthetők a vagyonkezelési területen. Itt
szeretném a képviselő hölgyeket, urakat megnyugtatni, hogy ebben sincs változás, a kísérő
szabályok nem változtak, a banktitok a banki tevékenységre vonatkozik, nem a
vagyonkezelési tevékenységre.

Mindehhez kapcsolódóan szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy egységes
vagyongazdálkodás és vagyonleltár készül. Egyedileg vizsgáljuk meg az ingyenesen átadásra
igényelt vagyontárgyakat. Ígérjük, hogy sokkal gyorsabb lesz az ügyintézés, mert sok esetben
a pályázatokhoz szükségesek az állami tulajdonú vagyonnal kapcsolatos hozzájárulások.
Ebben nyugodtan meg merem ígérni, hogy jelentős gyorsaságot fogunk produkálni.

Szolgáltató államot akarunk. Ingatlanátadások csak a fenntarthatóság és a vagyon
elherdálásának a megakadályozásával támogathatók. Amennyiben az önkormányzatok
fejlesztéseihez szükséges, akkor átadható - szintén egyedi mérlegelés alapján - a vagyon.

Összefoglalva: az állami vagyon felett a magyar államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét egy miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter fogja gyakorolni.
Munkánk egyik kiindulópontja egy új, számvitelileg hiteles állami vagyonmérleg kialakítása
lesz, amelyet az átadás-átvételt követően haladéktalanul elkezdünk összeállítani. A hiteles
vagyonmérleg elkészítésének és karbantartásának legalább két előnye fog származni. Az
egyik, hogy végre tiszta képet fogunk kapni remélhetőleg az állami vagyon állapotáról,
másrészt pedig, miután karbantartani fogjuk a vagyonleltárt, tehát folyamatosan fölújítani,
erre támaszkodva a tárca teljesítménye is jobban mérhetővé lesz tehető.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azonnali szemléletmód- és irányváltást hajtunk
végre a fejlesztéspolitika területén is. Jelenleg az uniós források hatalmas bürokráciával,
lassítva érkeznek, a lehívási arány igen alacsony, kevés a támogatások felhasználására adott
idő, a pályázati rendszer rendkívüli módon széttagolt. A rendelkezésre álló források, a
jelenleg futó kiemelt és nagyprojektek esetében a tényleges átadás-átvételt követő alapos
vizsgálat után megnézzük, valóban szükség van-e ezekre a beruházásokra az ország jelenlegi
helyzetében. Ez azt jelenti, hogy tételesen felül fogjuk vizsgálni azt a közel 700 tételből álló
listát, amely a kiemelt és nagyprojekteket tartalmazza. Az új kormány fog dönteni arról, hogy
ezekkel mi történjen, és az így felszabaduló forrásokat hogyan használjuk fel. Az uniós
forrásokat elsősorban növekedéspárti, munkahelyteremtő és a magyar kis- és
középvállalatokat támogató gazdaságpolitikát szolgáló területekre fogjuk átcsoportosítani.

Átvilágítjuk a pályázati szervezeteket, és ennek eredménye alapján felmerülhet az
egyes operatív programok forrásainak az átcsoportosítása. Az eddigi forráselosztási politikát
teljesen felülvizsgáljuk, az uniós forrásokból végzett felesleges, presztízs- vagy
fenntarthatatlan beruházások finanszírozási gyakorlatát azonnal felszámoljuk. Kiemelt célunk
a közép- és hosszú távon a meglévő munkahelyeket fenntartani és újakat létrehozni képes
hazai kis- és középvállalkozások megerősítése és érdekeik tartós védelme. Szándékaink
szerint hatékonyan, gyorsan és összehangoltan fogjuk eljuttatni a hazai és uniós forrásokat
ebbe a szektorba. Figyelembe kell venni azonban, hogy szükséges a közigazgatási reformot is
finanszírozni, valamint az egészségügy átalakítását, a foglalkoztatást elősegítő képzéseket, az
oktatást, és ez mind jelentős forrást igényel. Eleget kell tennünk továbbá az Európai Unió felé
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tett vállalásainknak is, az ivóvíz-, a szennyvíz-, a hulladékkezelés területén. Az
energiaracionalizálás, az alternatív energiaforrások felhasználása is elkerülhetetlen, ennek is
jelentős a forrásigénye.

Hatékony, felhasználóbarát rendszert alakítunk ki, amelynek működtetése csökkenti a
bürokráciát és a költségeket. Szeretnénk lényegesen egyszerűsíteni az intézményi rendszert,
lerövidíteni a pályázatok lebonyolítási idejét. Minimálisra szeretnénk csökkenteni a
pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációt a vállalkozások és az önkormányzatok számára
egyaránt. Csökkentjük a kiírt pályázatok körét, így szüntetve meg az értelmetlen elaprózódást.
Ehhez csatlakozik az uniós és a hazai fejlesztési támogatási forrásokat kezelő, egységes
monitoring- és információs rendszer megvalósítása, ami ma nincs. Ez biztosítja az alapot a
projektek forrásösszetételének optimalizálásához és a felhasználás ellenőrzéséhez, így teljes
áttekintéssel lehet kezelni a magyar költségvetés fejlesztésre szánt forrásait, beleértve a hazai
és uniós társfinanszírozási összegeket, tehát egységesen lehet értékelni a fejlesztési
programok hatásait is.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer és a hazai fejlesztési források struktúrája
teljes áttekintésre és modernizálásra kerül. Biztosítani kell mind a felújítási, karbantartási
típusú kiadások, mind a fejlesztések lehetőségét. A különböző fejlesztési források
kombinációs lehetőségeinek egy-egy fejlesztési projektcsomagban való megteremtésével
lehetőséget szeretnénk nyitni a hazai és az uniós források, a vidékfejlesztési vagy európai
területi együttműködési források integrációjára is. Így hatékonyabbá és koordináltabbá válik a
felhasználásuk. Ugyanakkor az uniós forrásokból nem finanszírozható, ám szakmailag
indokolt és fenntartható fejlesztések hazai forrásokból való támogatását is ki fogjuk alakítani.
A költségvetési mozgástér szűk, azonban megítélésem szerint az integrált megközelítés adta
hatékonyságnövelés lehetőségeket biztosít így is.

Hangsúlyozni szeretném, hogy tartós eredmény akkor érhető el, ha a fejlesztés forrásai
nem teljes egészükben külső támogatásként érkeznek, hanem a támogatott közösség is részt
vállal belőle. A fejlesztés irányát az érintett közösség és terület sajátosságai határozzák meg.
A belülről fakadó kezdeményezések képesek arra, hogy hosszú távon életképesek maradjanak
és biztos megélhetést nyújtsanak az embereknek. Ezt erősítik az Európai Unióban e
témakörben zajló aktuális folyamatok is. Amellett, hogy mára a tagállamok közötti
koordináció a területpolitikában elmélyült és tovább erősödik, a területi kohézió közös
értelmezése az Európai Unió különböző intézményeinél is kiemelt témává vált. Az új
szemlélet előtérbe helyezi az egyes régiók, területek különleges adottságait, és hangsúlyozza,
hogy minden egyes térségnek a saját adottságaira kell építeni a fejlődését, és a
sokszínűségben rejlő lehetőségeket kihasználnia. Ez azt jelenti, hogy nem elegendő
önmagában a fejlesztési források mennyiségével kezelni a területi kihívásokat, hanem
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egyedi területi adottságok megtalálására és azok
kihasználására, minőségi fejlesztést megvalósítva. Ezen keresztül is támogatni szeretnénk az
elmaradott területek felzárkóztatását és foglalkoztatottsági szintjét növelő regionális
kezdeményezéseket is.

A fejlesztési szintek kérdésénél a megye vagy régió dilemmája a régóta húzódó
szakmai vitában sem került eldöntésre. Elemezni fogjuk, hogy a jelenlegi ötszintű rendszer
modernizációjának milyen lehetséges útjai vannak. Az EK-szabályozás területi lehatárolás
kérdésében rögzíti a változtatási lehetőségeket, amelyek tekintetében a támogatásra
jogosultságot meghatározó területi lehatárolást, a régióhatárokat csak meghatározott feltételek
esetén lehet programidőszak közben változtatni, és ez nem eredményezheti a támogatási
források és jogosultságok megváltozását. A fejlesztési intézményrendszer kialakításának
módját azonban a tagállamokra bízza a közösségi jogalkotó, így azt, hogy melyik területi
szinten milyen fejlesztési feladatok kerülnek megoldásra, a helyi sajátosságoknak
megfelelően magunk dönthetjük el. Ehhez nem kell lehatárolási módosításokat eszközölni.
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A területfejlesztési intézményrendszer 1996-ban került felállításra. A vonatkozó
szabályozás időközben többször módosult, azonban időközben a fejlesztési területeken olyan
jelentős változások történtek, az európai uniós tagsággal járó fejlesztési kérdések és egyéb
modernizációs folyamatok, amelyek szükségessé teszik a rendszer áttekintését és megújítását.
Ennek szakmai irányai kialakítás és egyeztetés alatt állnak. A sikeres fejlesztési politikával
hazánk visszanyerheti vezető szerepét a régióban, újra a közép-európai gazdasági
együttműködés kulcsszereplőjévé válhat.

Tisztelt Bizottság! A mai meghallgatás keretében még egy pontot szeretnék kiemelni a
vagyonpolitikai területről, ez pedig a közbeszerzés problematikája. Mindannyian tudjuk, hogy
a közbeszerzési eljárások Magyarországon jelen pillanatban a korrupció melegágyai,
hátrányosan kezelik a kis- és közepes magyar vállalatokat, bonyolultak, költségesek,
bürokratikusak és jogilag rendkívül instabilak. A közbeszerzési intézményrendszer
egyszerűvé, hatékonnyá, átláthatóvá tételével, a bürokratikus terhek nagyarányú
csökkentésével javítani szeretnénk az ország versenyképességét és jelentősen vissza kívánjuk
szorítani a korrupciót. A hazai vállalkozásoknak bizalomra épülő, kiszámítható, stabil és
vállalkozásbarát üzleti környezetet fogunk teremteni. A közbeszerzési törvény olyan irányú
módosítását fogjuk megvalósítani már a közeli jövőben, amely a nemzeti rezsim patrióta
alkalmazását szélesebb körben teszi lehetővé és a foglalkoztatás növelését támogatja. Jelenleg
az Európai Unió tagállamaiban legalább 70 százalékos a hazai cégek nyerési aránya, míg
Magyarországon ez legfeljebb 40 százalékos. A kis- és középvállalkozások közbeszerzési
piacon való nyerési arányának javítását a közbeszerzési törvény egyszerűsítésével, az
ajánlattétel formai és tartalmi követelményének szűkítésével, az elérhető elektronikus
adatbázisok használatának egyértelművé tételével lehet fokozni. Indokolt az egyes számítási
szabályok felülvizsgálata is. Ezeknek a lehetőségeknek a felmérése folyamatban van.

Két lépésben szeretnénk a közbeszerzési szabályokon módosítani, és ezzel egy stabil,
hosszú távú, a ciklus egészére kiható közbeszerzési szabályozást elfogadni. Minél hamarabb
szeretnénk a kis- és középvállalatokat, valamint a magyar tulajdonú vállalatokat helyzetbe
hozó változtatásokat, valamint a költségeket jelentősen csökkentő változtatásokat meglépni,
majd legkésőbb jövő év elejére egy vadonatúj közbeszerzési szabályozást elfogadni, és ezzel
új helyzetet teremteni például abban is, hogy ne negyedévente változzanak a közbeszerzési
szabályok Magyarországon.

Tisztelt Bizottság! Összefoglalva az eddig elhangzottakat: a kormány legfontosabb
célja, hogy Magyarország ismét a régió vezető, erős állama legyen, és a nemzeti ügyek
kormányának részeként a fejlesztési tárca feladata, hogy összefogja azokat a
kezdeményezéseket, amelyek elősegítik ennek a célnak a mihamarabbi megvalósulását.
Legfőbb célkitűzésünk, hogy helyreállítsuk Magyarország megingott hazai és nemzetközi
tekintélyét, hazánk kelet és nyugat méltó gazdasági partnerévé, a közép-európai gazdasági
együttműködés kulcsszereplőjévé váljon. Le fogunk zárni tehát egy rendszert és létrehozunk
egy újat, ebben személy szerint is eltökélt vagyok. Azt gondolom, hogy a munkára
felkészültem, a programomat, amennyiben felhatalmazást kapok részben önöktől is, a
kormány célkitűzésével összhangban következetesen végig is fogom vinni. Kérem
támogatásukat ehhez a munkához.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Nem tértem ki a három infrastrukturális területre. Ha bármi kérdés lesz

infokommunikáció, közlekedés vagy energia ügyében, természetesen megpróbálok válaszolni
rájuk. Köszönöm szépen még egyszer.

ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszterjelölt rendkívül sokrétű felvetését. Kérdések
következnek. (Jelentkezések.) Először is Korondi képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon,
képviselő úr!



31

Kérdések

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntök
mindenkit ezen a mai meghallgatáson, külön tisztelettel köszöntöm miniszterjelölt urat.
Szeretném megkérdezni a kimaradt területekből, hogy a közlekedés területén lesz-e valami
szakember, aki ezt az infrastrukturális területet át fogja vonni. Gondolok itt a vasútra, közútra,
vízi útra, légi útra és a logisztikára, mert még egyelőre nem látom ebben a tárcában ezt a
hatalmas területet, amely véleményem szerint egy önálló minisztériumot is megért volna.

A másik. Tudjuk nagyon jól, hogy a MÁV egyetlen nyereséget, bevételt hozó
területét, az áruforgalmazás területét, azaz a MÁV Cargót kiprivatizálták, és ezért még
2 milliárd sikerdíjat is kaptak egyesek. Kérdezem miniszterjelölt úrtól, hogy kívánják-e
felülvizsgálni ennek a privatizációnak a végrehajtását.

A harmadik kérdésem pedig arra irányulna, hogy a vasutat liberalizálni vagy erős
állami kézben szeretnék-e tartani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Michl József!

MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Három apró
kérdésem lenne, az egyik egy kicsit átfogóbb jellegű. Az előbb Pintér Sándor miniszterjelölt
úrnál is előkerült, hogy megye vagy régió. A kérdésem az lenne, hogy a fejlesztési szempont a
megyét vagy pedig a jelenlegi régiós gondolkodásmódot fogja erősíteni.

A másik pedig egy apró, inkább talán észrevétel vagy javaslat vagy kérés.
Önkormányzati vezetőként nekem nagyon tetszett ez a vagyonleltárról és a vagyonmérlegről
elmondott gondolat. Azt szeretném javasolni vagy kérni, de lehet, hogy nyitott ajtókat
döngetek, hogyha olyan informatikai háttere születne ennek a rendszernek, amit az
önkormányzatok is használni tudnának, hogy ugyanabban a rendszerben esetleg az
önkormányzatok vagyonleltára és vagyonmérlege is működni tudna, azt gondolom, az
mindannyiunk számára nagyon hasznos lenne.

A végére pedig egy, az előző kérdéshez kapcsolódóan a közlekedéshez. Én Tatán
vagyok polgármester, és az ipari parkunkban az egyik logisztikával foglalkozó céget, amely
raktároz is meg szállít is, először félig, aztán teljes mértékben a finn állami vasutak vásárolta
meg. Az a kérdésem, hogy mikor jutunk el oda, hogy a MÁV Finnországban meg tud
vásárolni egy logisztikai céget.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs Lorántné képviselő asszony!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Elöljáróban egy olyan
kérdést szeretnék föltenni, ami valószínűleg inkább ilyen tárcaközi kérdés, de nagyon
remélem, hogy a kijelölt miniszterjelölt úr is tud erre a kérdésre legalább részben válaszolni.
Ez az 1000 milliárdos önkormányzati adósságállomány. Tervez-e a leendő kormány ebben a
kérdésben állami beavatkozást? Azért gondolom egyébként, hogy részben ez az ön tárcájára is
vonatkozik, mert az adósságállomány, mint tudjuk, nagy része már kötvény, amely kötvények
azért lettek kibocsátva, hogy az előzőekben fölvett adósságot valamivel tudja finanszírozni az
adott önkormányzat. Ugyanakkor a különböző pályázatoknál a hitel az, ami legtöbbször az
önrészt tudná biztosítani, ha egyáltalában hitelképes lenne még az adott önkormányzat. Ez az
egyik probléma az adósság kapcsán. A másik meg, hogy sok, adósságrendezés alá vont
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önkormányzat esetében az önkormányzati vagyon adott esetben a magyar föld, az, ami
fedezetül szolgál. Ebben a kérdésben mi a koncepció?

A másik kérdés, hogy elhangzott, hogy nincsenek tabuk. Én ennek nagyon örülök,
különös tekintettel, ha ez a közművek privatizációjára is vonatkozik. Tudjuk, hogy a Fővárosi
Önkormányzat által privatizált közműtársaságok kapcsán már, azt hiszem, bírósági ítélet is
van vagy születőfélben van, hogy lehessenek ezek a privatizációs szerződések a köz által is
megismerhetőek. Vajon tervezi-e a tárca itt a beavatkozást? Ezek tényleg olyan privatizációs
szerződések, amik mindannyiunk életét alapvetően befolyásolják. Iszonyatosan magasak a
közműdíjak. Vajon miről szólnak ezek a privatizációs szerződések igazából? Illetve a
köztulajdonba való visszavétel van-e a tárca programjában mint koncepció?

Köszönöm szépen. Egyelőre ennyi.

ELNÖK: Gelencsér képviselő úr!

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Nem szeretnék egyedi problémát idehozni, mert az előző meghallgatáson
felvetődött, hogy egyedi ügyeket ne hozzunk ide, de mégis kénytelen vagyok néhányat, mert a
somogyiak nem engedik, hogy ne tegyem.

Elsőként megyei közgyűlési elnökként, a megyei területfejlesztési tanács elnökeként
szeretnék megszólalni. Itt ül köztünk Kolber István, aki, ha jól tudom, bábáskodott ’96-ban a
területfejlesztési törvény megalkotásánál, ami a megyéket a területfejlesztés tótumfaktumaivá
tette. Ehhez képest voltam csalódott, hogy asszisztált utána meg ahhoz, hogy a megyék
gyakorlatilag teljesen kiürültek. A magyar nemzet nemzeti költségvetésében ilyen sohasem
található négy éve. Érthetetlen volt számomra, hogyha az európai forrásokat a régióhoz
helyezték is, miért kellett a magyar forintokat is odatenni. Ennek más oka nem lehet, ma itt
más magyarázatot nem találunk, mint hogy a gyurcsányi boszorkánykonyhákban kitaláltatott,
hogy a megyei közgyűlések elnökeiről, 18-an, róluk igazolódjon be az állítás négy év alatt,
hogy teljesen alkalmatlanok a munkájukra, mert a megyéjüket képtelenek voltak fejleszteni.
Vagyis egy olyan lelki deficittel éljük az életünket mi, területfejlesztési tanácselnökök és a
megyékben élő polgárok is, hogy ugyan titulusunk van, eszközünk nem volt. Az előttem
kérdező nem területfejlesztési tanácselnök volt, hanem polgármester. Valóban nagyon nagy
izgalommal várjuk, hogy a megyéhez kerül-e és ha igen, akkor milyen pénzek kerülnek. Van
egy matek a régió mostani pénzeinek a három megyével és a hat évvel való visszaosztása
alapján. Nekünk van elképzelésünk, mert ez matematika kérdése, de hogy ezzel a pénzzel
számolhatunk-e, ez lenne a kérdés, hogy elnök úrnak is megfeleljek.

A második pedig a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, ami szerepelt az itt
elhangzott expozéban. A mi megyénk elzártságát jelentősen növelte, hogy vasúti
szárnyvonalakat szüntettek meg. A kérdés az, hogy biztathatom-e a somogyiakat azzal, hogy a
lezárt, megszüntetett vasúti szárnyvonalakat újraindítsuk.

Egy nagyon-nagyon sajnálatos és az egész országot befutott ügy Taszár kérdése,
amelynek szintén itt ül körünkben a néhány évet taszári kormánybiztosként eltöltött embere,
és itt sajnos egy kudarctörténet-sorozatról tudunk beszámolni. Szerintem azért lehet még
egyedi volta ellenére is itt beszélni róla, mert nem egy megye és talán még csak nem is egy
régió problémája ez az ügy. Nagyon „elaludt”, és szeretném jelezni miniszter úrnak, hogy
talán mondhatom, az IFOR óta világhíressé lett repülőtéren nő ki a gaz, és egy nagyon
komoly állami vagyon drasztikusan megy tönkre. Tehát a kérdés az, hogy tudunk-e ezekben
valamit lépni.

A következő. Ha jól értem a minisztériumok felosztását, a LEADER nem ennél a
minisztériumnál lesz. Nehéz mégis elmennem amellett, miután nem találkozom más
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miniszterrel, csak önnel, hogy a korrupció melegágyává lett LEADER-ről tudhatunk-e
esetleg…

ELNÖK: Tekintettel arra, képviselő úr, hogy nem ide tartozik, akkor ezt ne tegyük föl,
majd Fazekas Sándornak fel lehet tenni ezt a kérdést.

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Jó, akkor mondom a következő kérdésemet. A
legnagyobb probléma ma a pályázatok esetében, amikor elnyertek európai forrást, hogy jó
néhány évvel ezelőttre beárazott pályázatokat kellene mondjuk idén megvalósítani. A magam
részéről mi egy póluskórház fejlesztésében vagyunk benne nyakig, 2007-re beárazott módon.
Az irányító hatóság arra a kérdésre, hogy a megemelkedett költségeket mi saját zsebből,
hangsúlyozom, önerőből állhatjuk-e, azt a választ adta, hogy nem. Teljes a káosz. A második
körét csináljuk a kivitelezői tendernek. Képtelenség 2007-re beárazott módon csinálni. Mit
tegyünk? - talán mondhatnám így egyszerűen.

A második kérdés. Sem a pályázati kiírásban, sem a támogatási szerződésben nem
szerepel, hogy a beruházás nettó-e vagy bruttó. Egészen konkrétan csak egy szám szerepel.
Majd az elszámolás közben derül ki, hogy bruttó, ami számomra azért nem teljesen érthető,
mert ebben az esetben az Európai Unió áfát finanszíroz Magyarországon a magyar
kormánynak, mert amennyiben - és ez egy ilyen tanács is akar lenni - ez nettó lehetne, akkor
még a megemelkedett költségek ellenére is beleférnénk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a képviselő urakat, hogy összefogottan tegyék föl
a kérdéseiket, a személyes meccseket meg otthon meg lehet vívni. Ezt mondom előzetesen is
Kolber képviselő úrnak, úgyhogy akkor övé a szó, utána következik nálam Bóka István.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Megelőlegezted, hogy úgy
gondolod, hogy én ezt a színvonalat fogom itt a bizottsági ülésen folytatni. Azt hiszem, hogy
a kérdéseknél tartunk.

Az első kérdésem az lenne a miniszterjelölt úr irányában, hogy területfejlesztési
bizottság ülésén ülünk, az egyik legfontosabb dokumentum, ami a területpolitikát
meghatározza Magyarországon, a parlament által elfogadott országos területfejlesztési
koncepció, 2005-ben tárgyalta a parlament és fogadta el. Ez az a koncepció, ami az Új
Magyarország fejlesztési terv regionális fejezeteinek, a regionális operatív programoknak is a
területpolitikai alapját képezi. Tervezi-e miniszterjelölt úr ennek a felülvizsgálatát, mert sok
tekintetben fölmerült az Új Magyarország fejlesztési terv átalakítása, és ha igen, akkor milyen
prioritások, milyen új súlypontok azok, amelyek véleménye szerint megfogalmazódhatnak.

Másik ilyen kérdésem a logisztikához kapcsolódik, hiszen valóban egy fontos
lehetőség és húzóágazat Magyarországon, és úgy látom, hogy a portfoliót tekintve a
közlekedés egyébként is idetartozik. Ezzel kapcsolatosan milyen elképzelései vannak? Itt van
egy nagyon fontos kérdés, hogy a főútvonalak fejlesztési programjának a továbbfolytatásáról
mi a véleménye. Itt a 11,5 tonnás megerősítési programra gondolok, illetőleg ennek keretében
bizonyos új utaknak az építésére. Erről majd a hozzászólásomban még szeretnék szólni,
illetőleg a regionális repülőterekről.

A MÁV esetében nyilvánvaló, hogy a strukturális átalakítás a fontos, de le kellene
zárni és világossá kellene tenni, hogy mi van a szárnyvonalakon. Bezárásra került
szárnyvonal, az előzetes tervekhez képest csökkentett mértékben. Ez-e a fő irány, vagy pedig
a MÁV-nak egy olyan modernizációja, ami valóban egy korszerű vasúti szolgáltatást, teher-
és személyszolgáltatást tesz lehetővé Magyarországon?
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Ehhez hasonló a posta helyzete is, mert ugyancsak úgy gondolom, hogy a kisposták
ügyét is célszerű lenne egyszer és mindenkorra lezárni. Itt egy új intézmény jelent meg, a
mozgóposta. Nem tudom, hogy miniszter úr mennyire ismeri, kistelepüléseken gyakran lehet
vele találkozni. Mindig megkérdeztem, hogy mit gondolnak az emberek. A postának a
kihívása is nyilván más, mintha a kispostákkal foglalkozunk, de tényleg egy nagyon jó
szolgáltatási irány és szegmens volt. Hogy látja ezt, mi a postával kapcsolatos további
folyamat?

A vagyongazdálkodás egy nagyon fontos ügy és kérdés. A nemzeti vagyon felmérése
több szempontból felmerült. Azt szeretném megkérdezni, hogy áttekintette-e miniszterjelölt úr
vagy konzultált-e a jelenlegi felelősökkel a nemzeti vagyonleltár elkészítésének állásáról,
megoldásáról vagy nehézségeiről, problémáiról, illetőleg kíván-e erre építeni vagy egy
teljesen új fejezetet akar nyitni e tekintetben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Bóka képviselő úr következik.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Az első kérdésem az, hogy mi a mozgástér az európai uniós fejlesztési
források tekintetében. Lehet-e tudni, van-e pontos adat a miniszterjelölt úrnak arra, hogy
mennyi az európai uniós források tekintetében a lekötött forrás és mennyi a kifizetett forrás,
mert körülbelül a két szám fogja majd megadni azt, hogy mi a mozgástér egyáltalán.

A második kérdésem. Én üdvözlöm egyébként azt, hogy az ötszintű területfejlesztést
át kell tekinteni, mert szerintem pazarló, bürokratikus, és szerintem értelmetlen is. Ennek
nagyon örülök, hogy miniszterjelölt úr felvetette a bevezetőjében. Van egy köztes szint vagy
egy térségi tanács, a Balaton Fejlesztési Tanács. Mire számíthat a Balaton mint kiemelt
üdülőkörzet? Kap-e speciális kezelést az eddiginek megfelelően? Szerintem egy sikerkorszak
volt az Orbán-kormány időszaka, amikor kiemelt kezelést kapott a Balaton. A Balaton
Fejlesztési Tanács számíthat-e erre? Ha tudna esetleg az intézményfejlesztés tekintetében
erről szót váltani, azt megköszönném, ha nem, nyilvánvalóan ezt nem várom el most jelen
pillanatban, mert ez egy nagyon bonyolult kérdés.

A harmadik, amit már szintén tetszett említeni a bevezetőjében. Nagyon komoly
gondnak és problémának éreztem mind a kiemelt, mind a nagyprojektek tekintetében az
ágazati szemléletet. Tehát arra lehet-e számítani, hogy ezek a kiemelt nagyprojekteknél vagy
egyéb projekteknél, amik az ön minisztériumához fognak tartozni, ott a komplex szemlélet
tud-e érvényesülni majd, több ágazatot átfogó, több ágazatot érintő komplex szemlélet, vagy
marad-e ez az ágazati beskatulyázás, amivel túl sokra szerintem nem lehet menni?

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet a fedezetkezelés tekintetében, ami
talán nem került érintésre, azt szerintem célszerű lenne felülvizsgálni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ivády képviselő úr következik.

IVÁDY GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az imént hallgattuk meg
Pintér miniszterjelölt urat, és feltettem neki egy kérdést, amelyre nem kaptam választ. Utána
ugyan Tállai képviselőtársam odajött hozzám és válaszolt, de szeretnék öntől is esetleg egy
megnyugtató választ kapni egy kérdésre. A területfejlesztés és a területrendezés külön lett
választva, amely szorosan együttműködik. Tehát van-e valami megnyugtató válasz arra, hogy
önök olyan összhangot tudnak teremteni majd a két tárca között, hogy ez fennakadásokat nem
fog okozni?
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A másik kérdésem az lenne, hogy ön is nyilatkozta és Matolcsy György is nyilatkozta
azt, hogy az egyedi beruházásoknál ketten fognak együttműködni, mégpedig úgy, hogy a
tervezésért ő lesz a felelős, illetve a pénzosztás, a pályáztatás viszont teljes mértékben önhöz
vagy a minisztériumhoz fog tartozni. Én egy-két szempontot szeretnék megkérdezni, hogy ez
a pénzosztás valóban hogy fog történni. Az egyik az, hogy a fenntartható fejlődés elvét
kívánják-e majd érvényesíteni, hogy ne konkrét ügyet kérdezzek, prioritást élvez-e majd a
vasút például. Aztán az elmaradott régiók végre tényleg nagyobb arányban részesülnek-e az
EU-pénzekből, az igazságosság elvét szorgalmazná? A másik pedig, hogy hogy akarják
biztosítani a transzparenciát - itt konkrétan az átláthatóságról beszélek -, a korrupció
kiszorítását, illetve arra, hogy az üzleti titok megnevezés alá milyen módon lehet majd
bebújni.

Egy ilyen disszonanciát én egy kicsit érzek egyébként, de biztos bennem van a hiba,
hogy a kormányprogramban az szerepelt, hogy a pályázati pénzek, az EU-s pályázati pénzek
elosztásánál az a probléma, hogy túl sok felé, az öntözőkanna elve alapján kerültek
szétosztásra, és hogy itt rendet kell tenni valahogy. Gondolom, hogy akkor kevesebb helyre
jutna esetleg több, miközben egyébként a kis- és a középvállalkozások megerősítése a cél, ami
meg kifejezetten azt jelentené, hogy sokfelé kellene persze tartalmasan a pályázati pénzeket
eljuttatni. Itt megnyugtatna, ha mondana erre valamit.

Ugyan nem akartam belemenni ennyire a részletekbe, de képviselőtársam az előbb
említette például a posták ügyét. Engedjenek meg ennyi személyes megjegyzést. 2004-ben,
elnök úr biztos emlékszik, itt ültem ez előtt a bizottság előtt meghívott vendégként. Akkor
vezették be a mobilposta-szolgáltatást úgy a kistelepüléseken, hogy senkit nem kérdeztek meg
róla. Tiltakozásképpen fölgyújtottam egy postakocsit, annak hatására lehettem itt. Nagyon
remélem, hogy végre értelmes és tartalmas párbeszédet fogunk… (Elnök: Nem azért, hanem
azért, mert meghívtalak.) Annak a hatására kerültem ide, és nem postakocsival jöttem. A
piromániám egy kicsit alábbhagyott, de azt nagyon szeretném, ha újra teret kaphatnánk arra,
hogy átbeszéljük ezt az egyébként teljesen irracionális módon bevezetett szolgáltatást, és
örülök annak, hogy erre nyitott a miniszterjelölt úr.

Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyugodtunk itt, hogy a piromániád alábbhagyott.
Egy képviselői jelentkezés van még nálam, Láng Zsolt, és utána Apáti alelnök úr.

Akkor nincs több, ugye? (Nincs jelzés.) Jó, akkor lezárom a kérdéseket.

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterjelölt úrtól
borzasztó megnyugvással hallottam, hogy az egyes kérdésemet fel se kell tennem, mert úgy
gondolom, hogy jelen pillanatban valóban a közbeszerzés egy olyan gátja egyébként az egész
rendszernek, amit nagyon sürgősen meg kell változtatni. De ezt ön belefoglalta az előzőekbe,
úgyhogy ezt nagyon köszönöm. Ezzel kapcsolatban egy kicsit aggódom, ugyanis vannak már
olyan elindított pályázatok, EU-ból lehívott pénzek, amelyek elvileg itt kell hogy legyenek, és
most már egyre inkább erősödik az a gyanú és a szóbeszéd, hogy egyébként nincsenek meg.
Mi azt érezzük önkormányzatokban számtalan olyan EU-pályázatnál, hogy az irányító
hatóság a nemzeti oldalon ellenőrzi ezeket, olyan akadályokat támaszt be, amelyek már
kezdenek irreálisak lenni, és semmi más célt nem látunk, mint hogy lehet a kifizetéseket húzni
még hónapokig, fél évekig. Tehát az, hogy mondjuk a kirakott reklámtábla hány centi, és ezt
lemérik centivel, hogy 6 centi vagy 6,5, és ha 6,5, akkor újat kell csinálni, és addig
felfüggesztik. Tehát láthatóan ez az irány.

Abban tud-e megnyugtatni vagy ígéretet tenni miniszter úr, hiszen itt azért olyan
százmilliókról, esetleg milliárdról van szó, ami bedönt önkormányzatokat, ha nem kapják meg
időben ezeket a pénzeket, tehát átnézik-e ezeket a már meglévő pályázatokat is. Ha ezeket a
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kifizetéseket rendbe teszik, valóban, ezzel stabilizálják a most egyre inkább kétségbeeső

önkormányzatokat az irányban, hogy valóban ezek a pénzek megérkeznek, és valóban ezeket
a folyamatban lévő ügyeket időben és megfelelő minőségben be is lehet fejezni anélkül, hogy
hitelt vagy bármifajta vészhelyzetet jelentene az önkormányzatoknak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti alelnök úr következik.

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tudjuk jól, hogy a
balliberális ámokfutás miatt Magyarországon ma a korrupción kívül szinte semmi nem
működik. A közbeszerzésekkel kapcsolatban lenne két konkrét kérdésem. Az egyik. Néhány
rövid gondolatot csak, rövid, példálózó jelleggel szeretném, ha megosztana a tisztelt
bizottsággal, hogy hogyan, milyen módon képzeli a korrupció visszaszorítását és a
munkahelyteremtés szempontjainak előtérbe helyezését, illetve a magyar vállalkozások
helyzetbehozását törvényes eszközökkel.

A másik pedig a postákhoz kapcsolódik. Pontosan emlékszem az idejére, talán 2-3
évvel ezelőtt történt meg, hogy előminősítési felhívással meghirdetett tárgyalásos
közbeszerzési eljárásokat írtak ki a 2000 lélekszám alatti településeken működő posták
privatizációja érdekében. A fő cél az lett volna, hogy a korábbi üzemeltetőkből vagy
alkalmazottakból lettek volna vállalkozók. Az eljárások döntő többsége eredménytelen lett.
Kérdezném, hogy megismétlik ezeket az eljárásokat, illetőleg tárgyalásos vagy egyéb
közbeszerzési eljárásokat kívánnak-e kiírni, avagy eltekintenek ettől és újabb eljárásokra már
nem kerül sor.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a miniszterjelölt úrnak adnám meg a szót a
válaszadásra.

Dr. Fellegi Tamás válaszai

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Először
is szeretném megköszönni önöknek a kérdések mélységét és abszolút szakmaiságát, igazán jó
érzés részt venni a meghallgatáson, és szerencsére nekem nem kellett felgyújtanom semmit,
hogy meghívjanak a találkozóra.

Szeretnék először néhány általánosított választ adni, és ezzel talán lefedni több
irányból érkezett, több megközelítésből ugyanarra a témára vonatkozó kérdéseket.

Az egyik, amit szeretnék kiemelni, amit a bevezető szövegben nem hangsúlyoztam
talán eléggé, hogy integrált fejlesztési koncepciót szeretnénk megvalósítani. Tehát
mindenképpen abba az irányba szeretnénk vinni a folyamatokat, és ebben a vonatkozásban
rendkívüli módon szeretnénk támaszkodni arra, és itt visszautalnék Bóka képviselő úr
kérdésére a fejlesztési tanácsokat illetően vagy konkrétan a Balaton Fejlesztési Tanácsot
illetően, hogy ebben kiemelt szerepet szánunk a fejlesztési tanácsokkal való
együttműködésnek. Ők képesek lehetnek arra, hogy azokat az igényeket, lehetőségeket,
irányokat, fejlesztési elképzeléseket tudják kanalizálni, amit egy minisztérium szintjéről
sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb, talán nem is látható, talán nem is jól mérhető fel.
Tehát mindenképpen ez egy fontos eleme lesz a rendszer működtetésének.

Mint ahogy az is, amit mondtam - de szeretném hangsúlyozni és ha tetszik, akkor ezt
megnyugtatásként mondani -, hogy az egyik legfontosabb törekvésünk az lesz, hogy a pénzek
eljussanak oda, ahova kell. Tehát ez teljesen világos, az egyik legnagyobb problémája a
mostani rendszer működésének, legyen ez szerkezeti ok, legyen ez működtetési ok, hogy a
pénzek nagyon lassan, nagyon bonyolultan, hosszú, bürokratikus és nagyon költséges eljárás
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eredményeképpen jutnak el oda, ahova el kell jutniuk. Tehát mindenféleképpen az egyik fő

törekvésünk az lesz, hogy ennek a folyamatnak a gyorsítását el tudjuk érni, és nagyon-nagyon
komoly, érezhető nagyságrenddel fölgyorsítottabb folyamatot tudjunk vezényelni.

A következő. Én csak azt tudom ígérni a képviselő úr felvetésére, ami a
területfejlesztés és a területrendezés kapcsán a két minisztérium jövendőbeli együttműködését
illeti, hogy minden törekvésünk az lesz, mert különben nem fog működni a dolog. Tehát az
egyik minisztérium sikeressége függ jelentős részben a másik minisztériummal, ilyen
értelemben a kapcsolódó társminisztériummal való együttműködés sikerétől. Ha ott gubancok
lesznek, akkor egyik minisztérium sem fogja tudni jól ellátni a feladatát. Ez teljesen
egyértelmű. Azt gondolom, hogy a jövendő kormány minden miniszterjelöltje ezt pontosan
érti, látja, hogy ezeknek az új, nevezzem úgy, hogy összevont, nagy minisztériumoknak a
kialakítása ezzel jár együtt. Ha ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor ebben kódolva lehet a
sikertelenség, de ebben biztos vagyok, hogy ezt mindenki érti, mindenki látja. Tehát ez
teljesen rendben lévő lesz, azt gondolom.

A következő általános megjegyzésem, hogy az új kormányzat politikai elképzeléseivel
összhangban szeretnénk a megyéket erősíteni. Ez a fejlesztéspolitikánál is érvényesítésre fog
kerülni. Hogy ebben milyen konkrétumokat lehet lépni, ez nyilván függ attól is, hogy milyen
jellegű átcsoportosításokat, milyen jellegű intézményi változtatásokat fogunk tudni saját
hatáskörben, illetve az Európai Unió megfelelő szervezeteivel, szerveivel való egyeztetés
eredményeképpen végrehajtani. Azonban szeretném most ebben a pillanatban azt jelezni
önöknek, hogy bizonyos konkrét súlypontok kijelöléséhez az elveken túl vagy az elvi irányok
meghatározásán túl néhány dologra szükségünk van. Az egyik, amire szükségünk van, hogy
történjen meg az átadás-átvétel. A másik, hogy elő fog állni a Varga Mihály államtitkár úr
által irányított gazdasági tényfeltáró bizottság munkájának a jelentése, amiből valószínűleg
hozzá fogunk jutni a remélhetőleg teljesen hiteles adatokhoz, amely a költségvetés állapotáról,
a reálgazdaság bizonyos folyamatainak az állapotáról fog jelentést adni, és ezzel lehet
kalkulálni.

Ami a mi konkrét tárcánkat illeti, ezen túlmenően át kell világítanunk és a tényleges,
hiteles számokhoz hozzá kell jutni az NFÜ vonatkozásában, ez részben válasz az egyik
felvetésre, másrészt ugyanez érvényes a Magyar Fejlesztési Bankra is. Tehát van öt-hat olyan
nagy csomópont, aminek az átvilágítása, a tényleges, hiteles információk megismerése
alapjában fogja meghatározni azt, hogy milyen konkrét irányokat lehet szabni, milyen
mozgástér áll rendelkezésre pénzügyileg, forrásilag.

A jelen pillanatban elérhető információk alapján egyébként azt lehet mondani, de még
egyszer, ez a szám a jelenleg elérhető információk alapján áll rendelkezésre, és ezt verifikálni
kell, hogy nagyságrendileg 2500-3000 milliárd forint az a forrás - Bóka képviselő úr kérdezett
erre rá -, ami ma a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél európai uniós forrásként rendelkezésre
állhat. Még egyszer, be kell menni és meg kell nézni. Tehát ezután fogjuk tudni pontosan
verifikálni a számokat.

Azt gondolom, hogy semmilyen értelmes előkészítő munkát nem szabad eldobni, tehát
ha vagyonleltár, vagyonmérleg készítése vonatkozásában olyan anyagok, olyan eljárások
állnak rendelkezésre vagy jutottak el a munka bizonyos fázisai oda, ami már eredményt
termel, arra támaszkodni kell, igénybe kell venni. Tehát nem gondolnám, hogy nulláról
kellene magát a munkát kezdeni. Nyilván azok a szakmai szervezetek, amelyek ezzel
foglalkoztak, olyan előkészítő munkát végeztek, amivel mi tovább tudunk menni.

A közlekedéssel kapcsolatban azt szeretném jelezni, mint alapprioritást, hogy a tárca a
közösségi közlekedés irányát szeretné erősíteni, ezen belül a kötöttpályás megoldások
előnyben részesítését az egyéni megoldásokkal szemben. Tehát ez jelenti azt, hogy egy erős,
konszolidált és a kötöttpályás szolgáltatásaira koncentráló MÁV-ban érdekelt a kormányzat.
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Ennek érdekében azt gondolom, hogy a MÁV-nak állami tulajdonban kell maradnia. Ez is
elhangzott kérdésként.

Ugyan ez egy más kérdés, de ha már itt tartunk, akkor itt válaszolok rá, hogy a MÁV
Cargo privatizációja ugyanúgy vizsgálat alá fog kerülni, minden privatizációs szerződést meg
fogunk vizsgálni, és nemcsak az esetleges szabálytalanságok okán, hanem azt is megnézve,
hogy hogyan, milyen mértékben teljesültek a privatizációs szerződésekben adott vállalások.
Gondoljunk csak mindannyian a legfrissebb, egyik legégetőbb kérdésre most ebben a
vonatkozásban, ami a Malév privatizációja, ahol esély van arra, hogy a privatizációs
szerződésben vállaltak nem teljesültek maradéktalanul. De ez is része lesz az átvilágításnak,
tehát most nem szeretnék prejudikálni ebben a pillanatban, csak jelzem, hogy meglehetősen
problémásnak tűnik az előzetes információk alapján a Malév helyzete, de hát ezért is felül
fogjuk vizsgálni ezeket a szerződéseket mind, és még egyszer, nemcsak a privatizációs
szerződéseket, hanem a PPP-szerződéseket is.

Köszönöm a felvetést az informatikai rendszer, vagyonmérleg vonatkozásában, meg
fogjuk vizsgálni ezt a felvetést, hogy hogyan lehet ebből valóban hosszabb távon építkezni.

A közművek vonatkozásában. A képviselő asszony tette föl talán ezt a kérdést. Ezt
jeleztem a korábbi bizottsági meghallgatásokon, hogy elkezdtünk dolgozni azon, hogy a teljes
közműterületen megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet - leegyszerűsítve - az energiaszámlákat
csökkenteni. Ezzel kapcsolatban különböző igényeket a szolgáltatók felé már jeleztünk, és
ezzel kapcsolatban egyeztetések már elindultak. Tehát már most ebben a fázisban magát a
politikai célt tudom megemlíteni, hogy igen, szándékunkban áll ezt a területet is alaposan
átvizsgálni, és a jogállami keretek között az Európai Unió tagjaként, figyelembe véve és
betartva azokat a nemzetközi és hazai szabályokat, amelyek a befektetésvédelemhez
kapcsolódnak, mindent el fogunk követni azért, hogy ha hátrányosnak ítélt helyzetet találunk,
azt valamilyen módon orvosolni tudjuk.

A hátrányos helyzetű térségek vonatkozásában határozott politikai szándék, hogy a
vidékfejlesztési tárcával, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyetemben közösen
kialakított stratégia mentén erősítsük ezeknek a területeknek a felzárkóztatását. Tehát amikor
azokat a konkrét projekteket fogjuk vizsgálni, amelyek ezekre a területekre is vonatkoznak,
nyilvánvaló, hogy ezek ebbe a kiemelt prioritásba fognak tartozni. Ez érvényes a
szárnyvonalakra is és a postára is.

Itt szeretném megjegyezni, ami az én programomban, ha szabad így fogalmazni, egy
kiemelt szempont, hogy ilyen kérdések eldöntésénél, amikor az állami vagyonnal való
hatékony gazdálkodás, az állami vagyonnal való takarékos gazdálkodás és a különböző

társadalmi igények, célkitűzések megvalósítását kell összepasszítani, ez bizony egy politikai
feladat, aminek a minisztérium kell hogy a gazdája legyen. Az egy határozott szándék a
jövendő kormányzat részéről, hogy a profitmaximalizációt háttérbe szorítva adott esetben a
társadalmi igények szempontját mérlegelje és a döntésekben ennek megfelelő súlyt adjon. Ez
érvényes a szárnyvonalak újranyitására is és érvényes a kisposták helyzetének a rendezésére
is. Ugyanakkor az is természetes, hogy készülvén arra, hogy kikerülhetetlenül jön a postai
piac liberalizációja, a postát alkalmassá kell tenni arra, hogy a magyar postai piacot meg tudja
tartani, ne legyen kiszolgáltatva a magyar piac a Magyar Posta konkurenciájának.

A viszonylag konkrétabb felvetéseket felírtam, meg fogom vizsgálni, és amint
lehetőség van rá, vissza fogunk térni erre, legyen ez Taszár vagy az egyéb fölvetett konkrét
kérdés. Meg fogom vizsgálni. Őszintén szólva most jelen pillanatban nem ismerem a taszári
problémának mindazon összes részletét, ami ahhoz kellene, hogy itt állást tudjak foglalni
ebben.

Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan tudunk reformot bevezetni, valamilyen
megoldást találni az önrész problémájára. Ezt realizáltuk, hogy ez egy komoly probléma, és
ezzel foglalkozunk. Azt gondolom, hogy a meghallgatási fórum nem alkalmas arra, hogy
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ennek a részleteibe belemenjünk. Szeretném regisztrálni azonban, hogy erre rá lehet kérdezni
a későbbiekben, tehát amikor már megtörténtek az összes olyan jogi és egyéb átadás-átvételi
lépések, meg fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét, konzultálni fogunk mindazokkal az
önkormányzati és egyéb szervezetekkel, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetekkel,
amelyek érdekeltek lehetnek ebben a kérdésben, és próbálunk valami olyan megoldást találni,
amivel ezek a konkrét problémák általános megoldást tudnak kapni.

A pályázati pénzekről volt szó. Újrakiírás esetében azt gondolom, hogy ez része a
vizsgálatnak, az átvilágításnak. Tehát azt gondolom, hogy ebben én most nem tudom
konkrétan előre megmondani, hogy melyik pályázat esetében mi fog történni, itt megint a
szándékot szeretném jelezni, és remélem, hogy ez a miniszterjelölti meghallgatás keretében
elegendő, hogy ez is része annak a problematikának, tehát regisztrálva van, hogy ez probléma.
Meg kell oldani és foglalkozni kell vele, és gyorsan fogunk foglalkozni vele, mert része annak
a problémának, amit viszont kiemelt prioritásként jeleztem, hogy az egyik elsődleges célunk
az, hogy a pénzek áramoltatását, a források eljuttatását a szereplőkhöz minél gyorsabbá,
egyszerűbbé és bürokráciamentesebbé tudjuk tenni.

A közbeszerzésekkel kapcsolatban azt szeretném mondani, részben a közbeszerzésre
válaszként, részben Bóka képviselő úr felvetésére válaszul, hogy a kis- és középvállalatok
egyik jelentős problematikája, ami a közbeszerzéshez kapcsolódik jelentős mértékben, a
körbetartozás kérdése. Ebben a vonatkozásban nyilván a fedezetkezelési rendszer, ennek az
elvei, szervezeteinek a felülvizsgálata szükséges, mert ez egy égető probléma. Ebben
mindenképpen lépni kell, amennyiben be akarjuk tartani azt a politikai szándékot, hogy a kis-
és középvállalatok számára az eddigieknél előnyösebb környezetet kívánunk teremteni.

A közbeszerzési szabályoknál számos olyan probléma van, aminek a… Először is
hadd mondjam azt, mielőtt a változtatásra utalnék, hogy már akkor sokkal jobb lett volna a
helyzet, ha az elmúlt években legalább betartották volna a szabályokat. Itt több probléma van.
Egyrészt a szabályok be nem tartása, másrészt valóban a szabályrendszer több ponton
azoknak a prioritásoknak nem megfelelő, amelyet az új kormányzat képviselni kíván a jövőre
nézve. Tehát az adatszolgáltatási kötelezettség, ennek a fölépítettsége, ennek az elektronikus
kezelési lehetősége, a papír kontra elektronikus beadási lehetőségeknek az aránya, ennek a
technikája mind-mind olyan irányba mutat, ami drágává, bonyolulttá, költségessé teszi a
dolgot.

A másik, ami többször elhangzott kérdésként, és ez része ennek a folyamatnak, hogy a
mai szabályozás is előírja ezt a követelményt, de ezt meg kell erősíteni és bizonyos
értelemben a pályázatkiíróknál, a közbeszerzési pályázatokat kiíróknál érvényesíteni kell,
eszközöket kell találni ennek a következetes érvényesítésére. Például a tulajdonosi struktúra
egyértelműen átlátható legyen a lánc végén. Ez nemcsak off-shore probléma adott esetben,
hanem része a korrupciós problémának, és ez egy nagyon fontos eszköze lehet ennek a
folyamatnak.

Az egybeszámítási szabályok kezelése, felülvizsgálata lehet egy következő olyan
elem, aminél a kis- és középvállalatok helyzete jelentősen befolyásolható, illetve a korrupciós
helyzet alakítható.

Még egyszer azt szeretném jelezni ezzel kapcsolatban, hogy nagyon intenzív munka
folyik ezen a területen, és szeretném megint megerősíteni, hogy két lépcsőben végre fogunk
hajtani a módosításokat, ami az egész szervezetrendszert is érinteni fogja, ami azt gondolom,
hogy ebbe az irányba fog mutatni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Esetleg maradt-e olyan kérdés, amire nem volt válasz?
(Jelzésre:) Parancsoljon, Hegedűs Lorántné képviselő asszony!
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HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót. Én a kormányzati
elképzelésekről, ami az 1000 milliárdos adósságállományt érinti, nem hallottam semmit,
pedig higgye el, miniszterjelölt úr, hogy szerintem ez most a rákfenéje a területfejlesztésnek
meg minden fejlődésnek úgy egyébként az önkormányzatoknál. Ezt az adósságállományt
nemcsak önrészpótlásra vették föl az önkormányzatok, hanem nagyon nagy részt
működésüket pótolták ebből. Tehát ez előbb-utóbb nagyon komoly gátja lesz minden további
fejlődésnek, fejlesztésnek.

ELNÖK: Nem véletlenül - de ha akar erre konkrétan válaszolni miniszterjelölt úr -
nem válaszolt, hiszen ez nem a területfejlesztés kérdéskörét érinti, a területfejlesztés
kérdéskörén… (Hegedűs Lorántné: Dehogynem.) Az önkormányzati adósságállomány
részben önkormányzati kérdés, mindenki, aki felvette, az tudta, hogy miért, mikor és hogyan
vette fel. Egy. Az belső kérdés. Kívülről pedig, hogy ennek a konszolidációjára miként és
hogyan van szükség, az meg kormányzati kérdés, nem kifejezetten miniszteriális kérdés, de
adok lehetőséget a miniszterjelölt úrnak, ha kíván válaszolni.

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Csak annyit szeretnék
hozzátenni, hogy nyilvánvalóan ez egy olyan probléma, ami az egész kormányzat számára
egy döntési helyzetet fog jelenteni, tehát nem egy tárca vagy egy-egy tárca feladatköre. Az is
nyilvánvaló, hogy ebben a meghatározó szerepet a pénzügyi területért és az önkormányzati
területért felelős tárcák fogják vinni, azzal együtt, hogy nyilván képviselő asszonynak igaza
van, hogy a fejlesztési tárcának is a maga hozzájárulását meg kell tenni ebben a kérdésben. Ez
része kell hogy legyen egy jövőbeni intézkedési tervnek, valószínűleg így is lesz.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e vélemény? (Jelentkezések.) Kolber István! Tessék,
képviselő úr!

Vélemények

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterelnök-jelölt úr!
Miniszterjelölt úr, bocsánat. Elárultam a titkot. Miniszterjelölt úr, egy nagyon tekintélyes kis
minisztériumot kapott, számtalan nagyon fontos feladattal. Megvallom őszintén, mint jogász
hadd mondjam ezt, hogy látszik, hogy jogász és emellett persze sikeres és jó üzletember,
nagyon világos volt a felvezetés, azt hiszem, hogy világos képet kaptunk a rendszerről. Ám
megvallom őszintén, a szabadon előadottak voltak az igaziak, a leírt szövegben több volt a
kincstári optimizmus, és azt éreztem jelölt úrnak a válaszaiból is, hogy ön a realitások és a
politikai jelszavak között egyensúlyozott pillanatnyilag. „Megvizsgáljuk, áttekintjük, meg
fogjuk nézni.” Ezt értem is. De biztos vagyok benne, hogy sokkal, de sokkal több a
determináns ezeken a területeken, nem a korábbi kormány által meghatározott, az élet által
meghatározott determináns, a környezetünk, a világ által is. Biztos vagyok benne, hogy ezzel
mindenképpen számol miniszter úr.

Nagyon érdekes ez a minisztérium, mert azt gondolom, hogy egyik részben
rendelkezik számtalan ágazati feladattal, és ezen kívül visz majd egy nagyon fontos
összkormányzati, mondhatnám azt, hogy funkcionárius feladatokat fejlesztésekkel
kapcsolatosan. Ez utóbbiról azonban hadd mondjam el, hogy ennek az ereje, úgy gondolom,
hogy legalább akkora, mint amekkora lesz a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai
befolyása ezekre a területekre, hiszen itt a valódi gazdasági helyzet, a szabályok, a keretek, a
folyamat, az apparátusok, az Európai Unió, sok minden olyan dolog van, ami nyilván
befolyásolja, determinálja ezeket a folyamatokat.
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Azt gondolom, hogy az Új Magyarország fejlesztési terv előkészítése, amelyben volt
szerencsém részt venni, nyilvános folyamat volt, és azt is állítom, hogy a legjobb tudásunk
szerint állítottuk ezt elő az Európai Unióval együttműködve. Mindennek ellenére, a rendszer
széttagoltságával, bürokratikusságával, sok gonddal és problémával kapcsolatos kérdések,
amik itt elhangoztak, nyilván igazak, mi magunk is, a korábbi kormányok is azért sokat
próbáltak tenni, hogy ezen változtassanak, változtassunk. Említem csak az úgynevezett
gyorsító és egyszerűsítő kormányzati csomagokat. Messze nem értünk el arra a pontra, amikor
azt mondhatnánk, hogy ez most már jó. Ha ilyen további lehetőségek vannak, én ezt bizton
mondhatom vagy ígérhetem, hogy ellenzéki képviselőként támogatom vagy ellenzéki
képviselőkként támogatjuk miniszter úrnak ezen törekvéseit, azért, mert Magyarország jövője
szempontjából az európai uniós források hatékony felhasználása egy fontos kérdés és
sorskérdés.

A másik oldalon azonban azt hadd mondjam, hogy minden gond és ezernyi probléma
ellenére ezen a területen sikereket ért el Magyarország. Ha megnézzük az Európai Unió
különböző tagállamainak a tervezési munkáját, a források lekötését, felhasználását,
kifizetését, akkor azért látjuk, hogy Magyarország jó pozíciót foglal el, noha ez nem verseny,
messze nem verseny, és nem ez a lényeg ebből a szempontból.

Tehát azért hadd mondjam a pályázóknál, a közreműködő szervezeteknél, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnél mindezen gond ellenére, ha csikorogva is, de azért rengeteg
eredményt értünk el. Erre építeni kell. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha lépésről
lépésre halad előre.

Ami elhangzott, azért itt van információs rendszer, azért itt van monitoring, annak
vannak szabályai, ezek folyamatban vannak, azért a fenntarthatóságot, a hatékonyságot, a
gazdaságra való hatást és sok mindent vizsgált az eddigi rendszer is.

Nagyon lényeges dolog, azt gondolom, hiszen területfejlesztési bizottság, hogy mi lesz
a területfejlesztés későbbi folyamata. Ahogy kivettem miniszter úr válaszából, az OTK-nak,
az országos területfejlesztési koncepciónak valami gyökeres változtatását nem igazából
tervezik. Nyilván itt is kicsi a mozgástér. Azért az elmaradott térségek felzárkóztatásának a
stratégiája nem egy könnyű kérdés, újratermelődnek ezek a hátrányok, területi különbségek,
és nagyon bonyolult módon kapcsolódik a társadalmi hátrányokhoz, társadalmi problémákhoz
ez a kérdés.

Sokan nem értik ezt a megye-régió problémát. ’96-ban regionális területfejlesztési
tanácsok már fölálltak, és lépésről lépésre súlyáthelyezés történt a régiók irányába. Így az
mégis elképzelhetetlen lett volna, hogy a régiók - amelynek a kereteit már 2004-ben nem
lehetett változtatni - pénzét 3-4 megyei fejlesztési tanács osztja szét. Jelzem, hogy még a
regionális fejlesztési tanács is közreműködő ebben, nem igazi ügydöntő pozícióban van. Aki
az ügy ura, aki dönt, az az irányító hatóság vezetője, aki egyébként a miniszter embere, mert
az igazi felelősséget a miniszter meg a magyar állam vállalja Brüsszel felé, és az nagyon
tetszetős egy fejlesztés kapcsán, hogy pénzt osztogatok. De nem ez a lényege ennek a
dolognak.

Itt nagyon fontos dolog, és tényleg, nagyon sokszor mosolyogtam is ezen, hogy már a
tervezés során volt ilyen, hogy hogyan lehet pénzhez jutni, tudtok-e segíteni. Nem ez a
lényege a dolognak, és a rendszer olyan, hogy ezt ki kell szűrni. A tervezés a fontos, a
legfontosabb dolog a tervezési folyamat volt, hogy megtaláljuk azokat a regionális
sajátosságokat, amelyek valóban megmozdítanak egy régiót, és nem pedig a kicsinyes
pénzelosztás itt a fontos. Tehát abban, amiket miniszter úr mondott ezzel kapcsolatosan, azt
gondolom, hogy egyetértés van, ha ezeken lehet javítani, mi ebben partnerek vagyunk.

Részben megnyugtatott, részben nem az állami vagyonnal kapcsolatos ügyek kapcsán,
megvallom őszintén. Én nem vagyok ennek szakértője és nem voltam felelőse, de úgy tudom,
hogy az állami vagyonkataszter elkészítése egy nagyon fontos célja volt a vagyontörvénynek
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meg a kezelésnek, a koncentrálásának. Pont ezt a transzparenciát szolgálta, hogy ne ezer
helyen legyenek ezek, de egy nemzeti vagyonkataszter több tízezer elemből álló, piaci értékét
nem ismerő szituációban nehéz ezt meghatározni, de biztos vagyok benne, ismerve azokat az
erőfeszítéseket, hogy erre lehet majd építeni.

Kicsit hadd mondjam azt, hogy a Magyar Fejlesztési Bankhoz telepítését a különböző
állami tulajdonban lévő cégeknek nem értem. Tehát én inkább jobban az egységes
vagyongazdálkodást, vagyonkezelést tartottam volna hatékonyabbnak, egyszerűbbnek,
világosabbnak és átláthatóbbnak. Az egy fontos dolog, a miniszter úr így gondolja, hogy az
MFB-n keresztül is átlátható lesz, és nem a banktitok fogja ezeket eltakarni.

Két somogyi dolgot én magam is fölírtam, mert általános. Az egyik az útépítés gondja.
Ez egy nagyon fontos dolog, de magam képviselőként és Bajnai miniszterelnök úr kérésére
sokat foglalkoztam az utak építésének a segítésével, főleg somogyi vonatkozásban, de
hihetetlenül lassú. Ezernyi szabályba ütköztünk. Négy éve folyik a tervezés. Olyan
problémával is találkoztunk a 67-es útnál - ez egyébként Kaposvár szempontjából nagyon
fontos, mert az M7-eshez kapcsolódik -, hogy egy víztározó feletti híd építése kapcsán, amit
tervezők már ezernyi variáció közül, ezernyi építészi tervtanácsot követően kiválasztották a
legoptimálisabbat, majd egy másik bizottság, egy szuperbizottság - nem akarom részletezni -
értékelemzést írt elő, megkérdőjelezve az összes folyamatot, a különböző döntéseket, meg azt
egyáltalán, hogy az M7-es autópálya és Kaposvár közötti utat kell építeni. Azért nyilvánvaló,
hogy miniszter úr is szembe fog találkozni a szakmai véleményekkel, a szabályokkal, az
ellenszéllel. Nehéz lesz ez a harc, de én például ebben kérnék egy segítséget, mert ezt fel kell
gyorsítani. 9 hónapja emiatt szinte áll ez a dolog.

A másik a taszári ügy, ami szívügyem, ez nem titok. Nem voltam én kormánybiztos,
miniszter, államtitkár voltam, miniszterelnök úr megbízottjaként csináltam ezt a dolgot. Mi
ebben a helyzet? Van itt egy olyan helyzet, amiben miniszter úr tud segíteni. Kétévi kemény
munkával a hadseregtől átkerült a vagyonkezelőhöz, lehetett pályáztatni.

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, Taszárba ne menjünk bele, mert onnantól kezdve…
(Dr. Kolber István: Hadd fejezzem be.) De megvonom a szót akkor. Azért mondtam, hogy
egyedi ügyekkel ne jöjjünk elő. (Dr. Kolber István: De ez nem egyedi ügy.) A miniszterjelölt
úr a következőt mondta Taszárra, Gelencsér Attila felvetette. Azt mondta, hogy meg fogja
vizsgálni, utánanéz. Jelen pillanatban még az átadás-átvétel sem történt meg. Ha Taszárnak
nekiállunk, akkor mindenki elő fog jönni a saját térségéből, fővárosból egy-egy egyedi
problémával. (Dr. Kolber István: Én szerettem volna egy olyan dolgot…) Általános ügyekről
van szó, de Taszár egyedi ügy. (Dr. Kolber István: Két mondatot.) A két mondatot
természetesen megengedem.

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Tehát csupán ebben a
dologban arról van szó, hogy van egy sikeres pályázat, de egy jogi vita gyorsan lezárható, és
sikeresen megvalósítható ott egy több mint 30 milliárd forintos fejlesztés. Ebben van egy
döntési pozíciója miniszter úrnak. Arra való tekintettel, hogy én azt hallottam itt, hogy a
vagyontanács megszűnik és ezeket a jogosítványokat miniszterjelölt úr gyakorolja, tartom
fontosnak ezt a dolgot, annál is inkább, mert a regionális repülésben ugyan sokan hisznek
ebben az országban, és én is azt mondom, hogy nagy lehetőségei vannak, Tállai leendő
államtitkár úr volt itt, szintén nagy híve volt ennek Mezőkövesd esetében, mégis ezeknek az
elindítása egy rendkívüli szerencsés dolog, és itt most úgy tűnik, hogy egyébként ez
megoldható lenne.

Köszönöm szépen, és elnök úrnak is, hogy ezt a három mondatot türelemmel vette.
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ELNÖK: 13 volt, de minden rendben van. Apáti alelnök úr szeretne még véleményt
mondani, más kezet nem látok, akkor lezárom a véleményeket is. Tessék, alelnök úr!

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Bár tudom, hogy nem ez a
meghallgatás tárgya, de nem tudom megállni, nem tudom fékezni magam, hogy Kolber úrra
azért fél percben ne reagáljak. Egyrészt ezek szerint akkor nem ugyanabban az országban
éltünk az elmúlt években, másrészt pedig fejlődésről kevésbé, arról viszont annál inkább lehet
beszélni, hogy az önök kormányzásának eredményeként ez az ország úgy néz ki, mint a
búzatábla sáskajárás után. Ez az egyik.

A másik. A miniszterjelölt úrnak annyit szeretnék mondani, hogy természetesen nem
azt vártam és mi jobbikosok nem azt vártuk, hogy több ezer problémát esetjogi tanulmányok
alaposságával mutasson be, de sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy túlzottan sok volt az
általános elem és az általánosság az ön előadásában.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úr?

Dr. Fellegi Tamás reflexiója

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen.
Nyilván más elvárás lehet a miniszterjelölti meghallgatások műfaját illetően, de azt
gondolom, hogy amíg kormányprogram nincs elfogadva, átadás-átvétel nem történt meg, a
konkrétumoknak, a konkrét intézkedéseknek a szintje meglehetősen behatárolt. Amennyiben
úgy ítéli meg Apáti képviselő úr, hogy maga a programatikus része az elmondottaknak, a
válaszaimnak és a felvezetőmnek alkalmassá tesz arra, hogy a feladatot el tudjam látni, akkor
megköszönöm a támogatását. Nyilván ez az ön döntése, hogy ezt úgy látja-e, de szeretném
hangsúlyozni, hogy ez nem az a fórum szerintem, ahol intézkedési tervet kellene bemutatni,
irányokat, elképzeléseket viszont annál inkább. Remélem, hogy ebben nem volt hiány.

Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem a Házszabálynak megfeleltünk e
vonatkozásban, hiszen a tárcára vonatkozó elképzelések vázolását írja elő a Házszabály;
szerintem ennél sokrétűbb volt egyébként a miniszterjelölti felvezető.

Tisztelt Bizottság! Néhány dolgot összefoglalóul szeretnék mondani. Az egyik, amit
én rendkívül fontos iránynak tartok, az eddigi településfejlesztés helyett integrált
területfejlesztés fog bekövetkezni az elhangzottak szerint, amit én rendkívül jónak tartok, nem
aprózódnak el a pénzek, hanem koncentrált fejlesztések történnek, amiben a legkisebbektől a
legnagyobbakig bele fog majd férni mindenki. Nem egy kijáró típusú területfejlesztésről
beszélünk, hanem arról, amiről a miniszterjelölt úr már említést tett.

A források megyéhez történő részbeni telepítése megfelel egyébként az uniós
elveknek, a decentralizációnak, hiszen minél közelebb van a választópolgárokhoz a döntés,
nyilván vannak ennek a területnek a régióktól olyan részei, amik felcsúsznak a kormányzati,
illetve a miniszteriális szintre, de akár a hazai források vagy ennek a kidolgozása most van
folyamatban, más egyéb források pedig a megyei szintre csúszhatnak le. Tudjuk, hogy mi
ennek az oka egyébként az előző időszakból: miután 18 megyében a Fidesz nyerte a megyei
önkormányzati választásokat, a pénzt el kellett venni a megyéktől, még a vis maior alapot is
központosították. Ennek ez volt a politikai indoka.

Ami az uniós pénzeket illeti, egyetértünk azzal, hogy az adminisztrációt rendkívüli
módon csökkenteni kell, a 70-80 kilós pályázati beadásokat meg kell szüntetni, mert ez
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értelmetlen, nincs értelme. Úgy gondolom, hogy a közbeszerzés egyszerűsítése, átláthatóvá
tétele megint egy jó irány, amiről a miniszterjelölt úr beszélt.

Nem akarok új frontot nyitni itt Kolber miniszter úrral, a sikerességről, a sikeres
területfejlesztési politikáról a választók ítéletet mondtak az elmúlt hónapban, legalábbis én
úgy gondolom. Tehát erre tekintettel a Fidesz-KDNP képviselői a miniszterjelöltet miniszterré
kinevezésében támogatják. Köszönöm szépen.

Szavazás

Akkor most következik a szavazás. Szeretném megkérdezni, hogy ki támogatja
dr. Fellegi Tamást miniszterré történő kinevezésében. (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki szavazott ellene? (Szavazás.) 3 ellenszavazattal. Megállapítom,
hogy az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság dr. Fellegi Tamás miniszteri kinevezését
támogatja. Köszönöm szépen.

Átadom az ülés vezetését Habis László alelnök úrnak a módosító javaslat megvitatását
illetően.

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen.
Viszontlátásra!

(Habis László, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.)

A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/24.
szám) (Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító
javaslat megvitatása)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kósa Lajos nyújtott be egy napirend-kiegészítő javaslatot.
Azt gondolom, hogy az anyag maga… Bocsánat, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság, dr. Balsai István elnök úr nyújtotta be a módosító javaslatot. Azt gondolom, hogy
ez egy logikus dolog, különösebb tartalmi vitát nem kellene nyitnunk róla. Van-e esetleg
valamilyen észrevétel, kérés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szeretném megkérdezni, hogy ki
az, aki támogatja az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság elnökének javaslatát a
közterületi parkolással kapcsolatos T/24. számú törvényjavaslat módosító indítványa
tekintetében. Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki tartózkodott? (Nincs
jelzés.) Ki szavaz ellene? (Szavazás.) Akkor megállapítom, hogy 2 ellenszavazat és mindenki
más támogatása mellett elfogadtuk a javaslatot.

Köszönöm szépen.
A következőt szeretném mondani, hogy 31-én, hétfőn kerül sor ülésre 10.30-kor

ugyanitt, az I. emelet III. teremben. Az a kérésem, hogy megfelelő számban vegyünk részt.
Köszönöm szépen.

(Dr. Kovács Zoltán, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.)

ELNÖK: Bocsánat, visszaveszem az ülés vezetését. Most minden meghívót ki is
osztunk, mindenki látja, hogy mi a napirend. Nem tervezünk a hétre további bizottsági ülést,
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parlamenti menetrendtől függően, ha úgy alakul, akkor szerdán tartanánk ülést. Hétfőn,
kedden egyébként parlamenti plenáris van, szavazások vannak, mindenki tudja a dolgát e
vonatkozásban.

A fideszes meg a KDNP-s képviselőket kérem, kettő perc türelmüket kérve, hogy
maradjanak a teremben.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc.)

Habis László
a bizottság alelnöke

Dr. Kovács Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


