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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önáll indítvány tárgysorozatba vételéről, általános vita:
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2767. szám)
(Dr. Dorkota Lajos, Vargha Tamás, Törő Gábor és Tessely Zoltán (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)

2. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felterjesztése az Ercsi Kistérség
elnevezésének és székhelyének változatlanul hagyásáról

3. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2883. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Habis László (KDNP) alelnök
Dr. Apáti István (Jobbik) alelnök
Dr. Bóka István (Fidesz)
Dankó Béla (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)
Ivády Gábor (Független)

Helyettesítési megbízást adott 

Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)
Michl József (KDNP) távozásakor Habis Lászlónak (KDNP)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár,
Belügyminisztérium
Mágó Erzsébet osztályvezető, Belügyminisztérium
Szabó Tamás polgármester, Ercsi Város Önkormányzata
Gucsek István alpolgármester, Martonvásár Város Önkormányzata

Meghívottak

Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő
Tessely Zoltán (Fidesz) országgyűlési képviselő
Dr. Tompai Géza főosztályvezető, Belügyminisztérium
Gyarmati Edit vezető főtanácsos, Belügyminisztérium
Győri Máté alpolgármester, Ercsi Város Önkormányzata
Karsai Gergely képviselő, Ercsi Város Önkormányzata
Dr. Koltai Gábor jegyző, Martonvásár Város Önkormányzata
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Megkezdjük mai bizottsági munkánkat. A jegyzőkönyv számára jegyezzük fel,
személyesen 19-en vagyunk jelen, valamint 2 helyettesítéssel határozatképesek vagyunk. Az
eredeti meghívóban három napirendi pont és az Egyebek szerepelnek. Az első és a második
napirendi pont szorosan összefügg, hiszen az  elsőhöz kapcsolódik a második számú napirendi
pont, amely tulajdonképpen azt kéri, hogy az elsőt ne vegyük figyelembe, ez  Ercsi Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a felterjesztése, úgyhogy azt javasolom, hogy az első
és a második napirendi pontokat együtt tárgyaljuk,  utána természetesen mindegyikről külön
szavazunk.

Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 21 igen
szavazat.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2767. szám)

Az első napirendi pontunk a többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII.
törvény módosításáról szóló T/2767. számú törvényjavaslat. Az anyagot ezzel kapcsolatban
mindenki időben megkapta. Ez Dorkota Lajos, Vargha Tamás, Török Gábor, Tessely Zoltán
képviselők önálló indítványa. Kíván-e valaki hozzászólni? (Dr. Dorkota Lajos: Tessely
Zoltánnal itt vagyunk, köszönjük, nem kívánunk hozzászólni.) Köszönöm szépen, képviselő úr.

Szeretettel köszöntöm Szaló Péter helyettes államtitkár urat a Belügyminisztériumtól,
és megkérem, ismertesse a tárca álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): (Hangosítás nélküli
hozzászólás.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormányálláspont még nem alakult ki, a
holnapi kormányülés fogja megtárgyalni. A tárca támogató előterjesztést terjesztett a kormány
elé, és ezt a települések képviselő-testületei is támogatják.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ercsi város részéről itt van-e valaki? (Szabó Tamás
polgármester igen jelzése.) A polgármester úr hozzá kíván-e szólni ehhez a témához? (Szabó
Tamás polgármester: Igen.) Foglaljon helyet a mikrofonnál, és kérem, mondja el, mi a
véleményük ezzel kapcsolatban.

SZABÓ TAMÁS polgármester (Ercsi Város Önkormányzata): Köszönöm szépen a
szót.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azért jöttünk el mi is, mert úgy
gondoltuk, Ercsi városnak régi értéke és érdeke az, hogy ezt a kistérséget valahol
reprezentálja, illetve azt a döntést, amelyet a képviselő urak beterjesztettek, némi kétellyel
fogadjuk, olyan szempontból – az államtitkár úr is említette –, hogy két település fogadta el,
viszont a településeknek akkor még nem volt kész önkormányzati döntésük e fölött, és ezt én
sérelmezem. A másik oldalon pedig még most sincs a településnek ez irányú döntése a
kistérségünket illetően, hogy ezt az áthelyezést, tehát martonvásári központtal Martonvásár
Kistérség elnevezést kapjon ez a kistérség a jövőben.

Nem tudom, a következő napirendi ponttal kapcsolatosan mondhatom-e tovább, vagy
pedig megvárjam a következő napirendi pontot?
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ELNÖK: Szerintem tárgyaljuk együtt.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felterjesztése az Ercsi
Kistérség elnevezésének és székhelyének változatlanul hagyásáról

SZABÓ TAMÁS polgármester (Ercsi Város Önkormányzata): Értettem. Szeretném
kiemelni azt, hogy Ercsinek már régóta vannak történelmi gyökerei, értékei e területen,
hasonlóan, mint Martonvásárnak, és az elmúlt időszakban, öt vagy hat éve, amikor a
kistérségek megalakultak, ugyan Ercsi is megkapta a kistérség nevet, viszont a
munkaszervezetben egy olyan kompromisszum született – mondhatnám, ilyen dualizmusban
–, hogy Martonvásáré volt a munkaszervezet központja, illetve vezetése, a kistérség viszont
államigazgatási szempontból Ercsihez tartozott.

Úgy gondolom, Ercsi történelmi értékei, ahol valamikor báró Eötvös József élt és
dolgozott Fejér megye jegyzőjeként, predesztinálnak olyan dolgokat a mi életünkben, hogy
ezt szeretnénk továbbra is méltóképpen tenni, és azt a közigazgatási gyakorlatot folytatni,
amely eddig kialakult itt és az országban, illetve ezt olyan szinten szeretnénk tenni, ami a
kistérség lakosságának az érdekeit képviseli. Ehhez Ercsi az elmúlt 20 évben is megpróbált
olyan fejlesztéseket tenni a városban és a kistérségen belül is, amelyek a kistérség javát
szolgálják. Elmondhatom, hogy az egészségügyben, a szociális ellátásban, az oktatás területén
és a térségi fejlesztés területén is tulajdonképpen döntő jelentőségű volt, hogy Ercsi ezt a
kistérséget ilyen kompromisszummal, a két város dualizmusával próbálta megtenni. Úgy
gondolom, most semmi nem jelentheti azt, hogy egy ilyen változással megpróbáljuk ezt a
négy-öt éve kialakult egyensúlyi helyzetet felborítani.

Szeretném, ha ebben a kérdésben méltó és bölcs döntést hoznának a képviselő hölgyek
és urak, mindamellett, hogyha pártpolitikára vesszük a dolgokat, akkor nem biztos, hogy ez a
mi érdekeinket szolgálná, de szeretném kérni, hogy a döntéshozatalban a logika és az az
empátia is megjelenjen, ami a régi tradíciókat jelenti.

Szeretném azt is kiemelni, hogy Ercsi gazdasági potenciálja, azt gondolom, sokkal
erőteljesebb kistérségi szempontból, mert olyan feladatok ellátásához biztosítja a
feltételrendszerét, amelyeket a társváros lehetőségeiben nem látok. Ezt a levélben is
megírtam. Mi hitel nélkül gazdálkodunk, bár súlyos anyagi terhek vannak, és ha a
mindennapok politikáját nézem, akkor látom azt, hogy az Országgyűlés és a kormányzat
eltökélt szándéka, hogy az adósságspirálnak, illetve a hitelfelvételeknek valahol korlátot
szabjanak. Ezzel a korábbi életünkben is megpróbáltunk megfelelően élni, és azt a hitelt, ami
2004-ben még súlyos volt, az utóbbi öt évben sikerült ledolgozni, olyannyira, hogy
tulajdonképpen Ercsi 72 millió forintos hitelállománya nem jelentős a közel 2 milliárdos
költségvetéséhez képest.

Szeretném megemlíteni még azt is, hogy mi nagyon sok mindenben társulni tudunk a
kormány gondolkodásával, például a roma-stratégia, amely most európai uniós szintre
emelkedett, Ercsinek súlyos gondokat jelentett az elmúlt időben, azonban mi is próbálunk
feltételeket, lehetőségeket biztosítani az ott élő roma közösségnek, hogy megfelelően
integrálódjanak és kerüljenek be a térségi társadalomba, fenntartva minden olyan jogot,
lehetőséget, amelyben a saját identitástudatukat fenn tudják tartani. A továbbiakban is együtt
tudunk ebben működni. Ercsire jellemző, hogy itt három nemzetiség él: a rácok, a cigányság
és a magyarság. Úgy gondolom, néha kisebb konfliktusokkal, de megpróbáljuk ezeket a
dolgokat folyamatosan rendbe tenni és a rendet fenntartani.

Összességében azt tudom mondani, hogy sok tekintetben a sokszínűség jelenik meg a
városban, ezt a kistérség Budapest környékén megfelelően tudja reprezentálni, és olyan
lehetőséget is fel tud mutatni, mint azt, hogy a roma-stratégia mellett is kivontuk a kardot, és
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továbbra is ugyanúgy kívánunk szerepelni, mint amikor körülbelül négy éve elindult a Duna-
program, és a visegrádiak, a Duna-menti városok, települések integrációjában Ercsi is ott volt.

Ercsi sok mindenben tud újat és jó lehetőséget mutatni, és szeretném azt kérni, hogy
ezt a kettősséget, ami eddig a kompromisszumok következményeként megvolt és fennmaradt,
illetve működőképesnek látszott, legyenek kedvesek támogatni, hogy kistérségi szinten Ercsi,
társulati szinten pedig a martonvásári Szent László-völgyi társulati ellenőrzéssel működhessen
a kistérség. Köszönöm szépen a türelmüket, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, polgármester úr.
A bizottság tagjainak kérdésük van-e az előterjesztéssel kapcsolatban

elhangzottakhoz? (Jelzésre:) Parancsoljon!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon sajnáltam,
hogy az előterjesztők nem indokolták meg szóban a bizottság előtt, hogy mi indokolja ennek a
központcserének a meglétét, illetve a beterjesztését.

Az írásbeli indokolásban bizonyos tapasztalatokra hivatkoznak, ami indokolttá teszi,
de szeretném, ha erről beszélnének egy kicsit, hogy milyen típusú tapasztalatok voltak azok,
amelyek indokolhatták ezt a központcserét. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? (Nincs jelzés.)
Az előterjesztők részéről van-e, aki válaszolna? (Gucsek István alpolgármester igen

jelzése.) Parancsoljon!

GUCSEK ISTVÁN alpolgármester (Martonvásár Város Önkormányzata): Köszönöm
a szót, elnök úr.

Néhány gondolat az előzményekről, ami szintén indokolja a javaslatunkat.
2002 decemberében – a Belügyminisztériumot idézem – a kistérség alulról szerveződött, ez
lényeges földrajzi, közszolgáltatási igényeknek megfelelő szomszédsági együttműködésen
alapuló, átfogó jellegű településközi kooperáció. 2003 áprilisában a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke ennek megfelelően megkeresi a településeket. Ekkor hat település, Baracska, Gyúró,
Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr és Tordas kinyilvánítja azt az igényét, hogy Martonvásár
központtal alakuljon meg Martonvásár Kistérség, ez a kistérségi társulás. Ezt követően
2003 közepén a közigazgatási hivatal vezetője szintén megkeresi a településeket, megerősítik
ezt az igényüket. Ezt követi a kormányrendelet megjelenése, amely nem ezt tükrözi, Ercsibe
tevődik a központ. Ekkor a települések a miniszterelnöknek írnak egy kérvényt, illetve hozzá
folyamodnak, és azt a választ kapják, hogy mivel a kistérség területén egyetlen város szerepel,
ezért kapja a kistérség Ercsiről a nevét. 2005-ben ez az állapot Martonvásár várossá válásával
megszűnik.

A javaslatunkat indokolja a történelmi, kulturális és gazdasági központ Martonvásár
tekintetében és a közlekedésben a központi szerep, hiszen ha Ercsi földrajzi fekvését
vizsgáljuk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a kistérség szélén helyezkedik el, és ez a kistérségi
együttműködésben is később jól tükröződik.

Martonvásár szolgáltatási szempontból az elmúlt években, annak ellenére, hogy Ercsi
volt a vezető település, jelentős központi szerepet vívott ki magának. Néhányat szeretnék ezek
közül felsorolni. A művészetoktatásban az alapfokú művészetoktatási intézmény a kistérség –
13 ezer főt érintő lakosságszámban – három településére terjed ki. Intézményfenntartói
társulás működik az óvodák és az általános iskolák tekintetében Kajászó településsel, amely
szintén jelzi a visszatérési szándékát, amennyiben Martonvásár visszakapja a vezető szerepét.
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is működik Martonvásáron, 16 ezer lakos igényeit
szolgálja, ebből egyedül Ercsi marad ki. Okmányirodát tart fenn a település, az építőhatósági
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feladatokat a település tekintetében szintén ellátja. Szemészeti szakrendelést, védőnői
szolgálatot szintén Martonvásár lát el a kistérség településeinek, Ercsi, Baracska kivételével,
csatorna- és szennyvízhálózatot is együtt működtetnek.

Jelzi azt, hogy Martonvásár mennyire fontos és központi szerepet tölt be, hogy
székhelytelepülésként határozza meg magát az új társulási formában. Nem utolsósorban
jelzem, hogy Martonvásáron a városháza és környékének a felújítási munkáira egy pályázat
folytán 140 millió forint körüli összeg került befektetésre. Februárban került sor az átadásra,
Rétvári Bence államtitkár úrral vágtuk át a szalagot. Azt gondolom, ez is megerősíti azt, hogy
a szolgáltatások miatt a központi szerep Martonvásárhoz helyeződjön át. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás van-e a bizottság részéről? (Nincs jelzés.)

Szavazás
Szavazásra teszem fel a T/2767. szám alatti napirendi pontot. Aki a tárgysorozatba

vételt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 15 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 5 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.)
Köszönöm.

Aki a módosítást általános vitára ajánlja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. –
15 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 5 nem szavazat.) Ki tartózkodik?
(Szavazás. – 4 tartózkodó szavazat.) Köszönöm.

A 2. napirendi pontról szintén külön szavazunk. Aki Ercsi város felterjesztését
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 8 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. – 15 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)
Köszönöm szépen.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi
LXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2883. szám)

Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/2883. számú törvényjavaslatra.

Mivel ez a Belügyminisztérium törvényjavaslata, megkérdezem Szaló államtitkár urat,
kíván-e előterjesztőként hozzászólni? (Igen jelzés.)

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) tájékoztatója

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! 2005-ben fogadta el az Országgyűlés a Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervét. Tekintettel arra, hogy egy rendkívül dinamikusan változó térségről
van szó, ezért az akkori törvényben előírtakat felül kell vizsgálni. Időközben, 2008-ban az
Országgyűlés módosította az Országos Területrendezési Tervet, új övezeteket, új kategóriákat
vezetett be, ennek az átvezetése is szükségessé teszi a törvény módosítását.

Röviden szeretném megemlíteni, hogy úgy látjuk, alapvető, koncepcionális
változtatásra nincs szükség. Mindazok az értékek, amelyeket a korábbi törvény
megfogalmazott, megtartandók, tehát szeretnénk a kiegyensúlyozott fejlődés feltételeit
biztosítani. A településeknek lehetőséget kell biztosítani, ugyanakkor pedig megfelelő

korlátok között kell tartani a fejlődést, így elsődlegesen a szabad területek beépítésének a
korlátozott igénybevételét szeretnénk elérni, ugyanakkor a fejlődés érdekében pedig
biztosítani kell az infrastrukturális hálózatok helyét azon fejlesztések számára is, amelyeket a
források esetleg a későbbiekben tesznek lehetővé.

Kiindulásként az országos terv mellett figyelembe vettük a települések által módosított
tervezési terveket a 2005. évi agglomerációs törvény után. Azok az önkormányzatok, amelyek
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viszont nem éltek azzal a területbővítési lehetőséggel, amit a törvény biztosított, tehát nem
módosították a települések szerkezeti terveit, ezeket a jogokat nem vittük tovább, ugyanakkor
a benyújtott javaslat még mindig biztosít területbővítési lehetőséget, de nagyon takarékos
módon, a települési térség összességének 2 százalékában, tehát alapvetően a barnamezős
fejlesztések irányába szeretnénk a fejlesztéseket terelni.

A terv rugalmas olyan vonatkozásban, hogy bevezeti a területcsere intézményét, és a
hatékony ellenőrzés érdekében pedig bevezettük a területi mérleg fogalmát, tehát
ellenőrizhetőbbek a területhasználattal kapcsolatos döntések.

A cél az, hogy javuljon a térség állapota, a táj és a természeti értékek védelmére
hangsúlyt helyez, ugyanakkor az agglomerálódási folyamatot keretek között akarja tartani,
hiszen a kitelepülés látszólag kedvező környezetet biztosított az ott élőknek, viszont a térség
egészének a környezeti állapotát negatív irányban befolyásolja. Úgy gondoljuk, a társadalmi
hatása alapvetően pozitív, ugyanakkor a gazdaság fejlődésének lehetőséget biztosít,
megpróbál egyfajta egyensúlyt képezni.

Jelezni szeretném, hogy széles körben egyeztettük a tervezetet. 135 szervezet részére
küldtük meg, ebből 81 önkormányzatnak is, amelyek 42 százaléka élt is az észrevételezés
jogával. Az egyeztetéseket több mint egy éven keresztül folytattuk, ha kellett, akkor
személyes egyeztetés formájában, honlapon és elektronikus úton is, tehát megpróbáltuk a
legszélesebb konszenzust megtalálni ebben a nagyon érzékeny helyzetben. A nemzetközi
szabályozásokkal összhangban van, nemzeti hatáskörbe tartozik, ugyanakkor figyelembe
vettük azokat a közösségi szabályokat, amelyek közvetve érintik a Natura-területeket, és még
sorolhatnám ezeket.

Mindezek miatt kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat
általános vitára való bocsátását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjai részéről van-e kérdés az
előterjesztőhöz? (Jelzésre:) Szilágyi úré a szó.

Kérdések, észrevételek

SZILÁGYI PÉTER (LMP): (Hangosítás nélküli hozzászólás) Kérdéseim lennének,
tizenegy kérdést írtam fel, de nem fogom mindegyiket felolvasni.

A stratégiai környezeti vizsgálatok tapasztalatai mennyire épültek be a tervezetbe?
Hogyan biztosítják, hogy a törvényjavaslatban érvényesüljenek a környezeti szempontok?
Említette a Natura 2000-t. Itt milyen különvélemények voltak az egyeztetések során? Olyan
kérdésem is van, hogy mennyire tudja kezelni a terv a városfejlesztés folyamatát, ugyanis a
2005-ben jóváhagyott terv 3 százalékban határozta meg a területbővítést, ez a mostani pedig
2 százalékban, és ez a korlát mennyire képes megakadályozni a települési területek
szétterülését, összenövését? Mennyire hatékony a területrendezési terv? Miért nincs meg a
korábbi egyeztetési változatban a zöldövezeti övezet? Mennyire képes hatékonyan védeni a
zöldterületi rendszert?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? (Jelzésre:) Bóka Istváné a szó.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): A törvényjavaslat módosítja az országos
területrendezésről szóló törvényt is, legalább is én így olvastam, így láttam, a területcserével
kapcsolatban mindenféleképpen. Jó lenne, ha az államtitkár úr összefoglalná, milyen módon
érinti az egyéb területeket ez a jogszabály-módosítás, tehát nemcsak a Budapesti
agglomerációt. Ezt tisztelettel megköszönném.
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ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Hegedűs képviselő asszony, parancsoljon!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): (Hangosítás nélküli hozzászólás): Most csak
kérdést lehet feltenni, vagy véleményt is mondhatok?

ELNÖK: Először a kérdéseket kérem, mert a válaszokból majd sok minden kiderül.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A véleményemet majd később mondom el.
A helyettes államtitkár úr véleményére leszek elsősorban kíváncsi. Melyek voltak

azok a célok, amelyeket kitűztek, amikor az agglomerációs törvény módosítását irányozták
elő? Milyen kérdésekre akartak válaszokat adni ezen törvényen keresztül? A jogbiztonsághoz
fűződő alapvető jog mennyiben tükröződik a normaszövegen keresztül?

A területcserékre vonatkozó kérdést én is szerettem volna feltenni, de erre majd
megkapom a választ. Az egyeztetések során az önkormányzatok 42 százaléka észrevételt tett,
ezek közül mennyi volt a főépítész által megtett észrevétel, és mennyi volt a
képviselőtestületek által megtárgyalt észrevétel?

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szűcs Lajosé a szó.

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Abból a szempontból is meg tudok
itt szólalni, hogy abban az egyéves folyamatban, amelyről a helyettes államtitkár úr beszélt,
egy egész hetet töltöttünk el ezzel a kérdéssel. Tájékoztatom a képviselő asszonyt, hogy
minden település minden polgármesterét, jegyzőjét, illetve az ezzel a kérdéssel foglalkozó
szakemberét meghívtuk egy konferenciára, ezt a megyeházán tartottuk. Természetesen először
írásban kértük be a minisztériumtól ezeket az állásfoglalásokat, illetve a felmerülő kérdéseket.

Azt hiszem, hogy ebben a folyamatban politikai kurzustól függetlenül, szakmai alapon
folyt a vita, attól függetlenül, hogy sok esetben nem mindenben értettünk egyet az
előkészítéssel, illetve az ott tárgyalt dolgokkal, de egy dolog biztos: ezt a kérdést nagyon
fontos rendezni, hiszen a főváros és a körülötte lévő települések viszonya nem lehet politikai
alkuk eredménye, szakmai alapon rendeződő megoldásokkal lehet eljutni odáig, hogy a
politikum hozzátegye a maga véleményét, és ebből a szempontból ez az elmúlt egy év
hasznos volt, hiszen elmondtuk ezeket a kérdéseket is.

Én értettem a képviselő asszony aggodalmait, amiért a Pest megyében élő emberek
szempontjaira helyeztük a hangsúlyt, de természetesen maga az előkészítés, amit a mi
közgyűlésünk is hozzátett, szintén ezt a kérdést hangsúlyozta. Remélem, az összefoglalóból
ez is kiderült, a helyettes államtitkár úr is el fogja mondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, bár a kérdést pontosan nem értettem. (Dr. Szűcs
Lajos: Nem kérdésként mondtam.) Köszönöm.

(Jelzésre:) Pál Tibor képviselő úré a szó.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én is a kérdések körében mondanám:
örömmel hallottam, hogy valóban ilyen széles körű egyeztetések voltak. Jó volna, ha arra
kitérne a helyettes államtitkár úr, hogy volt-e egyeztetés Budapesten a Fővárosi
Önkormányzattal vagy voltak-e a kerületekkel, és ezeknek milyen tapasztalatai voltak.

A törvényjavaslatban a repülőterek is szerepelnek, ezzel kapcsolatosan volt egy
törvénytervezet. A volt Ferihegyi Repülőtér világos. A tökölivel kapcsolatosan kérdezem:
van-e változás a korábbihoz képest? Ezzel kapcsolatosan van-e valamilyen változás?
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Az M6-os autópálya bekötőszakaszát nem látom a törvényjavaslatban. Ez kimaradt,
vagy ennek van-e valamilyen indoka? Az M6-os autópálya bekötő szakaszát nem láttam, mint
városi gyorsforgalmi út, nem jelenik meg. Van-e ennek indoka?

Az kétségtelenül jó a törvényjavaslatban, hogy foglalkozik természetvédelmi,
környezetvédelmi, erdővédelmi és egyéb szempontokkal. A kérdésem a következő. Amíg az
előkészítés folyt, még sok mindent lehetett látni, tapasztalni, de a klímavédelem az
egyeztetésekben, a szakmai vitákban, tanulmányokban előkerült-e? Érdemes volna ezzel is
foglalkozni, vagy valamilyen módon beépíteni ebbe a törvényjavaslatba, hiszen az elmúlt
időszakban láttuk, milyen jelentősége van, és egy-egy rossz döntés milyen káros hatásokat
jelent a településeknek, városoknak vagy egy-egy országrésznek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés? (Nincs jelzés.) Az államtitkár úré a
szó. Parancsoljon!

Válaszadás

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a célok felől közelítsek, utána sorban még
végigmenjek a kérdéseken.

Hegedűs Lorántné képviselő asszony és Pál Tibor képviselő úr is azt kérdezte, illetve a
kérdésük összefügg azzal, hogy milyen célok határozták meg. Jelezném, hogy a területrésszel
kapcsolatban született a 3/1997. számú alkotmánybírósági határozat, amely meghatározza,
hogy az egymástól elkülönítetten elfogadott, elhatározott ágazati szabályozások között az
összhangot a területrendezési terv keretében készült koncepció szerint – a környezetvédelem,
a közlekedés, a természetvédelem szempontjai, a vízügy tározókat tervez –  ezek területileg
konkrét döntéseket jelentenek, ugyanakkor ezeket csak egy célra lehet igénybe venni, s ezek
összhangját ennek a tervnek kell megteremtenie.

Mindemellett vannak olyan célok, amelyeket egyébként tartalmaz az országos
területfejlesztési koncepció és számos más hasonló szintű szabályozás is. Például a kompakt
város megteremtését fogalmazzák meg, a területnövekedés lehetőség szerinti korlátok között
tartását. Tudjuk, ez nem igazán lehetséges, hiszen a gazdaság erői ezzel ellentétes irányba
mennek, de mégis csak elemi érdek, hogy a külterületek beépítését, amennyire lehet, szorítsuk
vissza, hogy megőrizzük a zöldterületeket. Ezzel összefüggően klímavédelmi szempontból is
cél a zöldterületek arányának megtartása az agglomeráció egészében, az átszervezés
biztosítása a belső területeken is természetesen nagyon fontos szempont. Úgy gondoljuk, ha
van egy hosszú távú terv, ami kijelöli az infrastrukturális hálózatok szerkezetét, ezek
összhangja biztosított, akkor az egyben jogbiztonságot is szolgál. Tehát – idézőjelben – a
spekuláció ellen is van, a másik fogalom szerint pedig tervezhetővé válik a települési
önkormányzatok számára a rendezési terv és a települések fejlesztése, úgy, hogy közben az
országos és nagytérségi érdekek biztosítva vannak.

Az egész terv a fenntartható fejlődést szolgálja, ezért úgy gondoljuk, fontos a stratégiai
környezetvizsgálat, hiszen az egy meghatározott metodika alapján – most már sorba veszem a
kérdéseket – végigveszi a terv környezeti elemekre gyakorolt hatását. Ennek külön-külön is
nagyon fontos minden egyes dimenziója. Ha például széttelepül a város, és valaki éppen a
Pilisben tölti az éjszakáit, ez egyben azt is jelenti, hogy a 10-es vagy a 11-es úton reggel
órákat kell töltenie, és legyen bármilyen környezetkímélő autója, nagyon súlyosan terheli
széndioxiddal és minden más egyéb anyaggal a környezetét, sőt, az egészségét is károsítja,
tehát úgy gondoljuk, nagyon fontos a településszerkezet alakítása.

Hogyan épül ez be? Természetesen együtt készült a tervvel, tehát a tervezők és a
környezetvizsgálatot készítők között nagyon szoros összhang jött létre, ez alapja volt az
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ágazatok közötti egyeztetésnek is. Rengeteg egyeztetést folytattunk főleg a vidékfejlesztési
tárca természetvédelemmel, környezetvédelemmel foglalkozó szakembereivel, de
természetesen voltak és vannak konfliktusok. Ilyen konfliktus volt például az
önkormányzatok által meghozott döntések azon sora, amikor beépítésre szánt területnek
minősítettek területeket, majd utólag a természetvédők ezt az ökológiai övezetbe sorolták.
Úgy gondoltuk, itt egyértelműen a települési önkormányzatok döntését kellene figyelembe
venni. Mi a tervkészítésnél ezt vettük kiindulásul, de végül is egy olyan kompromisszumot
fogadtunk el, hogy ezeket egyedileg kell vizsgálni, tehát marad a terület-felhasználás, és
mindkét adatszolgáltatást érvényesnek tekintjük, bár adott esetben lehet, hogy egy-egy
ügyben a bíróságnak kell majd állást foglalnia.

Vannak konfliktusok is e területen, de hozzáteszem, hogy nem a terv szintjén.
Feltártunk konfliktusokat, ezeket tételesen kilistáztuk a természetvédőkkel együtt, és ezek már
nem az agglomerációs terv léptékében fogalmazódnak meg. Éppen az egyeztetések miatt
kénytelen-kelletlen lementünk a helyrajzi szám szintű mélységig, de ugyanakkor nem
műszaki tervezést készítettünk, az a településrendezési terv feladata, tehát éppen a
természetvédők kérésére kicsit előre is futottunk a településszintű tervezéskor, de úgy
gondoljuk, nagyon sok felvetett problémára helyben lehet műszaki megoldást találni. A
hosszadalmas egyeztetésnek köszönhetően azt kell mondanom, minimumra csökkentettük a
konfliktusok számát, amit viszont helyben már orvosolni lehet.

Mennyire hatékony a terv? A terv hatékonyságát nagyon nehéz megítélni. Egy biztos:
a kérdést inkább úgy kellene feltenni, hogy mi volna akkor, ha nem lenne területrendezési
terv. Ha az Országgyűlés bedobná a gyeplőt, akkor egy kezelhetetlen folyamattal szembesülne
az ország, ebben egészen biztosak vagyunk. Úgy gondoljuk, a 3 százalékot sem vették
igénybe a települések, sőt, a beépítésre szánt területek nagy részét sem vezették át a
településszerkezeti terveken, ezért ezt ki is vettük, bár ez nyilván nem egy tökéletes, de
megfelelő eszköz a területi folyamatok jó irányban tartására.

Miért szűnt meg a zöldövezet? Azért, mert idő közben az országos terv számos új
övezetet alakított ki, sokkal differenciáltabban, és az egységes kategóriát a tartalmát tekintve
most már négy vagy öt kategóriában továbbvisszük, tehát nem léptünk vissza a
szabályozásban, hanem előreléptünk.

Bóka képviselő úr említette a területcsere fogalmát. Ez csak a budapesti agglomeráció
területére érvényesen fogalmazódott meg ebben a tervben. Itt számos alkalommal
találkoztunk olyan problémával az előző időszakban, amikor az önkormányzat rájött, hogy a
gazdaságfejlesztés céljára sokkal alkalmasabb területe volna, ezért visszaadná a korábban
azzá nyilvánított területet adott esetben az erdőgazdálkodás céljaira, de erre nem volt
lehetőség, viszont most ez megteremti.

Azokra a képviselőtestületi válaszokra konkrétan nem tudok válaszolni, hogy a
42 százalékból mennyi volt a testületi válasz, és mennyiben volt főépítészi, de Szűcs Lajos
képviselő úr jelezte, hogy minden önkormányzat megkapta a lehetőséget, több alkalommal
kinyitottuk a törvényt, úgyhogy az érintettekhez az információk eljutottak. Különösen
köszönöm a lehetőséget, hogy a Pest Megyei Önkormányzat, mint a területrendezés egyik
fontos szereplője, ezt a feladatot felvállalta.

Pál Tibor képviselő úr azt kérdezte, hogy a fővárossal vagy a kerületekkel
egyeztettünk-e. Az a kormányrendelet, amelyik meghatározza a területrendezési tervek
egyeztetésének eljárásrendjét, egyértelműen a fővárost jelöli meg egyeztetésbe bevonandó
partnerként. Az egy más kérdés, hogy a fővárosi főépítész ezt kiküldte a kerületeknek, hiszen
meg akarta alapozni a saját véleményét a kerületi véleményekkel is, de mivel a főváros a
felelős a fővárosi keretszabályozásért, a főváros szerkezeti kerettervéért – itt egy
tervhierarchia van –, ezért mi nem nyúlhattunk át, elvontunk volna hatáskört a fővárostól,
ezért a fővárossal egyeztettünk.
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A repülőterek vonatkozásában két repülőtér elhagyásra került, a Dunakeszi és a
Budakeszi Farkashegy, illetve a gödöllői is, ugyanakkor a Tököli Repülőtér besorolása is
lejjebb ment. Kereskedelmi repülőtérként szerepelt az Országos Területrendezési Tervben,
tehát onnan, az OTRT-ből kikerült, ugyanakkor az itteni infrastruktúrát mindenképpen
hasznosítani javasoljuk, de ez egy nagyon alacsony kategória, az egészet a nem nyilvános
polgári célú kategóriába soroltuk be, ami a térség viszonylag kis terhelését jelenti.

Az M6-os bekötőúttal kapcsolatban Mágó Erzsébet osztályvezető asszony tudna
felvilágosítást adni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Parancsoljon!

MÁGÓ EDIT osztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót. Az M6-os
bekötőúttal kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy ez a fővárossal egyeztetett módon történt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben a körben most a vélemények következnek.
(Jelzésre:) A képviselő asszonyt illeti a szó.

Vélemények

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm. Én azért kérdeztem volna elsősorban
azt, hogy milyen célokat tűztek ki, és milyen válaszokat szeretnének adni a különböző
kihívásokra, mert tudjuk, ez egy rendkívül speciális helyzetben lévő terület. Megmondom
őszintén, nem a hivatalos, kincstári válaszokra és kifejezésekre lettem volna kíváncsi. Ez
valóban az egyéni véleményem, de sajnos a fenntartható fejlődés már annyira lejáratott
fogalommá vált, hogy ezt nem tudom önállóan elfogadni célként vagy bármifajta
problémamegoldásként, de válaszként sem. Azt gondolom, ez az a térség, ahol leginkább
nyilvánvaló, ahogyan a magyar állam kivonult nagyon sokféle területről, így a
területfejlesztésről is kivonult, ezért ezt az űrt az önkormányzatoknál a magántőke töltötte fel,
tehát gyakorlatilag ez az a terület, ahol teljesen nyilvánvalóan a magántőke diktál, és
gyakorlatilag kizárólag azon folyamatok érvényesülnek, amelyeket a befektetők elvárnak.
Ezzel szemben kellene törvényi szinten nagyon komoly gátakat és korlátokat felállítani.

Mondjuk ki: itt gyakorlatilag egy új törvény születik. A 2005. évi agglomerációs
törvény minden paragrafusa megváltozik, még a fogalom-meghatározások is újonnan lettek
írva, tehát egy abszolút új törvényt hozunk létre. Szerintem igenis, lett volna hely vagy
szituáció ezt az egész dolgot újragondolni, hogy biztosan jó-e ez a fajta kategória, egyáltalán
biztosan ebben a formában kell-e nekünk ennek a térségnek a területrendezését kézben tartani.
Nyugodtan fel lehetett volna tenni ezt nulladik kérdésként is, hogyha már ennyire át akarták
formálni, vagy végeredményben ennyire átformálódott ez a törvény, akkor összességében
hatékonyabb válaszokat lehetett volna találni.

Én most azt látom, hogy vannak korlátok beépítve – például nem lehet 200 méternél
közelebb menni –, de azért adott esetben felmentést lehet adni, vagy minden esetben, amikor
egy korlát ki van mondva, abban a pillanatban a biztonság kedvéért egy kiskapu is hozzá van
társítva, ez az egyik. Amikor például arról beszélünk, hogy mit nevezünk erdőnek, eddig a
90 százaléknyi erdőgazdálkodási térséget neveztük erdőnek – elnézést, amiért a fogalmakat
nem pontosan idézem, mert éppen becsuktam a laptopomat –, most viszont ez már kevesebb,
85 százalék. Tudjuk, hogy amit a köznyelv erdőnek vél, az a gyakorlati erdő kategória
70 százaléka. Ha most a 85 százalékot meg kell szorozni a 70-nel, akkor lesz mondjuk úgy
60 százaléknyi erdőnk a gyakorlatban.

A fogalom-meghatározásokra térnék rá egy pillanatra. Azt gondolom, hogy például a
jogbiztonságot az is szolgálja, ha a törvény olyan módon van megfogalmazva, ami az
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egyszerű magyar állampolgár számára is teljesen nyilvánvalóan közérthető. Én ennek a
törvényjavaslatnak több formáját láttam, mert megpróbáltam végigkövetni a tervezés
folyamatát, de bizony voltak benne olyan mondatok, amelyek finoman szólva fésületlenek
voltak, és nem voltak teljesen nyilvánvalóan közérthetőek azok a fogalmak, amelyeket
tartalmaz. Sajnos, ilyen szempontból vajmi kevéssé javult a végleges formához képest.

Egyébként én azért kérdeztem rá konkrétan az egyeztetésre, mert a hozzám eljutott
információk szerint a képviselő-testületek ezt sajnos nagyon kevés alkalommal, nagyon kevés
esetben tárgyalták. Az lehet, hogy a főépítész adott választ a felmerülő kérdésekre, de a
képviselő-testületek előtti előterjesztésről gyakorlatilag nem is hallottam. Budapest főváros
esetében tudom, hogy egyetlenegy szakmai bizottság elé volt tárva az anyag, és Budapest
Főváros Közgyűlése sem tárgyalta ezt a témát. Bár ne lenne igazam, bár meg tudnák ezt
cáfolni!

Nagyon sajnálatosnak tartom azt, és e mögött megint a tőkeérdeket látom, hogy
például az elővárosi vasútvonalak kikerültek a tervből, azért, mert ott adott esetben már
elépítésre került a dolog, vagy azok már más magántulajdonosok területei, akiknek már nem
cél, hogy egy ilyenfajta korlátozás benne legyen mondjuk egy törvényi szintű területrendezési
tervben, ezért kikerülhet. Ezt nagyon nem jó útnak tartom, és most itt szeretném felhívni a
tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy a 2005. évi törvény úgy lett elfogadva, hogy az utolsó
pillanatban, zárószavazás előtti módosító indítványként kerültek be olyan nagyságrendű
módosítások, amelyek gyakorlatilag a komplett Zsámbéki-medence  beépítéséről szóltak. Ez a
terv szakmaiságát alapvetően és nagyon súlyosan megkérdőjelezte. Nagyon szeretném, ha
ebben az esetben ez nem így történne, hanem a bizottságban, illetve a plenáris ülésen
folynának a viták, nem pedig valamilyen háttérmutyik keretében történnének bizonyos alkuk,
amelyek végül is a terv részévé válnának. Egyébként sajnálom, hogy pont Schuchmann
Péterék nincsenek itt.

Tehát ez a törvény, ami előttünk van, nem egy olyan értelmű törvény, amit ne lehetett
volna mondjuk egy prezentáció keretében tárgyalni, nyugodtan ki lehetett volna vetíteni az
egyes térképszelvényeket, talán akkor részletesebben tudtunk volna az ilyen kérdésekről is
beszélni, amelyeket felvetettem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony, a kimerítő hozzászólását. Van-e egyéb
vélemény a bizottság részéről? (Nincs jelzés.) Kérem a helyettes államtitkár urat, reagáljon a
véleményre.

Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) reflexiója

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tekintettel arra,
hogy az általános vitára való alkalmasságról van szó, kicsit úgy éreztem, hogy talán hosszú a
bevezető, és amennyiben a bizottság igényli, akkor a további vita során természetesen
prezentációval is tudunk szolgálni. Az egyeztetések során az érintettek minden esetben kaptak
értesítést, a bizottság, a testületek vagy a szakapparátus véleményét természetesen elfogadtuk.

A törvény valóban valamennyiünknek problémát okoz, azért, mert ennek a javaslatnak
bonyolult közegben kell integráló szerepet betöltenie, ugyanakkor az állampolgárok
tulajdonképpen nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez a tervhez, hiszen az agglomerációs terv
nem közvetlenül hatályosul, építési jogot nem keletkeztet, a települési önkormányzatok
településrendezési, településfejlesztési tevékenységét befolyásolja. Úgy gondoljuk, ők
rendelkeznek olyan szakapparátussal, amely ennek a megértését lehetővé teszi.

Természetesen mi feltettük azokat a kérdéseket, hogy jó-e ez a törvény, s úgy
gondoljuk, hogy persze, el tudnánk képzelni sokkal szigorúbb törvényt is, ugyanakkor azt is
látjuk, hogy azok a települések, amelyek a megfogalmazásokkal küszködtek, életellenes
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szabályozásnak tartották számos elemét, tehát nagyon nehéz egyensúlyt képezni a különböző

erők között.
Úgy gondolom, a magyar állam egyáltalán nem vonult ki erről a területről, hiszen én

nem is ismerek ilyen erős szintű szabályozást az Európai Unióban, mint amilyen a magyar
területrendezési terv, éppen az említett alkotmánybírósági döntést követően, úgyhogy azt
gondolom, ez az eszköz igenis hatékony. Mi nem tartjuk lejáratottnak a fenntartható fejlődés
gondolatát, amennyire lehet, megpróbáltuk érvényesíteni. Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzunk. Aki a
törvényjavaslatot támogatni tudja, és általános vitára alkalmasnak találja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 20 igen szavazat.) Ki nem tartja alkalmasnak?
(Szavazás. – 5 nem szavazat.) Van-e tartózkodás? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen.

Az a kérésem, hogy Szűcs Lajos képviselő úr vállalja el a többségi vélemény
előadását, illetve értelemszerűen Hegedűs Lorántné képviselő asszony pedig vállalja el a
kisebbségi vélemény elmondását. (Dr. Szűcs Lajos és Hegedűs Lorántné igen jelzése.)
Köszönöm szépen.

Megköszönöm az államtitkár úr részvételét.

Egyebek

Az Egyebekben annyit szeretnék elmondani, különösen a képviselő asszonynak, aki
ezt a témát szintén a szívén viselte, hogy kaptam egy levelet Tarnai Richárd
kormánymegbízott úrtól, Pest megyétől, és a Törökbálint-Tükörhegy negyedik ütemben
létesülő lakóparképítés hatósági ügyében az iratokat a Pest Megyei Főügyészséghez
felterjesztette a kormányhivatal. Ezt a tájékoztatást kaptam a Tükörhegy ügyében.

Azt még nem tudom, hogy a jövő héten lesz-e bizottsági ülés. Amennyiben nincs
annyi napirendi pont, és ez összehozható, megpróbálom, hogy csak a jövő hét utáni héten
tartsunk bizottsági ülést, de erről mindenki időben értesítést kap.

Köszönöm szépen a mai részvételt, a bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 9 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


