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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó
DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim

és Uraim! Megkezdjük mai bizottsági ülésünket. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Jelen
pillanatban tízen személyesen és hatan helyettesítve vesznek részt a bizottsági ülésen.

A napirend elfogadása
Az eredeti napirendhez képest a 4. számú napirendi javaslat tárgyalását, amely a

többcélú kistérségi társulásokról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat, levesszük a napirendről, mert nem érkezett hozzá kapcsolódó módosító
javaslat, amelyet tárgyalnunk kellene. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendet, kérem,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, ez egyhangú.

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3109. szám) – A Gazdasági
és informatikai bizottság önálló indítványa

Az 1. számú napirendi pont az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat, amely
a Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa. Üdvözlöm a témához megjelent
Koszorús László képviselő urat, az előterjesztő bizottság alelnökét, illetve az Állami
Számvevőszék  elnökét, Domokos László urat és dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból.

Bizottsági előterjesztőként elsőként megadom a szót Koszorús László alelnök úrnak.

Koszorús Lászlónak (Fidesz), a Gazdasági és informatikai bizottság alelnökének
tájékoztatója

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a Gazdasági és informatikai bizottság alelnöke:
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság tagjait, és röviden néhány
gondolattal kiegészíteném a bizottságunk által benyújtott, az Állami Számvevőszékről szóló
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat jelentőségét több dologban is össze lehet foglalni. Először is
tisztelettel jelzem a bizottság tagjainak, hogy az új alkotmány értelmében úgy érezzük, ez az
első sarkalatos törvényjavaslat, tehát az első olyan kétharmados törvényjavaslat, amelyet a
parlament tárgyalni fog, és reményeink szerint az önök támogatásával majd el is fogad. Ennek
természetesen szimbolikus jelentősége is van. A szimbolikus jelentőséget talán abban lehetne
összefoglalni, hogy az elmúlt 8 esztendő után, azt hisszük, mindannyiunk számára világossá
vált, hogy a közpénzek felhasználásának szigorú ellenőrzése, ráadásul a következmények
elemeiben történő szigorú ellenőrzése nagyon fontos az ország számára. Fontos elsősorban
azért, hogy a következő években olyan költségvetési politika, illetve olyan közpénzekkel való
gazdálkodási gyakorlat alakuljon ki, amely lehetővé teszi, hogy az ország vagyona
folyamatosan gyarapodjon, és ha lehet, akkor a következő években viszont az államadósság
folyamatosan csökkenjen. Azt gondoljuk, hogy ennek érdekében az eddigi állami
számvevőszéki törvényen abban az értelemben kell változtatni, hogy az Állami
Számvevőszék kezébe több jogot és lehetőséget kell adni, és ráadásul ezeket a lehetőségeket,
ha lehet, szankciók formájában kikényszeríthetővé is kell tennünk. A jövőben nem elegendő
az, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizhet, az ellenőrzésben való együttműködést az
ellenőrzött szervezet részéről  biztosítani kell, és ez kötelező érvényű legyen.
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Azt gondoljuk, az ehhez szükséges szankciókat ez a most benyújtásra kerülő
törvényjavaslat, amely önök előtt van az asztalon, magában foglalja, így nem elegendő az,
hogy az Állami Számvevőszék megteszi a javaslatait adott esetben egy ellenőrzött szervezet
tevékenységére és munkájára vonatkozóan, ha azokat a javaslatokat senki nem fogadja meg,
akkor ezen változtatni kell. Azt gondoljuk, éppen ezért természetesen szankcióhoz kell kötni
azt, hogy a jövőben erre vonatkozóan az intézkedési tervet elkészítik-e az önkormányzatok
vagy sem.

Ne felejtsük el, az elmúlt esztendők óta – ez most nyilván nemcsak az elmúlt 8 évre,
hanem az elmúlt 20 évre is vonatkozik – gyakorlatilag a jelenlegi állami számvevőszéki
törvény hatályban van, azóta semmilyen módon nem tudta az Állami Számvevőszék sem az
ellenőrzést kikényszeríteni, sem pedig értelemszerűen azt elérni, hogy ott valódi intézkedési
terv készüljön, és azt végre is hajtsák. Vannak az országnak olyan szervezetei, amelyeknél
ennek köszönhetően hosszú évekig érdemi ÁSZ-ellenőrzés nem volt. Gondolunk itt például a
fővárosi önkormányzatra, amelynek, amint látjuk, azóta is minden nap viselik a
következményeit a főváros, illetőleg az ország lakói. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a
közpénzekkel való gazdálkodás szigorú ellenőrzését lehetővé tevő új ÁSZ-törvény
megalkotása mindannyiunknak nagyon fontos, beleértve ebbe az ország összes polgárát.
Ehhez természetesen szigorú költségvetési gazdálkodásnak is kell tartoznia.

Ez az ÁSZ-törvénytervezet már figyelembe veszi az Állami Számvevőszéknek az új
Költségvetési Tanácsban betöltött szerepét, amelyről a Gazdasági bizottság azt gondolja, hogy
ez szintén egy nagyon fontos előrelépés a törvénykezésben, hiszen az új Költségvetési Tanács
logikáját tekintve egyértelművé teszi, hogyan szeretné elérni azt, hogy egy betartható, illetve
fenntartható növekedési pálya, illetve költségvetési pálya elérését a következő években
megvalósítson. Ebben egyszerre figyel oda egyébként a közpénzek felhasználásával
kapcsolatos normatív szabályrendszerre, egyszerre figyel oda a monetáris vagy mondhatnánk,
hogy a pénzügyi szempontokra, ezért van benne például a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és
értelemszerűen a függetlenséget garantálja a köztársasági elnök által delegált személy is. Az
Állami Számvevőszéknek viszont ebben a munkában fontos szerepe van. Ehhez a munkához a
lehetőségeket, a forrásokat és az intézményi hátteret is meg kell teremteni, hiszen itt az
Állami Számvevőszék apparátusára értelemszerűen nagyon sok munka fog hárulni.

Azt gondoljuk, ezek is garantálják ezt a törvényjavaslatot, amely önök elé került.
Nyilván nem árulunk el nagy meglepetést, hogy ezt a törvényjavaslatot a Gazdasági és
informatikai bizottság tagjai az Állami Számvevőszék munkatársaival, szakértőivel közösen
készítették elő, és így terjesztették be.

Felmerült még több bizottsági ülésen is, hogy miért a Gazdasági bizottság nyújtotta be
ezt a törvényjavaslatot. Itt nyilván felmerült a Számvevőszéki és költségvetési bizottság is, de
a Házszabály értelmében egy bizottság nem lehet egyszerre előterjesztő és első helyen kijelölt
bizottság, ezért volt logikus, hogy az Országgyűlés másik gazdasági ügyekkel foglalkozó
bizottsága, azaz a Gazdasági és informatikai bizottság nyújtsa be ezt a törvényjavaslatot.

Röviden ennyit szerettem volna kiegészítésképpen mondani. Amennyiben kérdések,
észrevételek vannak, megpróbálunk rá válaszolni, és bátorítunk mindenkit, hogy a vita
folyamán módosító javaslatokkal éljenek.

Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr.
Másodiknak megadom a szót Domokos László úrnak, az Állami Számvevőszék

elnökének. Elnök úr, parancsoljon!

Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének tájékoztatója
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
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Tisztelt Képviselők! Tisztelt Megjelentek! Először köszöntöm önöket  személyesen,
mert eddig az alelnök volt többször jelen. A  bizottság mindig hasznos megbeszélések színtere
volt, sőt olyan kezdeményezést is tett a bizottság, amely január 1-jétől néhány területen
hatékonyabbá teszi az ellenőrzést – ezt most itt jelezni szeretném –, akár az 50 százaléknál
nagyobb állami tulajdonú önkormányzati vállalatok, akár pedig az alapítványok
ellenőrzésének a kiterjesztésével kapcsolatban.

Most egy átfogó törvényjavaslathoz jutottunk el. Az alkotmány, az alaptörvény
elfogadását követően önmagában láthatjuk, hogy az alkotmány a gazdaságpolitikában, a
költségvetésben a közpénzzel és közvagyonnal kapcsolatosan nagyon határozott, szigorú,
takarékos kritériumokat határoz meg az államadósság szintjére, az 50 százalék megcélzására.
Jelezni tudom, ez önmagában egy olyan kritériumot határoz meg, amely az eddigi
tapasztalatainkat is megerősíti, hogy ahol az Állami Számvevőszék határozottan ellenőrizni
tudott és határozott jogosítványai voltak, ott a rend segítette a gazdálkodás jobb színvonalát, a
hatékonyabb működést, ahol ez korlátozva volt, ott jellemzően több kockázatot hordozott az
ottani közpénzek és a közvagyon elköltése. Erre utal például a tavalyi törvénymódosítás,
amely most megjeleníti ezt a szemléletet. Én úgy fogalmazok, hogy azzal számolhat
mindenki, hogy a közpénzeknél a Számvevőszék bármikor, bárkit ellenőrizhet, amelynek az a
következménye, hogy vélhetően nagyobb lesz a fegyelem a szabályok betartása iránt.

Ezt a villamosjegyet vásárló és nem vásárló emberre szoktam példaként felhozni. Ha
valaki tudja, hogy nagy valószínűséggel nem fogják ellenőrizni, akkor az az ember, aki addig
mindig jegyet vásárol, lúzernek számít, olyan embernek, hogy ő az a szerencsétlen, aki a
szabályokat betartja, de nem éri meg, mert a norma az, hogy nem kell a szabályt betartani.
Ezzel azt fejezném ki, hogy nem kell mindig ellenőrizni, de a lehetőségének rendelkezésre
kell állnia, hogy a rendet betartók, a szabályokat követők legyenek a normakövetés értékei, és
azokkal szemben pedig, akik ezt nem teszik, legyen egy erős ellenőrzési jogosítvánnyal bíró
szervezet, amelyik ezt képes helyre tenni, mondhatnám, hogy a Magyar Országgyűlés által
elfogadott törvények hasznosulását, megvalósulását tudja biztosítani, alátámasztani. Ezért is
mondjuk azt, talán ez a legnagyobb kritika az elmúlt 21 év tapasztalatai alapján, hiszen azért
tudnunk kell, hogy 1989-ben született, az alkotmány kihirdetése után néhány hétre, még az
1989-es egypárti parlament fogadta el az előző és még ma is létező ÁSZ-törvényt. Itt nyilván
a jogalkotó az akkori politikai helyzet félelmeire vagy feltevéseire alapozva jelentetett meg
szabályokat. Így például kihagyta azt a helyzetet, amivel akkor nem számolhatott, de most az
elmúlt évekből jó néhány példát tudnak a kollégáim mondani, hogy az adatszolgáltatás
megtagadása, az adatszolgáltatás korlátozása történt, és ennek semmiféle következménye nem
volt, annyi volt, hogy az ÁSZ kevésbé hatékonyan tudott ellenőrizni, kevésbé markáns,
kevésbé határozott álláspontot tudott kifejezni bizonyos közpénzek elköltése esetén. Tehát ez
az ellenőrzés hatékonyságát tudja javítani, rövidebbé tudja tenni az ellenőrzést, tartalmában
pedig pontosabbá.

A másik oldala talán még markánsabb a képviselők számára is, hogy ismétlődően,
évről évre ugyanazokat a hibákat kénytelen az ÁSZ megállapítani, mert semmiféle
intézkedési terv, mondhatni a megoldás irányába való kikényszerítő lépések nem voltak. A
mai jogszabályi felállás szerint ha valaki semmiféle intézkedési tervet nem csinált, akkor nem
követett el jogsértést, innen kezdve viszont a törvényesség helyreállításának nincsenek
kikényszerítő vagy segítő eszközei. Mi nem azt mondjuk, hogy intézkedési terv készüljön,
hanem ez legyen követelmény határidővel, és a végrehajtása pedig már egy következő

kérdéskör. Tehát itt az, amit maga a szigorítás megfogalmaz, az ÁSZ-szal való
együttműködés követelményét határozza meg. A cselekvés követelménye nyilván egy későbbi
kérdéskör, az már magának a dolognak a megítélését jeleníti meg az ÁSZ tekintetében.

Itt volt egy félreértés, és itt most ezt szeretném megerősíteni, szintén az 1989. évi jó
hagyományokból levezetve. Az ÁSZ-ban mi továbbra is azt valljuk, hogy hivatali típusú
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ÁSZ-nak kell lennie, magyarul nem bírságolási és büntetési jogkörrel. Ebben semmi nem
változik, továbbra is az igazságszolgáltatás lesz az eljáró szervezet. Vannak Európában és a
világban, a demokratikus országokban is bírói típusú számvevőszékek, főleg a mediterrán és
az amerikai országokban, de az angolszász és a közép-európai országok, valamint
Magyarország is az ilyen típusú hivatali ÁSZ működését viszik. Mi azt gondoljuk, hogy ez
közgazdaságilag erősebb, ezért Magyarországnak ma mégis csak a gazdaság kérdéseiben kell
segítséget nyújtani, a szabályossági kérdésekben elég, ha csak a biztosítékok
garanciarendszerét jeleníti meg.

A harmadik kérdéskör, amit ki szeretnék emelni, az alkotmány vitájában is felmerült,
ez a nyilvánosság kérdése. Az Állami Számvevőszéknek korábban – ez itt, a bizottságban
talán még inkább ismert – voltak olyan jelentései, amelyek nem kerültek nyilvánosságra, ezek
pedig az úgynevezett számvevői jelentések voltak. Ezek a 49 999 lakosú nem megyei jogú
városok voltak, az annál kisebb települések  az elmúlt 21 év hagyományai szerint nem a
hagyományos számvevőszéki eljárási rendben – beleértve a nyilvánosságot –, hanem az
ellenőrzés módszertanában, minőségbiztosításában is más eljárást folytattak, mondhatnám azt
is, hogy nem az elnök hagyta jóvá, nem a Számvevőszék jelezte, hanem a méret
függvényében az 50 000 felettiek, a megyék, a főváros és a kerületek esetében nyilvánosságra
került. A kerületek esetében ugyan sajtótájékoztatót soha nem tartott az ÁSZ, míg vidéken
mindig tartott, ez egy belső szokás kérdése volt, ezt helyreállítottuk, a múlt év júliusa óta ez
sajtótájékoztató keretében történik meg, a teljes jelentésében nyilvános, viszont a többi
esetében a polgármester volt az adatgazda, a polgármesterre volt bízva, hogy nyilvánosságra
hozza-e ezt a jelentést.

Ezért fontosnak tartom, hogy kimondjuk: egyféle jelentés van, a számvevőszéki
jelentés, és ugyanolyan elbírálási módon és nyilvánossággal jelenne meg. Az önkormányzatok
ellenőrzése természetesen továbbra is kiterjedne az Állami Számvevőszék ellenőrzésére, ez is
egy 21 éves hagyomány. A világban más megoldások is vannak, de mi azt gondoljuk, ezt
belső tartalmi megújulással, egyre jobban erősítve a jogszabályi környezetet, hatékonyan el
lehet végezni. Erről itt az alelnök úr beszámolt, ilyen a kockázatalapú és egy másik
módszertan, de ebbe most nem mennék bele, mert ezt a törvényjavaslat maga nem jelzi, de
érthetően visszatérünk erre az elemre a törvény kereteiben.

Még egy vitapont volt, amelyet Esztergom példáján talán érdemes szóvá tenni, mert
elmondtam a sajtónak, de itt talán nem volt világos minden képviselő számára, hogy pontosan
mi is történt. A korábbi eljárási rendnek megfelelően – egyébként a törvényi keretek között
ma is hozzuk ezt a törvényi passzust, azt hiszem, a 29. § az, amelyik a véleményezési jogot
hozza az ellenőrzött számára – van egy olyan stádiuma a jelentésnek, amikor már készen van,
de még megkapja az ellenőrzött, hogy írásban véleményezze, és utána erre az ÁSZ köteles
válaszolni, de már nem a jelentés keretei között, hanem feltüntetve az ellenőrzött
különvéleményét és az erre adott ÁSZ-véleményt. Ez az a szakasz, amikor az ellenőrzöttek
nem mindig tartják be a szabályt, és ők hamarabb nyilvánosságra hozzák, vagy úgy tüntetik
fel, mintha az ÁSZ nem kívánná nyilvánosságra hozni. Ez ma is az ellenőrzöttek védelméről
szóló szabály, hogy akkor váljon nyilvánossá, amikor már a különvéleményeket is
összegyűjtve, a jelentésben ezt is bekötve, annak részeként, mellékleteként jeleníti meg, ezt
továbbra is visszahozza ez a jogi szabályozás. Úgy gondolom, a hivatali típusú rendből
adódóan ez helyes is, ez egy bevált gyakorlat. Ennek egy problémája van: ha viszont
valamelyik fél nem fegyelmezett, itt jellemzően az ellenőrzött fél, akkor egy ellentétes
érdekek szerinti véleményalkotás alakulhat ki, hiszen az ÁSZ csak akkor mondhat erről
véleményt, amikor a fél betartja a törvény rá vonatkozó részét.

A konkrét ügyben itt mégis csak meg kellett hozni a döntést, ha erre már kitértem,
akkor szólok róla. Ennek a tapasztalatait levonva a belső rendet is át kell alakítani emiatt, és
személyesen meghoztam a döntést, hogy már most is és ezentúl minden önkormányzati
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jelentésnek egyforma elbírálással kell megjelennie, tehát ezentúl az 49 999 fő alatti
települések esetében is nyilvánosságot fog kapni, az ÁSZ által biztosítva. Ennek a jogi
bizonytalanságát nyilván úgy kell lerendezni, hogy egyféle ÁSZ-végtermék van, a
számvevőszéki jelentés. A végtermékekről még érdemes szólnom.

A másik kérdést a képviselők érintették. Egyrészt természetesen a zárszámadásról
továbbra is az ÁSZ fog jelentést írni, ezt külön is nevesíti a törvény, illetve külön nevesíti azt,
hogy a költségvetési tervet, a költségvetést véleményezni fogja. Ez vita tárgya volt. Mi úgy
gondoltuk, az ÁSZ-nak továbbra is azt a tanácsadó szerepét, amit 21 éve gyakorol azzal, hogy
véleményezi a költségvetést,  abban továbbra is rendelkezésre áll a képviselők, illetve a
nyilvánosság számára. Ez nem egy jelentési forma, hanem egy tájékoztató, egy véleményező

forma, de ez továbbra is meg fog jelenni, ezt a hagyományt visszük tovább.
Természetesen minden ellenőrzés típusát nem veszi sorra ez a törvénytervezet, hiszen

tudni kell, ma is 30 olyan törvény van, amelyik különböző módon szabályozza az ÁSZ-
ellenőrzés sajátos, különös szabályait. Ez a törvénytervezet, mint eddig, nyilvánvalóan
továbbra is megadja azt a jogot, hogy külön feladatot teremthet az Állami Számvevőszék
irányában, illetve ilyen értelemben az Országgyűlésnek megvan a mozgástere, hogy kijelöljön
törvényeket, hogy különösen mit, milyen gyakorisággal, évente, kétévente, esetleg milyen
módszertannal is tegye, erre is vannak példák. Ez a törvényjavaslat a tartalmi részekben nem
szándékozik lépéseket tenni.

Három okot tudok idézni, amelyek alapján azt tudom mondani, hogy a számvevőszéki
törvény aktuális: az alaptörvény változása, a 21 év tapasztalatainak a megújítása, valamint az
a cél, hogy a költségvetésben a közpénzzel, a közvagyonnal való gazdálkodás szigorúbb,
határozottabb ellenőrzési jogkört teremtsen, tehát ennek érdekében született meg a
törvénytervezet, és ezt támasztja alá.

Zárómondatként azt tudom mondani, hogy az Állami Számvevőszék részéről
támogatjuk ennek a törvényjavaslatnak az ilyen irányú benyújtását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről megkérem Gáva Krisztián

helyettes államtitkár urat. Parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium megvizsgálta a törvényjavaslatot, és ennek alapján a szakmai véleménye szerint
alkalmas az általános vitára.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, az előterjesztőhöz,
illetve az elnök úrhoz és a helyettes államtitkár úrhoz van-e kérdésük.

(Jelzésre:) Pál képviselő úré a szó.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Hallgatva a törvénytervezetről a
kiegészítést, nagyon sok minden van benne, amivel egyet lehet érteni az elmondottak alapján.
Az, hogy a normakövetés és a rend betartása fontos dolog, szerintem azzal az asztal körül ülő

minden képviselő egyet tud érteni, ez helyes, elfogadható cél.
Ha ezt valóban célul tűzték ki a törvényalkotók vagy a törvényjavaslat készítői, azért

jobb lett volna néhány fogalmat tisztázni, akár az (1) bekezdésben, ahol a nemzeti vagyon
fogalma nincs meghatározva, az 5. §-ban a törvényesség és a célszerűség alatt mit értenek, a
vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenység tartalma nincs meghatározva. Ugyan
ezekről mindannyian gondolunk valamit, csak attól félek, hogy amikor majd konkrét
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vizsgálatok lesznek, akkor ezeknek a fogalmaknak a nem pontos meghatározása rengetek
vitára ad majd okot.

A felvezetőben elhangzott, hogy sok esetben az volt az eredmény, hogy elkészült egy
vizsgálat, de nem vették komolyan, nem vették figyelembe a vizsgált szervezetek. Lehet tudni
valamit arról, hogy ez milyen százalékban volt? Egy-egy példa erre elhangzott, de igazából
van-e erre valamifajta felmérés, eredmény vagy számítás, hogy milyen mértékben volt
jellemző az, hogy az érintettek nem vették ezt figyelembe?

Egy kicsit kérdéses a benyújtott törvénytervezet alapján, hogy az ÁSZ jelenleg
valójában kinek is a szerve, hiszen az Országgyűlés és a kormány egyformán van
meghatározva. Jó lenne, ha erre kaphatnánk valamilyen választ, hogy a törvényjavaslatot
alkotók és benyújtók ezt hogyan képzelik.

A következőket kérdezem: a köztisztviselői törvénnyel összhangban van-e az ÁSZ
vezetésére vonatkozó szabályozás, ami jelenleg a törvénytervezetben van? Egy kicsit
érzékelhető, hogy az ellenőrző és az ellenőrzött pozíciójában azért komoly elmozdulás van.
Jelzem, bár ezt el is mondtam, szerintem ez jó dolog. Az már nem biztos, hogy ennyire
helyes, hogy az a kiterjeszkedés, ami a törvényjavaslatból kiolvasható, mely szerint nemcsak
az állami szervekre, hanem az államháztartástól távolabb lévő szervekre is igen komoly
ellenőrzési jogokat kíván magának az Állami Számvevőszék megszerezni. Igazából mi
indokolja az  ilyen fajta kiterjeszkedés olyan cégek, olyan tevékenység irányába, ami nem
kimondottan a költségvetést, hanem magáncégeket jelent, akár az önkormányzatok esetében is
igaz ez, ahol többségi tulajdon van? Mi indokolja ezt a kiterjeszkedést, ezt a szándékot?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A kormányzati oldalon van-e kérdés? (Nincs jelzés.)
(Jelzésre:) Amennyiben nincs, Szilágyi képviselő úré a szó.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Először is azt szeretném mondani, hogy mi tudjuk ennek a javaslatnak az irányát

üdvözölni. A mi programunkban is az szerepel, hogy az Állami Számvevőszék hatáskörét,
illetve ellenőrzési képességét meg kell erősíteni. Ez mindenképpen ebbe az irányba mutat,
úgyhogy ezt az irányvonalat üdvözöljük.

Szintén örülök annak, hogy az elnök úr felhozta az esztergomi példát, ezzel
kapcsolatban nekünk némi felvetésünk volt ezzel kapcsolatban. Örülök, hogy mindezzel
tisztult a kép ebben a tekintetben is.

Nagyon szeretném majd látni, esetleg ha erről pontosítást kérhetnék, hogy a jelentés
nyilvánosságra hozatalára milyen határidők fognak vonatkozni? Ez pontosan hogyan fog
kinézni? Mik azok az előírt korlátozások, amelyek mentén meg lehet tagadni ezeknek a
jelentéseknek a nyilvánosságra hozatalát, például államtitok vagy különböző érdekek mentén?
Megköszönném, ha erre kitérne.

Lenne még egy felvetésem, illetve kérdésem. Itt látom, hogy lehetőségként
szabályozza ez a javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek
vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, lát-e arra
esélyt, hogy ez esetleg ne csak egy lehetőség legyen, hanem valamiféle kötelezettséget is
előírjon, hiszen látjuk, hogy az önkormányzati pénzek nagy részét az ilyen cégeken keresztül
nyúlják le, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartjuk az Állami Számvevőszék megerősítését
ebben a tekintetben is, mivel itt főleg olyan törekvések jöttek elő a kormányoldal részéről,
hogy az önkormányzatok gazdálkodását a kormányhivatalokon keresztül fogják majd
felügyelni. Sokkal inkább követendőnek tartanánk azt, ha ez az Állami Számvevőszék
megerősített szerepe lenne. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ha nincs egyéb kérdés, az elnök úrnak vagy
Koszorús alelnök úrnak megadom a szót. (Jelzésre:) Elnök úr, parancsoljon!

Válaszadás
DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Ahogyan már mondtam, az

elmúlt időszakban, tulajdonképpen már július 5-e előtt, amikor az Állami Számvevőszék
megválasztott vezetőjeként odakerültem, már történtek belső értékelések, készülve az új
vezetésre, és ezekre a problémákra az elmúlt hónapokban dilemmákat folytattunk le, amelyek
tapasztalatait átadtuk ehhez a törvénytervezethez. Például az egyik ilyen az ellenőrzés-
módszertani kérdéskör. Ez egy eléggé vitatott, meg kell mondanom, sok tekintetben a
beltartalmában egy átalakuló folyamat. Ez úgy érthető meg, hogy 1989 óta nagyot változott a
világ, így az ellenőrzés világa is. Már Kovács Árpád is és én magam is a nemzetközi
sztenderdek mellett köteleztük el magunkat, hogy az Állami Számvevőszék a nemzetközi
sztenderdek szerint fog dolgozni. Ez helyes törekvés, csak az a problémája, inkább így
mondom, hogy a kihívása, hogy folyamatosan fejlődik. Decemberben a számvevőszékek
nemzetközi szervezete, az INTOSAI, amelyik a sztenderdizálásban nagyon aktívan részt vett
az elmúlt években, 40 új sztenderdet fogadott el, illetve ennek a különböző, úgynevezett
guideline alváltozatát. Rögtön itt benne is vagyok abban a problémában, hogy ezek jó része
angol nyelven jelenik meg, nem magyarul, és annak, hogy az egészet le lehessen fordítani
magyarra, még nincs világos fogalomrendszere.

A nemzetközi sztenderdekhez való elkötelezettséget mi úgy tudjuk adni, hogy a
módszertanunkat folyamatosan felülvizsgáljuk, és ezt az előzetesen meghirdetett módon
ellenőrzik. Ezt azonban beleírni egy kétharmados törvénybe, aggodalmasnak láttuk, mert pont
az eljárás hatékonyságát akadályozná, illetve a nemzetközi változásokat nem tudná nyomon
követni, beragadna egy mai állapotba. Ez, még egyszer jelzem, egy hosszú vita volt, a hivatal
ellenőrzésében jobban elmélyedt kollégák kérték, hogy ne menjünk bele ebbe a kétharmados
törvény keretében, hanem hagyjuk meg az alkotmánynak azt a megfogalmazását, amely –
most lehet, hogy nem tudom szó szerint idézni – azon szemléletet kéri az ellenőrzésen
számon, hogy célszerű, törvényszerű, a  törvényességet, célszerűséget és hatékonyságot a
szemléletében ellenőrizze. Ez egyébként kifejezi az ellenőrzés irányultságát, de azt, hogy ezen
belül milyen módszertanban jelenjen meg, hosszas, 21 év tapasztalata alapján is az volt az
álláspont a viták végeredményeképpen, hogy ne kétharmados törvényben jelenjen meg.

Azokat a pontokat viszont, amelyeknél a két hozzászóló is jelezte, hogy a
normakövetési célt látják és üdvözlik, ezt köszönöm, mert ezt valóban szeretnénk érzékelni,
illetve az ÁSZ megerősítésénél – erről kevésbé beszéltem – a függetlenségi oldalról is
próbáljuk azt a helyzetet oldani, amely, akár csak 2010-ben történt, a költségvetését
közvetlenül érintő korlátozást kapott a Számvevőszék, ezáltal a mindenkori kormányzati
szándékhoz lehetett igazítani, hogy úgy mondjam, a kereteit. Ez többek között például abban
is megjelenik, hogy a köztisztviselői törvény, ami el lett vetve, tehát a köztisztviselői törvény
szabályaival egy alakuló ÁSZ-dolgozói bérezési rendszer volt kialakítva, átvéve a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének a múlt év közepén elfogadott szabályait. Azt gondoljuk,
ez jobban kifejezi, hogy a nemzetgazdasági átlagbérre vonatkozó szorzó jelenik meg, így a
kormány a pótlékok és egyéb más részletek szabályozásában nem tud ilyen értelemben az
ÁSZ belső viszonyaiba beleszólni, viszont az egész bérszerkezetet átszámolva arra a
bértömegre próbáltuk kialakítani, amely ma is rendelkezésre áll, és a zárórendelkezés egy
másféléves átállási időt ad, amely a beálláshoz megteremti a felkészülést. Tehát ilyen
értelemben nem kell, hogy összhangban legyen, hisz ez önálló, az egész II. fejezet javarészt
pont egy önálló bérszerkezeti szabályozást ad. Egyébként megerősíti, szigorúbbra vonja a
számvevők összeférhetetlenségi szabályait, és nyilván pontosabbá is teszi ezeket a kérdéseket,
hogy valóban elvárható objektivitású munkát végezhessenek el a számvevők. A válaszom az,
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hogy az Országgyűlés ellenőrző szerve, ezt az alkotmány is definiálja, ezen a sarkalatos
törvény nem kíván változtatni, sőt, inkább a kormánytól való függetlenedés, a végrehajtó
hatalomtól való függetlenedés egyéb részelemeit hozta be a javaslat.

Milyen arányban nem tartották be az ellenőrzéseket? Erről minden évben a
beszámolóban részletes képet adtunk. Nagyjából egyharmada az, amelyik vagy nem betartva
vagy csak részben betartva történt. Ebben nagy szórás van. Van olyan szereplő, amelyik a
felét sem tartotta be, vannak, akik 90 százalékig, a legjobb általában 90 százalékos volt. De itt
most nem is az a kérdés szerintem, hogy a javaslatot megvalósították-e, hanem az, hogy
készült-e rá intézkedési terv. Tehát ez az intézkedési terv az együttműködésre helyezi a súlyt,
annak a minőségére. Nyilván, különösen, ahol nem is kötelező ajánlást fogalmaz meg az ÁSZ,
mert nem ellentétes a törvénnyel, hanem mondjuk az ésszerű gazdálkodással, az
figyelemfelhívó természetű. Itt inkább a törvény azt adná meg lehetőségként az ÁSZ-nak,
hogy ezt tényként tudja rögzíteni, hogyha egyáltalán nincs együttműködés, akkor ennek a jogi
tényállása áll fenn. Az ellenőr és ellenőrzött viszonyában, azt gondolom, precízebb
szabályokat fog kikényszeríteni ez a szabályozás, de az egyeztetési mechanizmusoknak
megbízólevéllel, programmal kell megjelenniük, előre meghirdetett módszertan, alak szerint.

Az, hogy mennyi időtartamra szól az ellenőrzés, majd pedig milyen együttműködési
pontok vannak, továbbra is megmarad, sőt, a törvényjavaslat egy külön passzusa fogalmazza
meg azt, hogy milyen módon van dokumentált véleményezési joga az ellenőrzöttnek és az
ellenőrnek. A nyilvánosság számára – ez már egy másik kérdéskör – abban a pillanatban,
ahogyan ez megérkezik, és úgymond aláírásra kerül, a jelentésnek gyakorlatilag azonnali
megjelenése van. Továbbra is elektronikus úton is megjelenve, a szokásos képviselőknek egy
figyelemfelhívó levéllel, illetve aki az internettel elektronikusan kéri, annak eljuttatva, aki
pedig nyomtatva kéri, annak is megvan a feltétele. Szűkült egyébként a nyomtatott példány,
nőtt az elektronikus, olyan is van, aki csak a felhívólevelet igényelte, de a nyilvánosság
biztosítása a képviselőkön túl továbbra is jelen lesz a mai körülmények között, de ezt a
törvény is megerősíti. Amint mondtam, a számvevői jelentések egy speciális kör voltak, ilyen
már nem lesz a jövőben, csak számvevőszéki jelentés lesz.

A nyilvánosság korlátozására vonatkozóan az ÁSZ nem kíván különleges jogokat
vagy specialitásokat kérni, az általános adatvédelemmel és az államtitkokkal kapcsolatos
részeknek az ÁSZ-ra vonatkozóan is kötelezően jelen kell lenniük, erre nincs különleges
szabály, legalább is ilyet nem szándékoztunk. Ha ez olvasható ki, akkor még meg kell
néznem, mert nem volt ilyen szándék, hogy különleges szabály legyen.

Talán még egy momentum, amit Pál Tibor képviselő úr jelzett, az ellenőrzés tárgya
kiterjed-e az egyes intézményeken túl. Van, aki egyrészt azt keresi, miért nincs beleírva
minden, másrészt pedig azt, hogy miért terjesztjük ki. Itt egy elvi döntés van, mégpedig az,
hogy aki közpénzt kap, az érintettje az ellenőrzésnek, és aki közvagyonhoz hozzájut, akár
használatra is, annak az ellenőrzése meg legyen oldva. Talán az európai uniós csatlakozási
szerződéseket tudom példaként is hozni. Az Európai Unió Számvevőszéke is jogosult például
magánszemélyeket is ellenőrizni, gondoljunk csak a földalapú támogatások rendszerére.
Egyébként most újból jönnek ilyen kérdések, és korábban is voltak. Az nem idegen a
nemzetközi környezetben, hogy úgymond a közszférától távol eső alanyokra is kiterjed, ha ők
közpénz, közvagyon felhasználásában jelennek meg, tehát ez az általános szabály megjelenik.

A törvényhozásnak van még lehetősége, és itt legyen lehetőség az önkormányzati
tulajdon ellenőrzésének lehetőségére vagy kötelmére. A kötelmet törvényben kell meghozni, a
lehetőség pedig a sarkalatos törvény egy keretszabálya. Ha az a szándék fogalmazódik meg,
hogy ez kötelező, sőt évente, kétévente vagy négyévente ilyen rétegszabályt is szeretne
alkotni a törvényhozás, úgy gondolom, ez az önkormányzati törvénnyel és a másik sarkalatos
törvénnyel kapcsolatos, ahogyan egyébként szokás is volt a jogalkotás szempontjából, és mód
van megalkotni. Ebbe a törvénytervezetbe mi csak azt hoztuk vissza, azt ajánlottuk, amit
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korábban is konkrétan hozott. Még egyszer mondom: az ÁSZ éves beszámolója, a
költségvetés véleményezése és a zárszámadás értékelése, auditálója, ezeket fogalmazza meg
nevesítve, a többiben pedig általános kiterjesztéssel, de hozza természetesen az
önkormányzatokat is. Ebben mi tartalmilag nem mozdultunk el, vagy nem javasoltuk, hogy el
kellene mozdulni, mert – még egyszer mondom – van egy olyan szabály és egyéb más
jogszabályok is vannak, amelyeket a Magyar Országgyűlés vagy országgyűlési határozatban,
vagy törvényben előír, és ahogyan eddig is, ezt az ellenőrzést továbbra is el fogja végezni,
azon törvényi keretek között, ahogyan ezt a Magyar Országgyűlés kijelöli. Amikor majd a
vagyonról szól a törvény, ott kell ezt megfogalmazni.

Talán még érdemes szólni a célszerűségről. Ez az elmúlt 21 évben nagyon komoly
szakmai gondot okozott a korábbi kollégáimnak, ahogyan ezt elmondták, hiszen valóban a
célszerűséget akkor lehet igazán ellenőri szemmel megítélni, ha ott kijelölték a célt, méghozzá
indikátorokkal, világos mérési pontokkal. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a törvényhozás
minél inkább meghatároz méréseket, indikátorokat, elfoglal koncepciókat, stratégiákat, ezek
fogalmazzák meg a célt, az ehhez a célhoz való mai végrehajtást, a valóság összevetését, ez
így reális. Ma nagyon sokszor az az ÁSZ gondja, hogy célszerű lenne vizsgálni a
célszerűséget, de ha nem adott mércét a törvényalkotás, a törvény nem írja körül, vagy nem
fogalmaz meg ilyet az országgyűlési határozat – ez nagyon sok területen jellemző –, akkor a
célszerűséget nem nagyon lehet számon kérni, mert mondhatnánk azt, hogy mihez képest
célszerű. Ennek ellenére szakmailag itt olyan műhelymunka van, amelyben szeretnénk
ösztönözni a kormányt arra – csak gondoljunk a költségvetésre –, hogy legyenek mérési
pontok, jelöljenek ki világos célt, és ehhez kapcsolódjon, hogy mivel kívánja mérni.
Egyébként az európai uniós forrásoknál már alapkritérium, hogy ilyenek legyenek.

Annak az értékelésébe most nem mennék bele, hogy mennyire tárgyszerűek vagy
mennyire célszerűek ezek a dolgok, de ez segítené. Egyébként ilyen értelemben inkább
ajánlásokat tud az ÁSZ megfogalmazni. Itt hozok fel egy példát. Az Állami Számvevőszék
elnökének egy korábban használt, de nem definiált joga vagy feladata van, ez pedig az
úgynevezett elnöki figyelmeztető vagy felhívólevél rendszere. Ez a könyvvizsgálóknál, az
üzleti világban ismert. Gyakorlatilag ezt korábban is gyakorolta, hiszen, ha belegondolnak,
amikor én vagy az elődöm aláírtuk azt a levelet, amit önöknek elküldtünk, az egy
figyelemfelhívó levél volt egy jelentéssel kapcsolatban, de ennek nem volt meg a jogi
feltétele. Itt most definiáljuk, hogy ami még nem törvénytelen, de célszerű lenne változtatni
rajta, mert megelőz egy károkozást, megelőz egy ésszerűtlen működést, ezt a kategóriát nem a
jelentéseinken keresztül, nem is azon jogi következményekkel, hanem egy elnöki
figyelmeztetőlevéllel jelenítjük meg. Egyébként ehhez még egy nagyon fontos elem is
hozzátartozik, amellyel több, az ellenőrzött, a célzott számára intézkedési kötelmet és arról
szóló beszámolást ad, de ez nem a jelentésekre vonatkozó kötelemmel egybehangzó, csak
annyiban, hogy az elnökre reagálniuk kell, amit egy későbbi ellenőrzésnél nyilván majd
figyelembe lehet venni. Tehát azt gondolom, ezzel finomodik az a kérdéskör, hogy nem
javaslatra lesz szükség, amint az korábban volt, hiszen amiben nem egyértelműek a
célszerűségi szempontok – még egyszer mondom, ez nem rajtunk múlik, hanem a mindenkori
törvényekhez illeszkedően –, akkor viszont képesek lehetünk ennek a jogi környezetnek a
kezelésére is. Egyébként ez egy nemzetközi elvárás, joggal Magyarországon is, hogy az ÁSZ
ne csak utólag mondja meg, mi volt rossz, hanem lehetőleg előre is próbálja meg a figyelmet
felhívni és hozzájárulni egy jobban működő államhoz. Azt gondolom, ez az eszköz ezt
segítheti, és kezdeményeztük ennek az egyértelműbb állásfoglalását, és a törvény-
előkészítésben az előterjesztést vállaló Gazdasági és informatikai bizottság ezt el is fogadta.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.
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Koszorús alelnök úr most kíván-e hozzászólni, vagy előbb a véleményeket hallgassuk-
e meg, és akkor az alelnök úr lezárná? Mit szól hozzá?

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a Gazdasági és informatikai bizottság alelnöke:
Köszönöm, ez így tökéletes.

Vélemények
ELNÖK: Hozzáfűzni valója, véleménye van-e valakinek? (Jelzésre:) Parancsolj!

VÍGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársamnak jelezném
a következményekkel kapcsolatban való kérdésére: 3 esztendeje egy ÁSZ-jelentést
vizsgáltunk, és ott találtuk az ÁSZ-jelentésben azt, hogy a 4-es metrónak nincs műszaki
ellenőre. Gy. Németh Erzsébet akkor rávágta, hogy most már van. A következményekről
annyit: azért, hogy ide jutott ez az ország az elmúlt 8 esztendőben, azt hiszem, Budapest
nagyon sokat tett érte.

Ha a 3175 települést vesszük, ahol a mintegy 2894 faluban 3,5 millió ember él,
gyakran kértük, hasonlítsuk össze ezt a számot, hogy az 1,7 millió ember életének a
működtetése mennyibe kerül, és mennyibe kerül a nagyjából 2900 faluban a 3,5 millió
működtetése. Számunkra is hihetetlen, hogy már másodszor konszolidáljuk a BKV-t és
netalántán a többi céget, amelyek Budapesten üzemelnek.

Bízom benne, hogy az Állami Számvevőszék ebben nagyon nagy segítség lesz
számunkra, hiszen az elnök úr is jelezte, hogy a budapesti önkormányzatot nem nagyon
nézték az elmúlt időszakban. Mi, falun élők gyakran mondjuk, ha netalántán egy
metrólejáratot kapna ez a 2900 kistelepülés, akkor már rendben lennénk az elegendő

finanszírozással, mert akkor már tudnánk üzemeltetni a falvainkat.
Tehát a következményekről annyit, hogy bízunk benne, az Állami Számvevőszék a

következő időszakban ráfókuszál arra a feneketlen zsákra, amit úgy hívunk, hogy Budapest
főváros, és netalántán egy picit más világ fog következni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Egyéb hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.)
Egyébként, képviselőtársam, annyit azért engedjen meg, mint budapesti képviselőnek

és polgármesternek: az, hogy szabálytalanul gazdálkodnak, és a felhasználásban hatalmas
hibák vannak, nem biztos egyébként, hogy azt jelenti, hogy alapvetően rosszul van bármi
felosztva, vagy alapvetően rossz a rendszer. Kérem, ezt a kettőt ne keverjük össze.
Ugyanolyan fontos a falvak helyzete, de szerintem ugyanolyan fontos a fővárosban élők
helyzete is. Egy tény: az elmúlt időszakban kiváló példa volt arra, ami Budapest Főváros
Önkormányzatában, illetve Budapesten történt, hogy milyen az, ha jelentős kontroll nélkül,
nem a hatékonyság, nem a közcél érdekében működnek bizonyos projektek. Ebben igaza van,
de azért ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy esetleg egy aluljáró pénze
mehetne a falvaknak, ennél bonyolultabb és összetettebb a Budapest és a vidék kérdése
Magyarországon.

Nos, alelnök úr, arra kérem, hogy foglalja össze, zárja le ezt a napirendi pontot.

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a Gazdasági és informatikai bizottság alelnöke:
Nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat. Nyilván csak magamhoz tudok
visszatérni abból a szempontból, hogy nagy tisztelettel kérem önöket, támogassák az általános
vitára való alkalmasságot, hogy mind a politikai, mind a szakmai típusú kérdéseket az
Országgyűlés patkójában folytatni tudjuk. Kérem, támogassák a javaslatot.
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Örülök annak, hogy alapvetően mindenki egyetért a törvényjavaslat szándékával.
Nyilván mindannyian azért vagyunk itt, hogy ezt még finomítsuk, és bízunk abban, hogy a
jövőben a szándék ebben a formában fog megvalósulni, úgyhogy kérem a támogatásukat.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Szavazás
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a bizottság tagjait, aki általános vitára

alkalmasnak találja és támogatja a törvényjavaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. –
15 igen szavazat.) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás. – 3 nem szavazat.)
Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A bizottság a törvényjavaslatot 15 igen,
3 nem és 2 tartózkodó szavazattal általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm szépen.

Megköszönöm az előterjesztést és a részvételt.

 A világörökségről szóló törvényjavaslat (T/3087. szám)
A 2. számú napirendi pontunk, a világörökségről szóló törvényjavaslat általános vitája

következik. Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszonyt köszöntöm a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium részéről.

Ha néhány mondatban kiegészíteni kívánja a törvényjavaslatot, szívesen hallgatjuk.

Hammerstein Judit helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
tájékoztatója

HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó
napot kívánok! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő urakat, és köszönöm a
lehetőséget, hogy tájékoztathatom önöket a világörökségi törvényjavaslatunkról.

Nem tudom, mennyi idő áll rendelkezésemre a prezentációhoz.

ELNÖK: Nézzen körbe, helyettes államtitkár asszony, és ön dönt.

HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Mi
szeretjük ezt a javaslatot, szeretjük ezt a témát, úgyhogy nagy örömmel tájékoztatjuk önöket
erről részletesen is, de kérem önöket, figyelmeztessenek, hogy rövidre fogjam a
beszámolómat. Engedjék meg, hogy nagyon röviden tájékoztassam önöket a törvénytervezet
hatályba lépésének a szükségességéről és az indokoltságáról, illetve először is abból indulok
ki, hogy jelen pillanatban mi a helyzet, és milyen feladataink vannak a világörökségi
helyszínek kapcsán.

Magyarország csatlakozott az UNESCO-egyezményhez, amely 1972-ben született
meg. Ez alapvetően nemzetközi kötelezettséget ró ránk. Az UNESCO-egyezmény kimondja
azt, hogy az a feladatunk, gyakorlatilag a világörökségi helyszínek kiemelkedő, egyetemes
értékét őrizzük meg, óvjuk meg, és ehhez kapcsolódóan ennek teremtsük meg az intézményes
és a financiális feltételeit. Jelen pillanatban a 2001. évi örökségvédelmi törvény rendelkezik a
világörökségi helyszínekről, ellenben ez a törvény nem rendezi megnyugtatóan a
világörökségi helyszínek helyzetét, nem teremti meg azokat a feltételeket, hogy a helyszínek
kapcsán keletkező feladatokat érdemben és hatékonyan el tudjuk látni, arról nem is beszélve,
hogy az elmúlt 10 évben gyakorlatilag a politikai, a jogi és a társadalmi környezet is
jelentősen megváltozott. Emiatt vált szükségessé, hogy egy önálló, a világörökségi helyszínek
speciális státuszára, különbözőségére is figyelemmel lévő törvényjavaslatot dolgozzunk ki.

Egy viszonylag új keletű tendenciáról beszélünk. Fontos tudni, hogy jelen pillanatban
hogyan is néz ki a nemzetközi trend. Ha egy kis nemzetközi kitekintéssel élünk, akkor
elmondhatjuk azt, hogy külön, önálló törvénnyel nagyon kevés ország rendelkezik, egyébként
meglepő módon ilyen ország Románia, ilyen ország a Dél-afrikai Köztársaság, ilyen ország



16

Olaszország. Egyébként Olaszország nem olyan régen, azt hiszem, közel 5 évvel ezelőtt
vezette be az önálló világörökségi törvényét, dacára annak, hogy Olaszországot olyan
országnak ismerjük, amelyik tényleg bőven rendelkezik világörökségi helyszínekkel.

Magyarország, ha elfogadja a világörökségi törvényjavaslatunkat, gyakorlatilag ennek
a nemzetközi trendnek az élére vagy az élbolyába kerülhet, trendformálóvá válhat. Tudni kell
azt, hogy maga az UNESCO is várja tőlünk, hogy ez a törvény megszülessen, nem is beszélve
egyébként a környezetünkben lévő országokról, a „Visegrádi négyek” is jelezték már, hogy
nagy várakozással tekintenek a törvény megszületésére, egyébként ugyanígy az osztrák
szakemberek is jelezték, szintén nagyon várják, hogy megszülessen ez a törvény. Tehát a
törvény elfogadásától az is várható, hogy Magyarország egy egyedülálló megoldással fog
előállni, és erre a törvényre egyébként a külföldi országok mind Európán belül, mind azon
kívül mintaként fognak tekinteni, és már arra is számítani lehet, hogy több ország egyébként a
mi törvényünket alapul véve fogja bevezetni a saját világörökségi törvényét.

Fontos még tudni, hogy kimondottan széles körű társadalmi konszenzus van a
törvényjavaslat mögött. Ennek a törvényjavaslatnak az előkészítése egyébként még az előző
kormányzathoz kapcsolódik, nem akarjuk elvitatni az előző kormány ez irányba tett
erőfeszítéseit. Végül is úgy alakult, hogy magát a törvényjavaslatot az előző kormányzat nem
tudta végigvinni. Mi, mint új kulturális kormányzat, áttekintettük az eddigi lépéseket,
áttekintettük, felülvizsgáltuk az előző kormányzat által kidolgozott törvényjavaslatot,
megtettük a szükséges korrekciókat.

Itt a változtatásokra vonatkozóan három elemet emelnék ki: egyrészt a helyi
önkormányzatok kötelesek a területrendezési terveik, illetve a településrendezési eszközeik
kezelési tervben foglaltaknak megfelelő, meghatározott időn belül történő átdolgozására – ez
nem volt kötelező jellegű az előző javaslatban –, illetve a jelenlegi törvényjavaslat előírja a
világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációt, és kivettük a Világörökség Magyar
Nemzeti Bizottság intézményét a mi törvényjavaslatunkból, egyébként arra való tekintettel
tettük, mert jelen pillanatban az az összkormányzati szándék, hogy a kormányzat munkáját
segítő bizottságok, tanácsok tekintetében átláthatóbb, jobban működő rendszert hozzon létre,
és lehetőség szerint ezeknek a bizottságoknak a számát csökkentsük.

A világörökségi helyszíneket érintő kihívások kezelése érdekében megalkotott
törvénytervezet alapvető célja, hogy átlátható, tervezhető szabályozás jöjjön létre a helyszínek
tekintetében. Három lényeges elemet tartalmaz a törvényjavaslat. Az első a világörökségi
kezelési tervekre vonatkozik, a második a kezelő szervezetek felállítására vonatkozik, a
harmadik nagyon fontos elem pedig az, hogy az állam kötelességeként állapítja meg a
törvényjavaslat, kötelezően előírja azt, hogy az állam pénzügyi forrásokat rendeljen a
világörökségi helyszínekhez.

Fontos tudni: alapvetően nem hozunk létre új intézményrendszert az új
törvényjavaslattal, ennek a minőségét fogja megváltoztatni a mi kezdeményezésünk, hiszen
kezelési terv eddig is volt, de ez nem rendelkezett kötelező erővel. Tehát a jelenlegi
törvényjavaslat azt fogja előírni, hogy a kezelési tervet kormányrendelettel kell kihirdetni,
tehát innen kezdve a kezelési tervnek kötelező ereje lesz, ezt minden érdekelt szereplő

kénytelen lesz figyelembe venni, gyakorlatilag ilyen értelemben az érintett szereplőket
együttműködésre buzdítja.

Kötelező kezelési terv hiányában jöhetett létre egyébként az a helyzet – most
egyetlenegy példát említenék –, tehát azt szerettem volna itt kiemelni, hogy jelen pillanatban
nincs kötelező erejű kezelési terv, emiatt állhatott elő az a helyzet, hogy például 2003-ban a
Tokaj történelmi borvidék esetében, ami szintén világörökségi helyszín, 527 település,
önkéntes módon gyakorlatilag kidolgozott egy kezelési tervet, ezt magára nézve mindenki
kötelezőnek tekintett, de amikor azt végre kellett hajtani, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy
bizonyos települések számára az mégsem tűnt kellőképpen jónak, és egyszerűen kihátráltak a



17

kezelési terv végrehajtásából. Ezt most már innentől kezdve nem lehet megtenni, hiszen
kötelező erejűvé válnak a kezelési tervek.

A másik fontos elem, ahogyan említettem, hogy világörökségi helyszínenként
világörökség gondnokságokat kell felállítani, ezek felállításáról a kultúráért felelős miniszter
fog gondoskodni kiválasztás útján.

A harmadik elem, amint említettem, hogy az állam megfelelő anyagi forrásokat fog
biztosítani a világörökségi helyszínekhez.

Ami a tervezet hatályát illeti, a törvénytervezet nemcsak a nyolc darab világörökségi
helyszínre vonatkozik, hanem a várományosi helyszínekre is, egyetlenegy különbséggel, hogy
a világörökségi helyszínekhez az állam forrásokat fog rendelni, azonban a várományosi
helyszínekkel kapcsolatban ez a kötelezettség nem áll fenn.

Még egy fontos elemet szeretnék kiemelni. A törvénytervezet új védelmet nem
keletkeztet, hiszen, ha pontosan megnézzük az UNESCO-egyezményt, abból teljesen
világosan következik, hogy világörökségi helyszínné csak az a helyszín válhat, amelynek a
védettségét a nemzeti jogrend már eleve biztosította, tehát amelyik a nemzeti jogrend alapján
már védettnek tekinthető.

Még egy fontos elem – természetesen nem akarom sokáig untatni az urakat –, hogy a
világörökségi és a világörökségi várományosi terület védelmét abszolút közérdeknek kell
tekinteni, ezért fontos, hogy egy olyan törvény szülessen meg, ami harmonikus
együttműködésre késztet minden érintettet, legyen egyébként az magánszemély, legyen az
beruházó, vállalkozó, legyen az kistelepülés, nagytelepülés, önkormányzat.

Ahogyan említettem, a kezelési terv jogszabályi szinten történő kihirdetésével azt
fogjuk elérni, hogy az önkormányzatok előbb-utóbb arra lesznek kötelezve, hogy a
településrendezési terveiket igazítsák a világörökségi kezelési tervhez.

Még egyetlenegy utolsó gondolat, amiről tájékoztatni szeretném önöket, hogy az
állami feladatok végrehajtásában ki vesz részt. Itt a világörökségi helyszínekkel kapcsolatos
feladatok ellátásának fő felelőse a kultúráért felelős miniszter, akinek együtt kell működnie a
természetvédelemért, az építésügyért, a turizmusért, a településfejlesztésért és a
településrendezésért, az agrárpolitikáért és a fejlesztéspolitikáért is felelős miniszterekkel, így
tud megvalósulni mind helyi, mind pedig egyébként kormányzati szinten egy rendkívül széles
körű együttműködés.

A törvényjavaslat bizonyos tekintetben kerettörvénynek is tekinthető. Arról, hogy
hogyan is fog egészen pontosan történni a kezelő szerv, illetőleg a gondnokság felállítása,
milyen kritériumok mentén, illetőleg a kezelési tervnek pontosan milyen tartalmi elemeket
kell tartalmaznia, konkrét végrehajtási rendeletek fognak rendelkezni.

Nagyon szépen megköszönöm a figyelmüket, és arra kérem önöket, figyelembe véve,
hogy a törvénytervezetnek milyen pozitív nemzetközi visszhangja lehet, mennyire várja
egyébként az érintett szakma összes képviselője, hogy ez a törvény megszülethessen,
támogassák ezt a törvényjavaslatot. Nagyon szépen köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony.
Kérdezem a bizottság tagjait, kérdés van-e ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:)

Parancsoljon, képviselő úr!

Kérdések, megjegyzések
ENDRÉSIK ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tényleg nagyon-nagyon

röviden és lényegre törően egy-két megjegyzést említenék.
Üdvözöljük ezt a törvényjavaslatot, tényleg nagyon régóta hiányzik ez a

joggyakorlatból, bár a sürgősségi tárgyalást kicsit túlzásnak tartjuk. Általánosságban tényleg
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egy jól látható, világosan felépített törvényjavaslat, viszont van benne két olya aggályos
dolog, amelyekre a figyelmet mindenképpen fel szeretném hívni.

Mit takarhat két kifejezés, a fennmaradást nem veszélyeztető hasznosítás, valamint a
világörökség területén létrejövő beruházás? Ezek az alapfogalmak miért nincsenek
letisztázva? Ez a koncepciótlanság eredménye, vagy tényleg csak nem volt eléggé átnézve ez
a dolog? Azért ügyelnek arra, hogy az erősebb korlátokat kiváltóakat fogalmazzanak meg? Mi
úgy gondoljuk, hogy nem kellene félni a tételes felsorolásoknál, hogy milyen célokra ne
lehessen hasznosítani ezeket a területeket, nehogy véletlenül az úgynevezett fejlesztő szabad
prédája legyen a Világörökség területe. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Michl Józsefé a szó.

MICHL JÓZSEF (KDNP): Azt szeretném megkérdezni, hogy a várományosi listán
jelenleg hány terület található? A minisztérium hogyan látja, hogy Magyarország területén
mindegyik eléri-e ezt a szép célt, hogy a Világörökség része lehet, és körülbelül hány
egységről beszélhetünk? Tehát a jelenlegi nyolc körülbelül mekkorára növelhető és mennyi
idő alatt?

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon!

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Én a gondnokságokról szeretnék hallani.

ELNÖK: Több jelentkezőt nem látok, így az államtitkár asszonyé a szó, tegye meg,
hogy válaszol a kérdésekre.

Válaszadás
HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):

Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket. Nem tudom, haladhatnék-e visszafelé,
azaz hátulról előre.

A gondnokság hatásköre egy gondnoki tevékenységet jelent, nincs semmiféle hatósági
hatóköre. Alapvetően az egyik oldalon kezelési terv elkészítéséért felelős, a másik oldalon
pedig műemlék-gondozási feladata lesz. Tehát a gondnokság feladata az, hogy adott esetben
beszámoljon a kormányzat felé minden konkrét változásról, ami a Világörökséget illeti, és
állandóan folyamatos állapotfelmérést végezzen.

Ami a várományosi listát jelenti, ezzel alapvetően az a probléma, hogy a várományosi
listáról nincs igazából konkrét, áttekinthető képünk, ugyanis ilyen típusú jogi fogalom sem
nagyon létezik, az UNESCO szempontjából sem, tehát maga az UNESCO is azon
gondolkodik, most mit is kezdjen azzal a várományosi listával, szigorú eljárásrendet
alakítson-e ki arra vonatkozóan, hogy ezt a várományosi listát hogyan kell kezelni. Jelen
pillanatban úgy néz ki a dolog – most nagyon nagy túlzással –, hogy bárki bejelentkezhet, és
regisztrált az egész táj, egy konkrét helyszín, úgy, mint várományosi helyszín. Ennél
konkrétabb választ nem tudok adni a kérdésére, de a mi törvényjavaslatunk már kísérletet tesz
arra vonatkozóan, hogy ezt jogilag mégis csak körbeírja, hogy milyen státuszt is jelent a
várományosi helyszín.

Egyről biztosan be tudok számolni: ez az úgynevezett római limes magyar szakasza,
ami egyébként jó eséllyel hamarosan világörökségi helyszínné válhat, már csak azért is, mert
itt nem Magyarország az egyedüli felterjesztő, ez nyilvánvalóan érint más országokat is,
amelyek a római limes konkrét másik szakaszán fekszenek.

Jelen pillanatban mindösszesen 911 világörökségi helyszínt tart nyilván az UNESCO,
ami meglehetősen tetemes szám. Ha megnézzük, Magyarország milyen számban képviselteti
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magát, összevetve más országokkal, akkor azt kell mondanom, nagyon jól állunk.
Magyarországon jelenleg 8 világörökségi helyszín van, ha ezt összevetjük Ausztriával, ami
egy hasonló méretű, múltú ország, ott mindösszesen 7 darab van, Romániában talán ott is
7 darab van, tehát azt gondolom, hogy meglehetősen jól állunk. Nekem a jövőt illetően azért
alapvetően az a gyanúm, hogy hosszú távon az UNESCO is most már kezd elgondolkodni
azon, hogy mégis csak milyen korlátokat szabjon ennek a világörökségi boomnak, hiszen
bizonyos idő után nyilván kezelhetetlen lesz a dolog, és könnyen devalválódik a Világörökség
cím értéke, ha borzasztóan sok helyszínnek ítélik ezt oda, és ha végül eljutunk odáig, hogy
már az lesz a kivétel, ha valami nem világörökségi helyszín. Tehát elmondható az, hogy ez
egy olyan típusú tendencia, amely elgondolkodtatja az UNESCO-t is. Én ezért úgy látom,
hogy olyan borzasztó sok helyszínen már nem lesz lehetőségünk, tehát ha nagyon-nagyon
nagy szerencsénk van a hosszú távú kilátásokat illetően, akkor összesen 11-12 lehet, de több
biztosan nem. Ami esélyes, az a római limes, de ennek alapvetően az az oka, hogy ebben más
ország is érdekelt.

Ennyiben tudtam ezt megválaszolni. Szeretném, ha a további kérdésekre kollégám,
Mihályfi László válaszolna, aki az Örökségvédelmi Főosztályt vezeti.

ELNÖK: Parancsoljon!

MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jó napot
kívánok! Köszönöm szépen a szót.

A fennmaradást nem veszélyeztető fejlődés definíciójára válaszul annyit, hogy a
Világörökségről szóló UNESCO-egyezmény eredeti nyelve tartalmazza a magyarra sokszor,
sokféleképpen fordítható fenntartható, fenntartandó, fennmaradó fejlődés terminológiát. Ez,
ami végül is a törvénytervezetben szerepel, hazai jogi hivatkozásokkal alátámasztható
definíció, természetvédelmi vonatkozásban mindenképpen. Ez az a terminus technicus, amit
igyekszünk általában innentől fogva használni a fordítási bizonytalanságok kiküszöbölésére.

A képviselő úr konkrét kérdésére válaszul azt kell mondanom, hogy a törvény,
ahogyan az államtitkár asszony is fogalmazott, értelem szerint a jogalkotási szabályoknak
megfelelően is és szándékunk szerint is csupán azokat az alapvetéseket tartalmazza,
amelyeket törvényi szinten szükséges és kell is szabályozni, így a kezelési tervek tartalmának
általános előírásait és tételeit tartalmazza a törvényjavaslat.

A kezelési tervek, amelyek arra fognak megszületni kormányrendeleti, jogszabályi
szinten, amit a tisztelt képviselő úr kérdezett, hogy pontosan egy adott helyszínen milyen
beavatkozások, milyen fejlesztések, milyen korlátok és milyen elemek szerepelhetnek, ezeket
a kezelési terv fogja meghatározni. Annyit az előzőeken túl, még ennek indokolásául el kell
mondanom, hogy a jelenlegi 8 magyarországi világörökségi helyszín vélhetőleg azért lett a
Világörökség része, mert egymáshoz sem hasonlíthatók, mert végtelenül nehéz volt olyan
szabályrendszert kitalálni, ami nyolc, ennyire markánsan különböző helyszínre vonatkozhat,
és ezért választottuk azt a megoldást, hogy törvényben csak a kereteket szabályozzuk, és az
egyes kezelési terveknél, amelyek már lehetnek helyszínspecifikusan különbözőek, akár
tartalmilag, akár léptékükben, akár terjedelmüket tekintve is, azokban a kezelési tervekben
lesz lehetőség, megengedett kötelezettség a törvény által azoknak a kérdéseknek a pontos
tisztázására, amit a tisztelt képviselő úr kérdezett.

Még ezzel kapcsolatban egy kiegészítő megjegyzést engedjenek meg. A
törvényjavaslat minden egyes ponton rögzíti a kultúráért felelős miniszter első helyi
felelőssége mellett – ami a nemzetközi egyezmény veszélyéből fakad – a vele egyetértésben
közreműködő más érintett miniszterek közreműködését. Ezt azért is szeretném itt külön
kiemelni, mert a kezelési tervek készítésénél is azok a miniszterek, legyen az területfejlesztés,
legyen az településrendezés, legyen az turizmus, legyen az agrárpolitika, ezeknek a
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minisztereknek a kormányzat részéről a kezelési tervek készítésekor szintén egyetértési joguk
van, tehát mi ebben látjuk a garanciáját annak, hogy azok a szempontok, amelyeket a
képviselő úr említett, a kezelési terv készítése során is képviselhetők, sőt, kötelezően
figyelembe vehető szempontok lehetnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr.

Szavazás
Kérem a bizottság tagjait, aki a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja,

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Ez egyhangú döntés, azt hiszem, ez
elég ritka a bizottságban, ehhez gratulálok az előterjesztőnek. Köszönjük szépen a részvételt.

HAMMERSTEIN JUDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen a támogatást és a lehetőséget. Viszontlátásra és további jó munkát.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3004. szám)

ELNÖK: Rátérünk a 3. számú napirendi pontunkra, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény módosítására, amely Szilágyi Péter, Kaufer Virág és Vágó Gábor
LMP-s képviselők indítványa. Az egyik alkotója itt van, ezzel kapcsolatban szeretném
megkérdezni, hozzá kíván-e fűzni bármit ehhez a tömör, de érthető normaszöveg-tervezethez.
(Igen jelzés.) Parancsoljon, képviselő úr!

Szilágyi Péter (LMP) tájékoztatója
SZILÁGYI PÉTER (LMP): A mosolyokból ítélve valamennyi képviselő elolvasta a

törvényjavaslatot, ezért csak nagyon röviden szeretném jellemezni.
Lényegében arról van szó, hogy szeretnénk arra lehetőséget teremteni, hogy azok a

társadalom peremére szorult emberek, akik rászorulnak arra, hogy a kukából vegyék ki az
élelmet, megtehessék azokon a területeken is, ahol az önkormányzatok esetleg rendeletben
szeretnék ezt megtiltani nekik.

Ennek nagyon egyszerű oka van. Itt alapvető problémákat próbálnak meg az
önkormányzatok a kormányzat segítségével eltusolni, egyébként ez nem egy megfelelő

eszköz arra, hogy a szegénység ellen küzdjünk, itt hiszen alapvető emberi jogokról is lehet
szó.

A másik, amit szeretnének ellenérvként felhozni, hogy ezzel a közterületen való
szemetelést elősegítenénk, ez egyáltalán nem így van, hiszen a szabálysértésekről szóló
kormányrendelet egyértelműen szabályozza azt, hogy akik a közterületen szemetelést
követnek el, azok szabálysértésben vannak. Ezt mi is meg kívánjuk hagyni, hiszen nem
célunk a rendetlenség, a szemetelés elkövetése a településeken, azt szeretnénk, hogy ezeknek
az elesett embereknek legyen egy utolsó lehetőségük arra, hogy éljenek a jogukkal.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy kérdés,
észrevétel van-e. (Jelzésre:) Apáti alelnök úr jelentkezett. Alelnök úr, parancsoljon!

Kérdések, észrevételek
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Próbálok óvatos lenni, nem

szeretnék senkit megbántani, de akik megírták ezt a javaslatot, valószínűleg nem lehettek az
olimpiai csúcsformájukban, úgy hiszem, az előterjesztők ettől azért sokkal többre is képesek,
ez nem válik a dicsőségükre. Egészen elképedtem ezen, tisztelt képviselőtársam.
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Azok az emberek, akik valóban ilyen mélyszegénységbe szorulnak, akár önhibájukból,
akár önhibájukon kívül, nem hiszem, hogy erre a megoldásra várnának. Gyakorlatilag,
bocsánat a kifejezésért, de ennyi erővel azt is leírhattuk volna, hogy dögevésre akarjuk őket
rábírni, vagy jogot akarunk nekik ehhez biztosítani. Pláne most, a májustól októberig terjedő

időszakban, a nyári kánikula idején milyen állapotok uralkodnak a szemétgyűjtőkben? Ezek
az emberek, ha innen táplálkoznak, innen szerzik be a napi betevőjüket, rettenetes
betegségeket tudnak összeszedni, ezáltal a saját egészségüket is veszélyeztetik, a betegségeket
tovább is lehet adni, mondjuk egy közösségben, és ha továbbadják a gyerekeiknek, akik
óvodába, iskolába mennek, jól tudjuk, nem kizáró ok, de rendszerint melyik társadalmi
csoporthoz vagy közösséghez kapcsolódnak ezek a személyek, akkor járványveszélyt
jelentenek, nemcsak magukra, hanem mások egészségére is. Azt pedig inkább hagyjuk, hogy
mennyire vannak tisztában ezek az emberek a köztisztasági szabályokkal.

Néhány méterre annak a társaságnak az épületétől, ahol nekem is szerencsém van lakni
Mátészalkán, hétről hétre, napról napra szenved a széles lakóközösség attól, hogy széttúrják a
szemetet, mindenfajta ételmaradványt, minden hulladéktípust szétszórnak, és mondjuk
például az üvegeket szétdobálva, összetörve, pozdorjává törve a gépjárművekben is jelentős
kár esik, nagyon gyakori például a defekt vagy az egyéb károsodás is. Úgy látszik, a közösség
nagyobb részének a jogaival már nem foglalkoztak ilyen mélyrehatóan az előterjesztők, ezért
én a teljes elképedésemnek és a kisebb felháborodásomnak szeretnék a felszólalásom
keretében hangot adni. Úgy gondolom, ez így, ebben a formában nem lehet megoldás, tehát
valószínűleg nem gondolták végig. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyéb kérdés, észrevétel van-e a bizottság
tagjai részéről? (Nincs jelzés.) Elnézést, talán ezzel kellett volna kezdenem, hogy a
Belügyminisztérium részéről a helyettes államtitkár úr itt van. Mi a véleménye a
Belügyminisztériumnak a törvénymódosítással kapcsolatban?

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Kormányzati álláspontot szeretnék megosztani önökkel.

Nem támogatjuk ennek a törvényjavaslatnak a tárgysorozatba vételét, mert az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozik ez a tevékenység.
Ugyan a közterület fogalmát szabályozza, mondjuk az épített környezet egy elemét, de a
személyiséggel kapcsolatos jogok szabályozására már nem terjed ki, úgyhogy már csak ezért
sem támogatjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gondolom, a képviselő úr reagálni kíván. Parancsoljon.

 Válaszadás
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Nagyon röviden reagálnék Apáti alelnök úr felvetéseire.

Azt, hogy itt az élelmet szedik ki, ezt csak szemléltetésképpen mondtam. Itt arról van szó,
hogy azokat a fémhulladékokat, illetve üvegeket szedik ki ezek az emberek, amelyeket még
értékesíteni tudnak, és ebből a társadalom által már lemondott tulajdonból bevételt szereznek,
ezeket szedik ki.

Amit ön elmondott, hogy miközben kiszedik a kukából, szemetelést hajtanak végre,
akár üvegcserepek hullnak szét, erre azért mondtam az előterjesztésemben, hogy erre van
jelenleg egy szabálysértési tényállás, amit nem kívánunk megszüntetni. Akik szemetelnek,
azokat igenis, meg kell büntetni, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ne legyen
tilos belenyúlni a kukába és kivenni azt az újságot vagy üvegpalackot, amit szeretnének.

Az államtitkár úrnak annyit szeretnék mondani, hogy igen, valóban nem kapcsolódik
személyiségi jogokhoz ez a dolog, hanem a közterülethez, azonban arra szeretném
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emlékeztetni az államtitkár urat, hogy amikor a hajléktalanokat a közterületről is kitiltották,
tulajdonképpen ugyanebben a törvényben rendelkeztek erről a kérdésről, és azért gondoltuk,
hogy egyfajta kiindulóként is szerepelhet itt.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy megjegyzést szeretnék tenni. Azt
gondolom, az LMP sincs ellene, lehetőleg támogassuk a szelektív hulladékgyűjtést, és bízunk
abban, hogy egyre kevesebb üveg és papír lesz a kukákban, mert ezeket szelektíven tudjuk
gyűjteni, tehát ilyen szempontból inkább ebbe az irányba kell elmenni.

Szavazás
Kérem a bizottság tagjait, akik támogatják ezt a módosító törvényjavaslatot,

kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás. – 1 igen szavazat.) Azt gondolom, a többi szavazás
okafogyottá vált, tárgytalan. Ezt a napirendi pontot lezárom.

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

A 4. számú napirendi ponthoz nem volt kapcsolódó módosító, így rátérünk az
5. számúra, amelyben bizottsági módosítók lesznek, ezekről fogunk szavazni. Itt van egy
kiegészítő ajánlás. Az a kérésem, ha egyetértenek vele a tisztelt képviselőtársaim, akkor egy
picit megpróbálom tömbösíteni, és úgy szavazunk, hogy haladjunk.

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása
Elsőként a kiegészítő ajánlást tenném fel szavazásra. Ebben összesen három darab

van, mind a három darab Jávor Benedek képviselő úr nevéhez kapcsolódik. Ezzel
kapcsolatban az 1. sorszámon a T/2883/8., a T/2883/2. számúról kérdezem Szaló helyettes
államtitkár urat, hogy a Belügyminisztériumnak mi az álláspontja.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

A 2. sorszámúval kapcsolatban a T/2883/40. számúról kérdezem a
Belügyminisztérium álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

A 3. sorszámúval kapcsolatban a T/2883/32. számúról kérdezem a
Belügyminisztérium álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem
támogatja.

Köszönöm, a kiegészítő ajánláson túlvagyunk.
Következik az a bizottsági módosító, amelyik a Belügyminisztériummal közösen

készült, amelyiknél a Belügyminisztérium jelzett, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, illetve
a módosítók alapján kicsit csiszolva és a koherenciát megteremtve a bizottság visszahozhatja
a Belügyminisztérium egyetértésével. Ha jól tudom, ez összesen 8 darab, ha lehet, akkor
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csomagban szavaztatnám meg. Azt gondolom, a Belügyminisztérium ezt támogatja, hiszen a
kidolgozásban részt vettek. (Dr. Szaló Péter: Igen.) Mind a 8 ott van egyben, mindegyiket
ismerjük. (Egyetértő jelzések.)

Aki ezeket támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – 14 igen szavazat.)
Ki nem támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó
szavazat.) Köszönöm szépen.

Még 6 darab maradt, ezekről viszont egyenként szavazunk. Az első a szerkezeti tervre,
a Vecsés közigazgatási területén kijelölt erdőtelepítésre alkalmas területre foglalkozik. Ezzel
kapcsolatban megkérdezem, a Belügyminisztérium ezt támogatja-e.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás. – 16 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.)

A következő a 3. számú térképi melléklet, kiváló természeti adottságú övezet, szintén
Vecséssel kapcsolatos bizottsági módosító. Kérdezem, a Belügyminisztérium tudja-e
támogatni.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás. – 16 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Szavazás. – 1 nem szavazat.)

Most a 7. § a törvényjavaslat 3. §-ában alábbi új (3) bekezdéssel egészülne ki. Erről a
bizottsági módosítóról kérdezem a Belügyminisztérium álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 3 tartózkodó szavazat.)

A következő módosító a 2. melléklettel foglalkozik. A Belügyminisztérium tudja-e
támogatni?

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás. – 16 igen szavazat.) Ki nem
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)

A következő bizottsági módosító a mátyásföldi reptérrel, a XVI. kerülettel
kapcsolatos. Kérdezem a Belügyminisztérium álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás. – 14 igen szavazat.) Ki nem támogatja?
(Szavazás. – 1 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.)

Az utolsó az 1. § jelölését javasolja. Ezzel kapcsolatban kérdezem a
Belügyminisztérium álláspontját.

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai támogatják-e? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Ez 17 igen
szavazattal egyhangú támogatás.
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Köszönöm szépen.

Egyebek
 Azt hiszem, a jövő héten nem lesz bizottsági ülés, ennyi lenne az Egyebek.
Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úr megjelenését, és köszönöm a bizottság

tagjainak a mai munkát.
A bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 35 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


