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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dankó Béla (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Szekó József (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Michl József (KDNP)
Pál Tibor (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Endrésik Zsolt (Jobbik)
Szilágyi Péter (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Habis László (KDNP) Pogácsás Tibornak (Fidesz)
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig Nagy Csabának (Fidesz)
Tasó László (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Vigh László (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Németh Zoltán országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként
Dr. Puskás Imre országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Mihályfi László kulturális örökségvédelmi főosztályvezető (Nemzeti
Erőforrás Minisztérium)
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)
Boros Géza főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Salgó László főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)



6

Megjelentek

Dr. Varga Sándor főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék)
Lente Zsuzsa szakértő (Belügyminisztérium)
Deák Ferenc főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim
és Uraim! Most, hogy Pogácsás képviselő úr is megérkezett, akkor elkezdenénk a bizottsági
ülést. Most már tízen személyesen és heten helyettesítéssel vannak itt, tehát határozatképes a
bizottsági ülés.

Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy az eredeti meghívóval kapcsolatban,
a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e bármifajta észrevétel, vagy ha nincs, akkor el
tudjuk-e fogadni a napirendet. Aki el tudja fogadni, az kérem, a kezét most tegye fel.
(Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk a napirendet. Köszönöm.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/3037. szám) (Michl József, dr. Nagy Kálmán (KDNP), dr. Zsiga
Marcell és Gajda Róbert (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Rá is térnénk akkor az 1. számú napirendi pontra, a közbeszerzésekről szóló törvény
módosítására. Michl képviselő úr nincs itt, ezzel kapcsolatban nem tudom akkor, hogy az
előterjesztők nevében ki fog szólni az 1. számú, a közbeszerzésekről szóló törvénynél, Michl
József, dr. Nagy Kálmán, Zsiga Marcell, Gajda Róbert képviselők önálló indítványánál.
(Nincs jelzés.) Akkor nem szólnak.

Madarász Hedvig főosztályvezető-helyettes asszony itt van-e? (Nincs jelzés.)
Államtitkár úr van itt ehhez a témához? (Dr. Fónagy János: Az elsőhöz.) Igen. Államtitkár úr,
nagy szeretettel köszöntjük. Akkor államtitkár úr a módosítókhoz el fogja mondani a tárca
vagy a kormány álláspontját.

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát akkor az 1. pontot, Habis László módosítóját a kormány
támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét.
(Szavazás.) 14-en támogatták. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4. Aki tartózkodott? (Nincs
jelzés.) Olyan pedig nincs a teremben.

Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm.

A világörökségről szóló törvényjavaslat (T/3087. szám) (A bizottság
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

A világörökségről szóló törvényjavaslat a második. A Nemzeti Erőforrás
Minisztériumból Mihályfi László főosztályvezető úr van itt, ha jól tudom. Ezzel kapcsolatban
a főosztályvezető úr tárcaálláspontot vagy kormányálláspontot fog mondani?

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Kormányálláspontot fogok
mondani, lévén, a kormány közigazgatási államtitkári értekezleten a múlt héten megtárgyalta
a kapcsolódó módosító indítványokat.

ELNÖK: Értem. L. Simon László képviselő úr módosító javaslatával, a T/3087/48/1.
számúval kapcsolatban mi az önök álláspontja? A 6. pont.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja.
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatni tudja. (Szavazás.)
14. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A többiek tartózkodtak.

9. számú, dr. Nagy Gábor Tamás képviselő úr módosítója.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem képviselő urakat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 14-en
támogatjuk. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A többiek tartózkodtak.

10., Ivanics Ferenc és Kara Ákos módosítója.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 17 támogató.
Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm.

11., Nagy Gábor Tamás.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány ezt a
kapcsolódó módosító indítványt nem támogatja, lévén, a kapcsolódó módosító indítványban
szereplő konkrét és akár összegszerűségében is meghatározott költségvetési források nem
garantálhatók, hogy akár a jövő évi, akár az azt követő költségvetésekben rendelkezésre
fognak állni, ezért a kormány ezt nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja.
(Nincs jelzés.) Egyharmad sem támogatja.

12., Ivanics Ferenc és Kara Ákos módosítója.

MIHÁLYFI LÁSZLÓ (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 17 támogató
van mellette.

Végeztünk is, szerintem nagyon gyorsak voltunk. Köszönöm, főosztályvezető úr.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló törvényjavaslat
(T/3352. szám) (Dr. Szűcs Lajos és Fejér Andor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

A 3. számú napirendi pontunk önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről szól a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. Szűcs Lajos, Fejér Andor
képviselők indítványa. (Michl József megérkezik az ülésre.) Ezzel kapcsolatban Farkasné
Gasparics Emese helyettes államtitkár asszonyt köszöntöm a Belügyminisztérium részéről,
illetve ha jól látom, Lente Zsuzsa szakértő is itt van a minisztériumtól. Üdvözlöm önöket. Az
előterjesztéssel kapcsolatban az előterjesztők közül Szűcs képviselő úrnak akkor megadnám a
szót. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Az indoka a törvényjavaslatnak az,
hogy volt régen, még a ’90-es évek közepén egy kötelező közszolgáltatásokról szóló
törvényjavaslat, ami az évek alatt kiüresedett és kijött belőle minden olyan kötelező
közszolgáltatás, amit eddig ez a törvény rendezett. Ráadásul azt is azért minden évben lehet
látni, hogy történnek olyan tragédiák, amelyek a kémények felülvizsgálatának az
anomáliájából, illetve az új technológiák figyelmen kívül hagyásával történnek. Ezért,
szakmai egyeztetés után döntöttünk úgy, hogy a közszolgáltatási törvény helyébe kimondottan
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a kéményseprő közszolgáltatás végzésére egy új törvényt szeretnénk benyújtani a tisztelt Ház
elé, és kérem képviselőtársaimat, hogy ezt támogassák.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Lenne kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a
bizottság tagjainak kérdése van-e az előterjesztőhöz. (Varga Zoltán jelentkezik.) Van.
Miniszter úr, parancsolj!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Biztos, hogy egy nagyon
fontos közszolgáltatásról van szó, de elolvasva a törvényjavaslatot, megmondom őszintén,
hogy nem igazán értem, hogy miért csak a szellőzőberendezések tekintetében bővült ez a
dolog, mert sok mindenről beszélt az előterjesztő és talán indokolt is ezt a dolgot áttekinteni,
de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül indokolt csak a szellőzőberendezések rendszeres
ellenőrzése, tisztítása, fertőtlenítése, ahogy itt az 5. §-ban a (4) bekezdésben ezt lehet olvasni.

A másik dolog az, hogy persze az elmúlt időszak gondjai, problémái sokrétűek, és
nem csak minden esetben a kémények ügyével vannak összefüggésben azok a problémák,
amelyek voltak, hanem nyilván magával a tüzelőberendezéssel. A tüzelőberendezések
tekintetében pedig elképesztő fejlődés volt az elmúlt időszakban. Én most nem akarom
megsérteni a kéményseprő vállalkozásokat meg azokat a cégeket, amelyek ilyenekkel
foglalkoznak, akár a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vállalatot is mondhatnám, de ma egy
kondenzációs kazánhoz szerintem senki nem szívesen enged egy kéményseprőt.

Tehát ha már foglalkozunk ezzel a törvényjavaslattal, akkor azért egy kicsit érdemes
lenne ezt a mai kornak megfelelően áttekinteni, mert ha most összehasonlítjuk azzal, ami
idáig volt, akkor csak olyan szellőzőberendezésekkel bővült ez a törvényjavaslat, amiről
megmondom őszintén, nem tudom, hogy hol vannak ilyen szellőzőberendezések. (Szilágyi
Péter megérkezik az ülésre.) Lehet, hogy a fővárosban az ilyen nagy, tömbszerű lakásokban
működnek még ilyen szellőzőberendezések, de tényleg magam műszakilag sem tudom, hogy
hol vannak ilyenek, ami a törvény hatálya alá esik.

Azért egy picit kellett volna foglalkozni azzal is, hogy ez mit jelent majd a
valóságban, mert ennek díja lesz, ha ezeket mind meg kell csinálni, időszakos felülvizsgálat,
fertőtlenítés, ellenőrzés, akkor ennek komoly költségei lesznek, és nyilvánvalóan az ott
lakókat fogja ez terhelni.

Tehát egy picit többet kellene tudni erről a törvényjavaslatról, hogy egyáltalán
általános vitát mi támogatjuk tudjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj, Lajos! (Farkasné dr. Gasparics Emese
közbeszól.) Bocsánat, ha megengedi, akkor még az előterjesztő válaszol rá, és utána helyettes
államtitkár asszony.

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Miniszter úr, én azt gondolom, ez is
mutatja, hogy milyen nagy szükség van erre az egész javaslatra. Azt hiszem, jó néhány ilyen
jobbító szándékú módosító javaslatra mindenképpen számítani lehet ebben az esetben.
Egyébként pedig azok a kérdések… Több olyan lakástűz volt az elmúlt időszakban,
tömbházakban, ahol ezen központi szellőzőberendezések eltömődése okán volt ilyen tűzeset,
nagy bevásárlóközpontokban voltak ilyen központi szellőzők, kínai étterem fölött
elzsírosodott szellőzők, amik utána begyulladtak, és sokkal nagyobb kárt okoztak, mint azt a
felülvizsgálattal meg lehetett volna előzni. Azt hiszem, hogy minden jobbító szándék
pontosan abba az irányba vezet, hogy az ilyen tragikus eseteket meg lehessen előzni, és amit
ön is elmondott arról, hogy az új technológiákat be kell vezetni, nyilván ez a törvény ennek
éppenséggel lehetőséget ad és nem gátolja.
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor megadnám a szót helyettes államtitkár asszonynak a
Belügyminisztériumból.

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
A törvényjavaslat ésszerűségével és a javaslat jelen pillanatban való aktualitásával ugyan
egyetértünk, viszont jelen formájában a kormány nem tudja ezt támogatni, mégpedig azért,
mert ellentétes a jelenleg még hatályos önkormányzati törvényben foglaltakkal, nevezetesen a
6. § (1) bekezdés b) pontjával, egyrészt ezért mondjuk. A települési önkormányzatoknak ez
kötelező feladatként előírt szolgáltatás, másrészt pedig olyan szakmai pontatlanságok is
vannak a jelenleg a javaslatban, amelyek szakmai léte, háttere még bizonytalan, és ezért nem
tudjuk jelen formájában támogatni.

ELNÖK: Arra lát-e esélyt helyettes államtitkár asszony, hogy mivel a
problémafelvetés jogos, ez teljesen egyértelmű, ezt valamennyien tapasztaltuk az elmúlt
időszakban, hogy rövid időn belül esetleg akár a kezdeményező képviselőkkel, akár
önmagában a BM ezzel kapcsolatban megpróbál egy-két módosítást, illetve egy-két olyan
szabályt megalkotni vagy elénk hozni, ami valóban ki tud küszöbölni egy-két - hogy
mondjam - tragédiába fordulható helyzetet?

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):
Igen, természetesen. Bár a kormányálláspont az volt, hogy jelen formájában nem támogatható,
szakmailag készítettünk egy részletesebb módosító javaslatot is, amelyet ha az előterjesztővel
össze tudunk hangolni, akkor feltételezve, hogy elfogadja az előterjesztő, akkor támogatni
tudjuk.

ELNÖK: Értem, köszönöm. Jó. Ezek után akkor kérem a bizottság tagjait, hogy a
tárgysorozatba-vételről döntsünk. Aki egyet tud vele érteni, az kérem, tegye fel a kezét.
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A
bizottság ezt nem támogatta.

Köszönöm szépen a megjelenést, helyettes államtitkár asszony.

Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/3137. szám)
(Általános vita)

A 4. számú napirendi pontunk következik, az Állami Számvevőszék 2010. évi
tevékenységéről szóló jelentés általános vitája. Ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, akkor a
Számvevőszék alelnöke itt van vagy lehet, hogy kint van, de itt volt már reggel. Akkor várjuk
meg Warvasovszky alelnök urat. (Warvasovszky Tihamér belép az ülésterembe.) Alelnök úr,
egyből öné is a szó. Parancsoljon!

Warvasovszky Tihamér szóbeli kiegészítése

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Az Állami Számvevőszék törvény
adta kötelezettségének tesz eleget, amikor beszámol a parlamentnek a 2010. évi
tevékenységéről. Engedjék meg, hogy nem visszaélve a türelmükkel, de egy pár gondolatot
hadd emeljek ki a beszámolóból.

A tavalyi év egy kicsit rendhagyó év volt, hiszen a 2010-es év első felében az Állami
Számvevőszék választott vezetők nélkül működött, hiszen elnök nem volt 2009. év vége óta,
alelnök pedig több mint nyolc éve. Ezen időszakban úgy értékeltük, hogy ez a működés -
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majd erről egy pár gondolatot mondanék is - alkotmányos kockázatot is jelentett az Állami
Számvevőszék szempontjából. Közel hét hónapon keresztül az elnök nevében eljáró főtitkár
irányította a hivatal szervezetét, így formailag biztosított volt az ÁSZ működése, de
ugyanakkor a korlátozott jogkör csak halaszthatatlan feladatok ellátását tette lehetővé. Mivel a
főtitkár nem helyettesíthette a Számvevőszék elnökét teljes jogkörrel, így a szakmai tervezett
szervezeti fejlődést meghatározó döntések értelem szerint elmaradtak.

2010-ben a választások után jelentős változás következett be a Számvevőszék
életében. Az új vezetés elnök úr irányításával és egy széles körű szakmai egyeztetéssel
kidolgozta az új számvevőszéki stratégiát, amelyet a tájékoztatóban mellékletként a képviselő
hölgyek és urak rendelkezésére bocsátunk ebben az anyagban is. Ennek a stratégiának a
lényege az, hogy egyértelműen meghatározta a Számvevőszék a jövőképét, és azt, hogy
úgymond a jó kormányzást szeretné segíteni, és az ellenőrzéseinek legyen hatása, illetve az
ellenőrzések kapcsán mintegy hozzáadott értéket tudjon produkálni a Számvevőszék.

A számvevőszéki munka a tavalyi évben, ahogy említettem, alkotmányos kockázatot
hordott magában, de az ellenőrzések folytak, hiszen 2009-ben még Kovács Árpád elnök úr
hagyta jóvá az ellenőrzési tervet. Ez alapján 65 ellenőrzési feladat szerepelt ebben a tervben,
aztán évközi módosításokkal - ez már 2010. második félévétől következett be, miután
Domokos László elnök urat megválasztotta a parlament - három ellenőrzési téma törölve lett,
a kormány felkérésére egy és elnöki döntés alapján pedig öt új ellenőrzési témát vettünk fel,
így 2010-ben kiemelt ellenőrzésként 46 jelentést tettünk közzé. Ezek közül hat jelentést még a
főtitkár írt alá az első félévben, és negyven jelentést pedig elnök írt már alá a második
félévben.

Az ellenőrzési erőforrásaink több mint kétharmadát a törvényekben külön
rendszerességgel előírt feladatok végrehajtására fordítottuk. Ennek eredményeként 33
jelentést adtunk közzé.

Minden évben kiemelt ellenőrzés volt, így tavalyi évben is a 2010. évi zárszámadás,
elnök úr a parlamentben is ismertette az Állami Számvevőszék véleményét a 2010. évről,
meghatározva azokat a kockázatokat, amelyeket a 2010. éves zárszámadás tartalmazott. 2011-
es költségvetés ellenőrzése volt egy jelentős feladat, amelynek szintén a Számvevőszék eleget
tett. Elnök úr döntése alapján a teljesítmény-ellenőrzések irányába mozdult el a
Számvevőszék. Itt a nagy ellátó- és közigazgatási rendszerek működését, a beruházások,
közép-, magánszféra gazdasági kapcsolatait, ennek egy-egy szeletét és ennek a hatékonyságát
vizsgálta a Számvevőszék. Talán kettőt engedjenek meg, hogy kiemeljek: a felnőttképzés
rendszerét, illetve az energiafelhasználás racionalizálásának a rendszerét.

A 2010-ben közreadott jelentéseinkben sok javaslatot fogalmaztunk meg, ebből
mintegy 70 százalék eljutott a megvalósítás valamilyen formájába.

Kiemelkedő még az is, hogy javaslatunknak megfelelően módosult a közbeszerzési
törvény, hiszen itt a jogorvoslati eljárás kezdeményezési határideje immáron a tudomásra
jutástól számított három év, amit a Számvevőszék kezdeményezett.

Természetesen a Számvevőszék nem hatóság, és a jövőben sem kíván hatóság lenni,
szerepe a jogszabályellenes cselekedetek feltárása esetén a felelős személyekkel vagy
szervezetekkel szembeni eljárás kezdeményezése. 2010. első félévében három, a második
félévben hat büntetőfeljelentést tettünk.

Ezen kívül szeretnénk hozzájárulni a jó gyakorlatok megismertetéséhez, a jó gyakorlat
terjesztéséhez. Így elnök úr kezdeményezésére már két „jó gyakorlat” szemináriumot
rendeztünk meg az Állami Számvevőszéken belül. Mind a kettő önkormányzati
szabályozottsággal, kockázatokkal foglalkozott. Ide mintegy 200-250 polgármester, jegyző,
pénzügyi vezető kapott meghívást, elsősorban a községek és a nagyközségek köréből.

A korrupciós kockázatok feltérképezésén keresztül az integritás alapú közigazgatási
kultúra elterjesztésére irányul az az európai uniós kiemelt projekt, amelyet a Számvevőszék
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2009. év végén indított. Ennek a célja az, hogy egy átfogó képet kaphat az ország, képviselő

hölgyek, urak, a parlament, a kormány a költségvetési szervek működésének korrupciós
kockázatairól, valamint e kockázatok mérséklésére megtett vagy teendő kontrollok
működtetéséről.

Az elmúlt évben önkormányzati ellenőrzés négy megyénél, hat megyei jogú városnál,
hat budapesti kerületnél volt, míg úgymond átfogó ellenőrzés keretében, 66 városi
önkormányzatot, négy nagyközségi és 32 kisközségi önkormányzatot ellenőrzött a
Számvevőszék. Ezen jelentéseket a tavalyi évben fogadta el.

Ahogy volt már lehetőségem a bizottság előtt beszámolni, ebben a tájékoztatóban is
szerepeltetjük azt, hogy új módszerekkel kívánja a Számvevőszék ellenőrizni és segíteni az
önkormányzatok munkáját. Így a kiválasztás alapja az, hogy úgynevezett kockázatelemzés
lesz, a kockázatok előzetes elemzése, feltárása, és úgymond a nagyobb pénzügyi, vagyoni
kockázattal rendelkező önkormányzatokat kívánjuk ellenőrizni a jövőben, ahogy az idei évben
már elindultunk a megyék ellenőrzésével is pont ezen megfontolás kapcsán.

Ezen kívül a tavalyi évben elnök úr döntése alapján elindult az ÁSZ-on belül egy
monitoringrendszer kidolgozása, amelynek a lényege az, hogy folyamatában szeretnénk
figyelni - együttműködve az önkormányzatokkal, az önkormányzati szövetségekkel - az
önkormányzatok gazdálkodását, és mintegy figyelemfelhívást is kezdeményezni az
önkormányzatok irányába, ha úgy látjuk, hogy a kockázatok valamilyen területen megnőnek.
(Gajda Róbert megérkezik az ülésre.)

A célunk az, hogy erősítsük az Állami Számvevőszék jelentéseinek a nyilvánosságát.
A tavalyi év végén elnök úr döntött, hogy a számvevői jelentések is már nyilvánosságra
kerültek, és amennyiben a parlament elfogadja az új számvevőszéki törvényt, ott pedig
egyértelműen egyenszilárdságú jelentéseket szeretnénk produkálni, ami azt jelenti, hogy
minden jelentésünk nyilvánossá válna.

Ahogy az előbb elmondtam, a tavalyi év második fél évében pörgött fel a
Számvevőszék élete. A számvevőszéki vezetők és munkatársaik az elmúlt évben mintegy száz
alkalommal vettek részt közvetlenül bizottsági üléseken vagy a parlament munkáján.

Elnök úr, én az írásos anyaghoz röviden ezeket a kiegészítéseket szerettem volna
tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr, egyben köszöntöm Varga Sándor
főigazgató-helyettes urat. Gondolom, ha bármilyen kérdés, észrevétel van, akkor ő is áll a
rendelkezésünkre.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kérdés van-e a jelenlegi napirendi ponttal
kapcsolatban a bizottság tagjainak a részéről. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor észrevétel van-e?
(Nincs jelzés.) Ha ez sincs, akkor rendkívül gyorsak vagyunk. Szeretném megkérdezni a
bizottság tagjait, hogy a bizottság tudja-e támogatni az általános vitára való alkalmasságot.
Aki egyetért ezzel, az kérem, most tegye fel a kezét. (Szavazás.) 18 igen.

Előadót kell állítanunk a bizottság részéről. Ha elfogadják, akkor Dankó Béla
képviselőtársunkat ajánlom előadónak. (Dr. Apáti István felé:) Nem tudom, ti nem
szavaztátok meg… (Dr. Apáti István: Tartózkodtunk.) Akkor egy előadó a bizottság részéről
Dankó Béla. Köszönöm szépen. (Varga Zoltán: Nem kell megszavazni?) Akkor szavazzuk
meg, hogy elfogadja-e a bizottság. (Szavazás.) Nagy sikerrel és egyhangúan elfogadta. Eddig
nem szavaztunk, de tudom, mostantól mindig megszavaztatjuk az előadót, miniszter úr.

Nagyon szépen köszönöm. Ennek a napirendi pontnak vége.
Most egy fél pillanatot kérek csak, mert az 5. és 6. pontot, mind a kettőt tárgyalja az

éppen aktuális bizottság. Nem tudom, hogy valamelyik végzett-e. Annyi a kérésem, és
elnézést kérek, hogy 5 perc szünetet tartanánk, hogy a bizottságok megtárgyalják az 5. és 6.
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pontot, és úgy jöjjenek be hozzánk a javaslatok. Tehát 5 perc szünetet kérek a tagjainktól.
(Rövid szünet. - Pál Tibor és Szekó József megérkezik az ülésre.)

Folytatnánk a bizottsági ülést. Annyi lenne a kérésem a bizottsághoz, hogy el tudjuk-e
fogadni azt, időközben itt a kollegáim egyeztettek, hogy a Dankó Béla képviselő úr helyett
Gajda Róbert képviselő úr fogja a bizottsági álláspontot elmondani az előző napirendnél.
Miniszter úr, el tudod fogadni te is, hogy ez a csere, megszavazzátok? (Szavazás.) Jó, akkor
egyhangúlag Róbert fogja előadni a bizottsági véleményt. Köszönöm szépen.

Még egy szavazást kérek szépen. Megcseréljük az 5. és 6. napirendi pontokat, mert a
6. pontot tudjuk most tárgyalni, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló
törvénymódosítást. Aki el tudja fogadni, hogy megcseréljük a két napirendi pontot, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3358.
szám) (L. Simon László, Németh Zoltán és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Általános vita)

Akkor rá is térnénk az eredeti 6. napirendi pontra, L. Simon László, Németh Zoltán és
Puskás Imre képviselők önálló indítványára. Az előterjesztők részéről Németh Zoltán és
Puskás Imre képviselő urakat köszöntöm. Nem tudom, melyiküknek, de átadom a szót mint
előterjesztőknek. Parancsoljanak!

Németh Zoltán szóbeli előterjesztése

NÉMETH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Szeretettel
üdvözlöm a tisztelt bizottságot és minden jelen lévőt.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló törvény módosításával kapcsolatban érdemes elmondani azt, hogy nagyon tartalmas és
több körben lefolytatott egyeztetésen vagyunk túl, és ezen egyeztetéssorozat eredményeként
lehet most itt ez a törvényjavaslat. A színház-, a zene- és táncművészeti szervezetekkel is
folyt ez az egyeztetés, ideértve egyébként az alternatív szervezeteket, illetve a fenntartói
oldallal, tehát az érintett önkormányzatok szervezeteivel, képviselőivel is folyt egyeztetés
több körben is. Valóban, erről azt kell tudni, azt kell elmondani, hogy ennek az egyeztetésnek
a következtében, folyományaként, illetve közben nyilván változott, alakult az az anyag,
aminek eredményeképpen most itt ezen előterjesztés a Ház előtt és a tisztelt bizottság előtt
lehet.

Érdemes pár szót mondani a törvényjavaslat főbb elemeiről, részben az ágazati
érdekegyeztetés szabályainak a módosulásáról. Itt érdemes azt elmondani, hogy két új
testülettípus jön létre, részben a nemzeti előadó-művészeti érdekegyeztető tanács, illetve azok
az előadó-művészeti bizottságok, amelyek kimondottan három bizottságtípusban, illetve
bizottságban öltenek testet, a színházművészeti, a zeneművészeti és a táncművészeti
bizottságban.

A kategóriarendszer, amit korábban felállítottak, módosul, illetve megszűnik a korábbi
rendszer, és gyakorlatilag alapvetően két részről vagy két módon megítélt támogatásról lehet
beszélni innentől kezdve, egyrészt a normatív támogatásról, illetve a pályázati úton támogatott
szervezetekről lehet majd beszélni. A normatív támogatásnak is két formája lesz, illetve a
normatív támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezeteknek két fajtája lesz: az egyik a
nemzeti, a másik pedig a kiemelt szervezetek.

A javaslatnak talán ezek a legfontosabb változástatásai. Ami a támogatásokat illeti,
illetve ezeknek a további változásairól dr. Puskás Imre képviselőtársam mint előterjesztő fog
még beszélni, mondani egy pár gondolatot.

Köszönöm szépen.
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Dr. Puskás Imre kiegészítése

DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen én is. Tisztelettel köszöntöm a
bizottság tagjait. Tekintettel arra, hogy önkormányzati bizottság előtt vagyunk, feltételezem,
hogy itt a színházfenntartó önkormányzatok számára a finanszírozás egy fontos, sarkalatos
kérdés ebben a törvénytervezetben is.

Ahogy képviselőtársam említette, a normatív és a pályázati úton finanszírozott
színházakról van egyrészt szó, másrészt pedig magának a finanszírozásnak is két lába van,
van a művészeti és a működési támogatás. Ez egy teljesen újszerű dolog. Nyilván azon
önkormányzati vezető, amely önkormányzat fenntartásában működik színház, ismeri ezt a
finanszírozási módot. Ez ettől eltér, ahogy a törvénytervezet fogalmaz, igyekszik
meglehetősen egy később kidolgozott minőségbiztosítási rendszer alapján azt mérlegelni,
hogy az adott színház milyen művészeti tevékenységet folytat, és ennek megfelelően történjen
a normatív finanszírozása. Másrészt pedig önkormányzatok számára nyilvánvalóan komoly
terhet jelent az ingatlanállomány működtetése is, és ehhez nyújt támogatást a működési
támogatás. Azt hiszem, hogy ez a fenntartók szempontjából egy nagyon fontos szempont.

Meggyőződésünk szerint az új törvény, a módosító törvény átláthatóbbá teszi majd a
finanszírozás módját, a kultúra-, illetve a színháztámogatásra jutó források jobban
hasznosulnak, és reményeink szerint azért az a fajta társadalmi elvárás, ami megnyilvánul a
kultúra ezen területe iránt, egy erősebb és áttekinthetőbb kormányzati szerepvállalás, állami
szerepvállalás mellett történik.

Ennyit szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő urak. Szeretném megkérdezni a bizottság
tagjait, hogy van-e kérdés az előterjesztőkhöz. (Nincs jelzés.) Észrevétel van-e az
előterjesztőkhöz? (Nincs jelzés.) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről Hammerstein
Judit helyettes államtitkár asszony helyett vagy helyettesítésében, mert ő a másik bizottságban
ül, ha jól tudom, Boros Géza főosztályvezető van itt. Megkérdezem a főosztályvezető urat,
hogy a minisztérium véleménye ezzel kapcsolatban micsoda, hogy van-e hozzáfűznivaló az
előterjesztéshez.

BOROS GÉZA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A 2008 decemberében hatályba lépett előadó-művészeti törvényt számos kritika
érte, ezért a tárca üdvözölte a kulturális bizottság azon szándékát, hogy ezt a módosítási
tervezetet kidolgozza és benyújtja. Ahogy elhangzott, a tervezet elkészítésében részt vettek a
szakmai szervezetek is, széles körű egyeztetés előzte meg, ebben az önkormányzati szakmai
szervezetek is véleményt tudtak nyilvánítani.

A módosítás következtében egy olyan támogatási rendszer fog hatályba lépni, amely
az eddigi szempontokon túl minőségi szempontokat is előtérbe helyez, és ezzel egy
differenciáltabb művészettámogatási rendszer fog működni ezen a területen. Tisztázza az
ágazati irányítás elveit és egyértelműbb, átláthatóbb rendszert teremt. Úgy gondolom, hogy ez
valamennyi szereplő számára fontos fejlemény, valamennyi, mind a művészeti szféra, mind a
fenntartói szféra és mind az állami irányítási szereplő számára egy örvendetes módosítás és
fejlemény. Mindezek alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a módosítást elfogadásra
javasolja és támogatja.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Akkor ezek után megkérdezném a bizottság
tagjait, hogy aki tudja támogatni a módosító törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel
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most jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem tudta támogatni? (Szavazás.) 4. Tartózkodás?
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen képviselő uraknak és főosztályvezető úrnak is
megjelenést.

Előadót kell állítania a bizottságnak. Én javaslom, hogy ha már Gajda képviselő úr
lendületben lesz szerdán, akkor ő legyen ennek az előadója az igenek részéről. Aki ezt el tudja
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm.

Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3109. szám) (A Gazdasági és
informatikai bizottság önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító
javaslatok megvitatása)

Rátérnénk az 5. pontra úgy, hogy a Gazdasági és informatikai bizottság még nem
tárgyalta meg, most tárgyalják, de ettől függetlenül most már több szünetet nem szeretnék
elrendelni. Ha minden igaz, Warvasovszky alelnök úr biztos, hogy itt van, és megkérdezem,
hogy a KIM részéről Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr itt van-e. (Jelzésre:) Helyette,
értem, Salgó László főosztályvezető és Deák Ferenc főosztályvezető. Üdvözlöm önöket.
Megpróbálnánk a bizottsággal megtárgyalni úgy, hogy az ÁSZ, illetve a KIM illetékesei itt
vannak, és ők elmondják a véleményüket. (Pál Tibor távozik az ülésről.) Azt szeretném
kérdezni, hogy a ránk tartozó módosítókról a KIM-nek tárcaálláspontja vagy
kormányálláspontja van-e.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok!
Kormányálláspont.

ELNÖK: Kormányálláspont van, kiváló. Alelnök úr, akkor elég, hogy a KIM mondja,
hogy mi az ő álláspontjuk a módosítókhoz, ugye? (Warvasovszky Tihamér: Természetesen
igen.) Jó, köszönöm, akkor így fogunk végigmenni, ha ez így jó.

Az 1. számú módosítás dr. Dancsó Józsefé. Kérdezem a KIM véleményét.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)
Ez egyhangú. Köszönöm.

4. számú módosító, szintén Dancsó József.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A KIM támogatja.

ELNÖK: Kérdezném a képviselőtársaimat, ki tudja támogatni. (Szavazás.) Szintén
egyhangú.

A következő a 16. számú, Göndör István, Boldvai László, Tukacs, Veres, Szekeres,
Tóth és Varga képviselő urak módosítója. Kérdezném a kormányálláspontot.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezném a bizottságtól, ki az, aki támogatni tudja. (Szavazás.) Egyharmad
sem.

17., Vágó Gábor képviselő módosítója. Kérdezem a KIM-et.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Ki az, aki a bizottság részéről támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem
támogatja.

18., Szilágyi Péter és Schiffer András módosítója. Kérdezem a KIM-et, hogy
támogatja-e.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságtól, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad
sem.

21. számú módosító, Szilágyi Péter módosítója. A kormány?

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad
sem.

28., Vágó Gábor és Schiffer András módosítója. A kormány?

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem.
Vágó Gábor és Schiffer András, a 39-es.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad
sem.

A következő a 96-os, szintén Dancsó József módosítója. Kérdezem a kormányt, hogy
tudja-e támogatni.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, támogatja a
kormány.

ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni a bizottság részéről? (Szavazás.) 17 igen.
97., Göndör István, Boldvai László és még mások módosítója. Kérdezem a kormányt,

hogy tudja-e támogatni.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.)
Egyharmad sem.

98., Schiffer András és Szilágyi Péter. Kérdezem a kormányt, hogy tudta-e támogatni.

SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy a bizottság tudja-e támogatni. (Szavazás.)
Egyharmad sem.

Végére értünk az 5. napirendi pontunknak is. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést
mindenki részéről.
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Egyebek

Az Egyebekben engedjenek meg annyit a bizottság tagjai, hogy kérem, rögzítsék, de e-
mailen ki fogjuk küldeni, hogy június 28-án 10 órakor Fellegi miniszter urat hallgatjuk meg
és július 5-én délben pedig Pintér belügyminiszter urat hallgatjuk meg. Kérem, hogy ezt írják
be a noteszba vagy a laptopba a kedves képviselőtársaim, és ha egy mód van rá, akkor a
bizottság teljes létszámmal legyen jelen a miniszteri meghallgatáson.

Köszönöm szépen. Akkor mára az ülésnek vége.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


