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Dr. Tóth József (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP)
Ivády Gábor (független)

Helyettesítési megbízást adott

Kósa Lajos (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)
Pogácsás Tibor (Fidesz) megérkezéséig Nagy Csabának (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)
Pál Tibor (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági
Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Varga Sándor számvevő igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 15 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük a munkát. Az eredeti
napirendi javaslathoz képest nincs változás. Megállapítom, hogy tizenegyen személyesen,
hatan pedig helyettesítéssel vannak jelen a bizottsági ülés kezdetén.

Kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
törvényjavaslat (T/4659. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt
bizottságként)

1. napirendi pontunk a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Nagy
szeretettel köszöntöm Virág Rudolf urat, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
helyettes államtitkárát. Kérdezem, hogy államtitkár úr tárca- vagy kormányálláspontot mond-
e a módosító javaslatok tárgyalásakor.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy a kormány még
nem tárgyalta a módosító javaslatokat, tárcaálláspontot fogok mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát tárcaálláspontot fogunk hallani. A 2011. október
18-ai ajánlás alapján dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Nyikos László módosító javaslata található. Kérdezem,
hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 4. ajánlási ponttal – Varga Zoltán,
Kovács Tibor, dr. Lamperth Mónika, Lukács Zoltán és dr. Sós Tamás módosító javaslata
található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Varga Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Lehet, hogy nem szokás, de
egy-két mondattal szeretném megindokolni, hogy mi volt a célunk ennek a módosító
javaslatnak a benyújtásával. Megkértem a saját megyémtől, hogy mennyi a könyv szerinti
értéke annak a vagyonelem-csoportnak, amely a Békés Megyei Önkormányzat könyveiben
szerepel és kiderült, hogy ez gyakorlatilag négyszerese annak az adósságállománynak, amit a
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kormány átvállal. Ezért tettük oda, hogy teljesen nyilvánvalóan látszódjon: a kormány az
adósság átvállalásával a vagyon többszörösét viszi el. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy
ez legalább a bizottság jegyzőkönyvében szerepeljen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy ha már felvetette ezt a kérdést,
akkor tegyük egymás mellé a körtét meg az almát. A legtöbb megyének van adóssága – ami
abszolút adósságállomány –, sőt van olyan megye is, amelyik csőd közeli helyzetben van. A
kormány átvállalja ezeket a tartozásokat és biztosítja a megyék napi működési feltételeit. Ön
pedig arról beszél, hogy milyen felértékelt vagyontárgyak mennek át. Ha engem kérdez, akkor
elmondom önnek, a jelenlegi gazdasági helyzetben ezek nagy része passzív vagyon, és nem
arról van szó, hogy ezek értékesítésével a piacon ennyi meg ennyi bevételt lehet szerezni. Ön
megpróbálja összehasonlítani az almát a körtével és erre próbál egy arányszámot mondani, ez
viszont véleményem szerint csúsztatás, és ebben az összefüggésben nem felel meg a
valóságnak.

Gelencsér Attila képviselő úr!

GELENCSÉR ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Közigazgatásilag és
vagyongazdálkodás szempontjából értelmezhetetlen az, amit Varga Zoltán ex-miniszter úr
mond, aki vélhetően még nem látott önkormányzatot közelről. Itt egy olyan vagyonról van
szó, amely manapság költséget jelent az önkormányzatnak. Számtalan olyan vagyonelemük
van a megyei önkormányzatoknak, amelyekből már kiköltöztek, ezért ezek már sem
feladattal, sem jelzáloggal nem terheltek. Ezeknek a vagyonelemeknek az őrzése és
állagmegóvása ma százmilliós tételeket jelent vagy az önkormányzatoknak, vagy az államnak.
Hadd mondják két példát volt miniszter úrnak: se egy Siófok arany-parti ingatlant, se egy
fonyódligeti táborszakasz-darabot nem tudunk öt éve értékesíteni. Amikor a Szocialista Párt
arról beszél, hogy nagyobb vagyon megy át az államhoz, mint amekkora az adósság összege,
akkor az – ahogy a bizottság elnöke is mondja – nagyon súlyos csúsztatás, a választópolgárok
becsapása. A legutóbbi bizottsági ülésen azt is átbeszéltük – s úgy gondoltam, képviselő úr ezt
megértette –, ha a vagyon ott marad, az elszámolási vitát fog konzerválni. Vagyis
folyamatosan élő probléma marad az, hogy ki újítsa fel az ingatlant, ki végezze a tatarozást, a
karbantartást, a festést vagy a kazáncserét. Köszönöm.

ELNÖK: Remélem, hogy a vita nem lesz parttalan. Varga képviselő úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Én sem akarok parttalan vitát ebben a kérdésben, de ha
elnök úrnak igaza lenne, akkor nem azt a könyv szerinti értéket kellene beletennie bármelyik
önkormányzatnak, amiről ön beszélt. Én a könyv szerinti értékről beszéltem. Ha viszont a
könyv szerinti érték nem felel meg a valós helyzetnek, akkor megvan a szabálya annak, hogy
azt hogyan kell a könyvekben átvezetni. Még egyszer mondom, én a könyv szerinti értékről
beszéltem, és tudni kell, hogy az önkormányzat most a könyv szerinti érték négyszeresét adja
oda, és szerintem ez mindenképpen problémát fog jelenteni az elkövetkezendő időszakban.

Az pedig, hogy ki nem látott önkormányzatot: Somogy megye nyilván azért van olyan
helyzetben, amilyenben, mert elnök úr immár két cikluson keresztül vezeti azt.

ELNÖK: Az utolsó megjegyzés már személyeskedés volt, remélem, hogy ezt a
következőkben mellőzni tudjuk. Ettől függetlenül nyilván Varga képviselő úr is tudja, hogy
miről beszél, és mi is tudjuk, hogy miről beszélünk, és nem tartom helyesnek, hogy a körtét az
almával tendenciózusan csak azért is erőltessük össze. Én azért megnézném egyszer, hogy
volt miniszter úr a saját ingatlanát, lakását vagy esetleg az autóját milyen piaci értéken tudná
két héten belül eladni, és annak menyi köze van az adott tárgy valódi forgalmi értékéhez. Azt
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gondolom, hogy erről is beszélni kell és nemcsak arról,. hogy mi a könyv szerinti érték.
(Varga Zoltán: Az autómról beszélhetünk, éppen most adtam el! Erről konkrét számokat tudok
mondani.) Gratulálok, miniszter úr, bizonyára jól adta el. (Varga Zoltán: Jól.)

A tárca nem támogatja a módosító javaslatot. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül
ki támogatja. (5) Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a módosító
javaslatot.

Az ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 5., 9., 24. és 25. ajánlási pontokkal – dr.
Szűcs Lajos képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság 17 igen szavazattal támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 10. ajánlási ponttal – Horváth László és
Habis László tesz javaslatot. Kérdezem a tárca véleményét.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk, mégpedig azért nem, mert nem kizárólag a megyei
önkormányzat tulajdonjogának arányában merülhetnek fel ezek a kérdések. és az együvé
tartozás fogalma sem világos. A szállítási tartozás tekintetében az előbb említett
adósságfogalom rendezi a hovatartozást a költségvetési szervek vonatkozásában, azonban ezt
a tartozást ezen túlmenően nem szeretnénk kiterjeszteni, és ahogy az imént jeleztem, az egyéb
tartozás fogalma nem értelmezhető. Az intézményben az arányban álló rész tekintetében a
szállítói tartozást természetesen átveszi a megye, de a többi tartozás vonatozásában egy
kiterjesztő értelmezést nem támogatnánk.

ELNÖK: Köszönöm. Habis alelnök úr jelezte, hogy mint a módosító egyik
beterjesztője hozzá kíván szólni.

HABIS LÁSZLÓ (NDNP):  Úgy gondolom, államtitkár úr, itt némi félreértés van,
ennek a módosító indítványnak ugyanis az a leglényegesebb pontja, hogy egyetlenegy kivételt
hoz, az adósságrendezés alatt lévő önkormányzatok szállítóit zárja ki abból, hogy
hozzájussanak a követeléseikhez. Számunkra ez alkotmányossági aggályt is felvet.
Tudomásom szerint volt egyeztetés a tekintetben, hogy egyedül Heves megyét ne sújtsák
azzal, hogy az adósságrendezés okán a szállítók csak a követeléseik töredékéhez juthatnak
hozzá. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr kíván reflektálni?

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az adott megye esetében az a rendelkezés lenne irányadó. Csak a biztonság
kedvéért: most az 5 . pontról beszélünk?

ELNÖK: Nem, a 6. pontról, Habis László és Horváth László indítványáról.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium):  Ebben az esetben visszavonom az előbb mondottakat, mert a 6. pontot
támogatja a tárca, már csak azért is, mert ez külön rendezés nélkül is következik a törvény
szövegéből.
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ELNÖK:  Ez egy nagyon jó fejlemény. Ki támogatja a 6. ajánlási pontot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal támogatja.

Az ajánlás 7. pontjában Szilágyi Péter képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca nem támogatja, mert ez a kitétel garancia arra, hogy egyes
vagyonelemek a megyei önkormányzatnál maradnak.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság nem
támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 8. pontjában Horváth László és Habis László tesznek javaslatot. Kérdezem
a tárca álláspontját.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ezt azért nem támogatjuk, mert fogalmilag kizárt, hogy a települési
önkormányzatok vagyona átkerüljön az átvétel során. Ezt eleve nem is érinti a törvény tárgya,
a megyei önkormányzat társulási aránya viszont igen. Tehát a társuláson belül maga a
települési részarány nem is érintett a törvényi szabályozás által, ezért ezt nem tartjuk
megvédendőnek. Természetesen ez a helyzet, csak nem szükséges szabályozni.

ELNÖK: Habis László alelnök úr!

HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Államtitkár úr, az a helyzet, hogy az élet egy kicsit
színesebb, mint a törvényalkotás úgy általában. A Heves megyei könyvtár Eger város
önkormányzata gesztorságával társulásos formában működik, s nemcsak mi vagyunk így,
államtitkár úr, ugyanis négy vagy öt megyében társulásos formában működnek ilyen típusú
intézmények. Kérem a minisztériumot, hogy gondolja át ezt a helyzetet, mert könyvtárak sora
– gyermekkönyvtár, zenei részleg satöbbi – mind-mind a város által vásárolt, felújított, EU-
támogatással rendbe tett épületekben van, amelyek részei a megyei és városi könyvtár
vagyonának. Ha ezt a szabályozást nem alkotjuk meg, akkor a lakótelepi, egyéb településrészi
és hasonló könyvtárakat államosítják, s létrejön egy olyan vegyes társasházi, állami és
önkormányzati tulajdon, amely egy teljesen zavart helyzetet okoz. Hangsúlyozom, négy vagy
öt megyében is a megyeszékhellyel társulásos formában közösen fenntartott intézményről van
szó. Most csak és kizárólag arról beszélek, hogy ezeket a fiókkönyvtárakat,
gyermekkönyvtárakat, zenei részlegeket – amelyek, még egyszer mondom, városi tulajdonban
vannak – ne érintse a törvény. Köszönöm.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ha az ingatlan városi tulajdonban van, akkor eleve nem képezi a
törvényjavaslat tárgyát, hiszen megyei tulajdonról van szó, a megyei fenntartói
tevékenységgel kapcsolatban pedig az érintett bizottságok által kötendő megállapodás
vonatkozásában kell rendezni, hogy hogyan folytatódjon tovább az üzemeltetés. Ha megyei
tulajdonú az ingatlan, az természetesen más eset. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 11. pontjában – amely összefügg a 14. ajánlási ponttal – dr. Szűcs Lajos és
Pogácsás Tibor tesz javaslatot. Államtitkár úr!
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DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. A megyei közgyűlés mint költségvetési szerv kivétele
átkerült a vagyonelemek közül, hiszen költségvetési szervként értelemszerűen nem kerül
átadásra. Az azonban, hogy a feladatátvételhez kapcsolódóan magának a költségvetési
szervnek a működési feltétele – létszám, eszközrendszer satöbbi – milyen mértékben kövesse
a feladatátadás feltételrendszerét, az egyedi áttekintés és megállapodás kérdése kell legyen.
Tehát maga a költségvetési szerv mint vagyonelem igen, azonban a hozzákapcsolódó
működési feltételrendszerek feladatellátáshoz kapcsolódnak, azokat egyenként át kell
tekinteni és a megállapodás keretében kell rendezni. Mindezek alapján nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Megállapítom, hogy a bizottság
egyharmada sem támogatja.

Az ajánlás 12. pontjában Szilágyi Péter módosító javaslata található. Kérdezem, hogy
a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca két ok miatt sem támogatja. Egyrészt azért nem, mert az indítvány
szövege az állami vagyonra vonatkozik, míg az indokolás az önkormányzati vagyonra,
másrészt meg azért nem, mert a forgalomképtelenség megállapítása szükségtelennek látszik,
hiszen az intézmények a feladataikat természetesen az átvett feltételek mellett látják el,
azonban általában az intézményrendszerhez kapcsolódó vagyon bármilyen, a későbbi
korszerűsítéseket – gazdaságossági, takarékossági, hatékonysági intézkedéseket – hosszú
távra megkötő szabályozása nem indokolt, de természetesen az intézmények most úgy
fordulnak át, ahogy akarnak. Ez azonban azt is jelenti, hogy nem indokolt semmiféle további
megkötés ennek a törvénynek a keretein belül.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító
javaslatot, egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 13. pontjában – amely összefügg a 17., 18. és 22. ajánlási pontokkal – dr.
Kovács Zoltán és Rácz Róbert módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca
támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. Ugyan elvileg a tárgy körénél fogva nem kizárt az sem,
hogy kormányrendelet szabályozza, azonban az intézményfenntartó központ egy garanciális
elem, és a törvényi szabályozás azt a jogbiztonságot is szolgálja, amely az új
intézményrendszer áttekintését, az ott foglalkoztatottak és a vele kapcsolatba kerülők
jogbiztonságát igényli. A törvény természetesen tartalmaz felhatalmazást arra nézve, hogy a
részletes szabályokat a kormány rendeletben rendezi.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 15. pontjában – amely összefügg a 33. ajánlási ponttal – Kovács Tibor és
Lukács Zoltán módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk, mégpedig azért nem, mert a teljes adósságállomány és a
hozzákapcsolódó intézményi, szállítói és egyéb tartozásállomány tekintetében az állam egy
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meglehetősen nagy helytállást vállal. Ezen túlmenően nem látszik indokoltnak normatív
módon bármilyen kártalanítás meghatározása.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (6)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

Az ajánlás 16. pontjában – amely összefügg a 32. ajánlási ponttal – Varga Zoltán,
Kovács Tibor, dr. Lamperth Mónika, Lukács Zoltán és dr. Sós Tamás módosító javaslata
található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előbb említettek miatt nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

Az ajánlás 19. pontjában Szilágyi Péter képviselő úr módosító javaslata található.
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. A kormánymegbízott irányítási jogkörének a kiüresítését
jelentené a javaslat. Ez az egyetértési jog azért is indokolt, mert egy meglehetősen átfogó
feladatot fog átvenni a megyei intézményfenntartó központ, mint középirányító szerv, s ehhez
a kormánymegbízotti rálátás annál is inkább maximálisan indokolt, mert a területi
államigazgatás integrációjának a nagy része már a kormánymegbízott irányítása alatt áll.
Tehát azok az információk, amelyek az egyetértési jogot indokolják, a rendelkezésére állnak,
az irányítási jog megerősítése pedig indokolja az egyetértési jog gyakorlását. Mindezek
alapján nem támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

A 20. pontban szintén Szilágyi Péter módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a
tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. A kormánymegbízott irányítási jogköréhez ennek a
kifogásolási jogkörnek hozzá kell tartoznia, annál is inkább, mert a területi államigazgatás
több mint fele intézményileg integrált hozzá, a többi fölött pedig koordinációs és ellenőrzési
jogkört gyakorol, tehát maximálisan birtokában van azoknak az információknak, amelyek
alapján szakmailag is alátámasztott döntést tud hozni, ha gyakorolja ezt a jogkört.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot,
egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 21. pontjában – amely összefügg a 26. ajánlási ponttal – dr. Lamperth
Mónika módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk, mégpedig az előbb említett hasonló  indokok miatt.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (5)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

Az ajánlás 23. pontjában Szilágyi Péter tesz módosítási javaslatot. Kérdezem, hogy a
tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ezt támogatjuk, tekintettel arra, hogy az eredeti szöveg félreérthető. Ez a
pontosítás világossá teszi, hogy az intézmények tekintetében van egy generális jogutódlás. Ez
természetesen nem zárja ki, hogy az intézményi vagyonon túlmenően a törvény rendelkezései
szerinti vagyon átáramoljon, kizárólag azt, amit a megállapodás visszahagy, illetve magának a
költségvetési szervnek a tulajdonában van.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 27. pontjában dr. Kovács Zoltán módosító javaslata található. Kérdezem,
hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ezek nyelvhelyességi és pontosítási szabályok. Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 28. pontjában dr. Szűcs Lajos és Pogácsás Tibor tesz javaslatot. Kérdezem,
hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk. Ez egy pontosítási jellegű szabályozás.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 29. pontjában dr. Kovács Zoltán és Rácz Róbert módosító javaslata
található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. Meglehetősen speciális szabályok érvényesülnek ezen a
területen egészségügyi vonatkozásban, és az egészségügyi tárca álláspontjára támaszkodva
úgy gondoljuk, hogy ezt a fajta differenciálást a törvényben is meg kell jeleníteni. Ezek
alapján az indítványt nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

Az ajánlás 30. pontjában dr. Szűcs Lajos és Pogácsás Tibor tesz javaslatot. Kérdezem,
hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk, tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási jogviszony és a vezetői
kinevezés elkülönítése ilyen módon nem indokolt, illetve a vezetői kinevezések esetében
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ágazatonként külön szabályozás vonatkozik arra, hogy megszűnik-e a jogviszony vagy nem
szűnik meg. Az általunk benyújtott törvényi szabályozás ad lehetőséget arra, hogy ezt
kezeljük.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 31. pontjában szintén dr. Szűcs Lajos és Pogácsás Tibor tesz javaslatot.
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk. Több felhatalmazást ad a törvény. Ez egy külön erre a célra
vonatkozó meghatározás, amely valóban indokolt, hiszen az uniós pályázatok különösen az
egészségügy területén hatalmas összegű fejlesztésekben folynak, és az egyeztetések során is
megnyilvánul az az iránti igény, hogy egy ilyen külön szabályozás szülessen kormányzati
szinten.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 34. pontjában Horváth László és Habis László képviselő urak módosító
javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 35. pontjában dr. Szűcs Lajos és Pogácsás Tibor tesz javaslatot. Kérdezem,
hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 36. pontjában L. Simon László módosító javaslata található. Kérdezem,
hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 37. pontjában dr. Nyikos László módosító javaslata található. Kérdezem,
hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. Az Állami Számvevőszék a későbbiekben is rendelkezni fog
azokkal a hatáskörökkel, amelyek az ellenőrzéshez szükségesek, illetve miután költségvetési
szerv kezelésébe kerül ez a vagyon, más ellenőrzési szervek is végignézhetik az átadási
eljárást és a későbbi működés körülményeit is.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

Az ajánlási pontok végére értünk, de van még két bizottsági módosító indítvány. Az
egyik az egészségügyi bizottság módosító javaslata. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A másik pedig a mi bizottságunk módosító javaslata, amely pontosítás a kimaradt
részeket illetően. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (17)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A napirendi pont tárgyalásának végére értünk.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4658. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok
megvitatása)

2. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító indítvány megvitatása,
amelyet Hegedűs Lorántné, dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Staudt Gábor és dr. Kiss Sándor
nyújtottak be. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2)
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem
kapott.

A 2. napirendi pont tárgyalásának a végére értünk. Nagyon szépen köszönjük
államtitkár úr segítségét.

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4662. szám) (Általános vita)

3. napirendi pontunk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról
kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat a
Nemzetgazdasági Minisztériumból, aki szeretné kiegészíteni az írásbeli előterjesztést.
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Kanyó Lóránt f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak
röviden szeretnék szólni, és elsősorban kitérve a törvényjavaslat helyi adókra vonatkozó
tételeire.

Az önök előtt nyugvó törvényjavaslat összességében 35 törvény, közte 15 adó-,
járulék- és illetéktörvény módosítására tesz javaslatot. Mégis ez a sok szálon futó
törvényjavaslat összességében hét olyan cél vagy témakör köré csoportosítható, amely
egységessé teszi ezt a törvényjavaslatot. Az első és legfontosabb talán a törvényjavaslat
gerincét adó célkitűzés az államháztartási hiány tartásával és az államadósság csökkentésével
függ össze. Ennek érdekében a törvényjavaslat az általános forgalmi adó 2 százalékpontos
emeléséből eredő 150 milliárd forintos bevételt az Országvédelmi Alap rendelkezésére
bocsátja és egy rendkívül nagy tartalékot képez.

Ezzel a céllal függ össze a törvényjavaslat második nagy fókuszterülete, amely az
Egészségbiztosítási Alap zárását fogalmazza meg, s annak a célnak tesz eleget, hogy az
Egészségbiztosítási Alap lehetőség szerint a saját bevételeivel gazdálkodjon. Ennek a belső
elemét valósítja meg a törvényjavaslat azzal, hogy például a népegészségügyi termékadóból
és a baleseti adóból származó bevételeket közvetlenül az Egészségbiztosítási Alap részére
adresszálja. De idetartozik például a foglalkoztatotti egészségbiztosítási járulék 1
százalékpontos emeléséből eredő bevétel is.

A törvényjavaslat természetesen nemcsak az anyagi norma változtatásával irányozza
elő a hiány tartását és az államadósság csökkentését, hanem számos intézkedést fogalmaz meg
a tekintetben, hogy az adómorál javuljon. Ezek főképp az adózás rendjéről szóló törvényben
érhetők tetten. Ezeket az intézkedéseket most nem részletezném, csupán egyetlen elemet
ragadnék ki, az adóregisztrációs eljárást, amely lehetőséget teremt arra, hogy a hatóság és az
államhatalom hatékonyan fellépjen azzal szemben, aki a vállalkozás szabadságával vissza
kíván élni.

Nagyon fontos eleme a törvényjavaslatnak, hogy tovább erősíti és kiteljesíti az
egységes és arányos adórendszert. Mindezt azzal teszi tetten érhetővé, hogy megszűnik az
adójóváírás jogintézménye, valamint megszűnik az adóalap-kiegészítés havi 202 ezer forintig,
az afölötti részben pedig továbbra is fennmarad.

A törvényjavaslat számos intézkedést fogalmaz meg az adminisztrációs terhek
csökkentése érdekében, illetve a vállalkozások vállalkozói környezetjavítása tekintetében is.

Ami a törvényjavaslat helyiadó-törvény módosítását illeti: ennek a fő motivációja az,
hogy legyen nagyobb mozgásszabadságuk az önkormányzatoknak az adómegállapítás
tekintetében. Ez összességében négy témakört fog át. Az első az úgynevezett települési
adónak a sajátos helyiadó-törvénybe illesztése. Ennek az a lényege, hogy az önkormányzat
nemcsak a helyiadó-törvényben meghatározott adónemeket, hanem azonkívül lényegileg
bármely más adónemet megalkothat, azonban ezzel kapcsolatban a törvényjavaslat több
korlátot is támaszt. Egyfelől nem lehet a települési adónak tárgya olyan adó, amelyet már
törvény adóztat, és személyi hatályában is korlátozza a települési adómegállapítást. Így
például a magyar állami költségvetési szervek terhére nem lehet megállapítani települési adót,
és annak érdekében, hogy a vállalkozások túlzott terhelése ne valósuljon meg, a települési
adót az iparűzési adóból le lehet vonni, és a települési adó összege nem haladhatja meg az
iparűzési adó összegét.

Az önkormányzati adómegállapítási jogkör bővítésének második eleme az építmény-
és telekadóban a törvényi felső mértékek eltörlése. Szeretném eloszlatni azt a félreértést, ami
a sajtóban is teret nyert, hogy az önkormányzatoknak 2012-től forgalmi érték alapján kellene
adóztatniuk. Erről természetesen nincs szó. Továbbra is megmarad az a lehetőség, hogy
alapterület szerint vagy forgalmi érték szerint adóztassanak az önkormányzatok. A jelenlegi
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gyakorlat az alapterület szerinti adóztatás, csupán néhány olyan önkormányzat van, ahol
forgalmi értéken adóztatnak. A félreértést talán az okozta, hogy a törvényjavaslat szerint
garanciális szabály épülne be a helyiadó-törvénybe, miszerint az egy adótárgyra vonatkozó
adóteher nem haladhatná meg az adott ingatlan forgalmi értékének a 3 százalékát.

Fontosnak tartom elmondani, ez nem jelenti azt, hogy az adóhatóságnak folyamatosan
vizsgálnia kellene, hogy mennyi az ingatlan forgalmi értéke. Erre vonatkozóan a
törvényjavaslat akként fogalmaz, ha az adózó úgy gondolja, hogy az ő ingatlanának az
adóterhe meghaladja az ingatlan forgalmi értékének a 3 százalékát, akkor nem kell, hogy
megfizesse a 3 százalék feletti részt. Tehát nem az adóhatóságnak, hanem az adózónak kell
bizonyítania, hogy adott esetben egy ingatlan forgalmi értéke meghaladja a 3 százalékot.

Az adómegállapítási jog bővítésének a harmadik eleme abban érhető tetten, hogy a
telekadóban az önkormányzatok számára lehetőség nyílik nemcsak a belterületi, hanem a
külterületi földrészletek adóztatására is azzal, hogy a külterületen lévő termőföldek a javaslat
szerint továbbra sem lennének helyi adóval terhelhetők.

Egy további, a telekadóval kapcsolatos javaslat arra irányul, hogy az a földrészlet is
adóztathatóvá válik, amelyen épületnek nem minősülő építmény áll. Ilyenformán egy
lebetonozott területet is adóztathatóvá tesz a helyiadó-törvény módosítása. Itt elsősorban a
parkolókra vagy különféle gyárudvarok lebetonozott területeire gondolok.

Az adómegállapítási jog bővítésének negyedik eleme az építmény- és telekadó-
mentességek szűkítése. Több építmény- és telekadó-mentesség szűnik meg, illetve válik
korlátozottan elérhetővé. Természetesen az önkormányzat dönthet úgy, hogy továbbra is
fenntartja azokat a mentességeket, amelyeket a törvény jelenleg is megfogalmaz.

Ennyit szerettem volna elmondani kiegészítésül, illetve figyelemfelhívó jelleggel.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Kinek van kérdése,
észrevétele? Varga Zoltán képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Nyilvánvalóan az ellenzéki képviselők lehetősége az,
hogy kritikai észrevételeket fűzzenek ehhez az adótörvényhez.

ELNÖK: Ez minden képviselőnek lehetősége.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Várom is, hogy a kormánypárti képviselők majd egy-két
kritikai megjegyzést fűznek ehhez a dologhoz.

Azzal kapcsolatban, amit most hallottunk, általánosságban azt gondolom, hogy ezek
az adóemelések – akár forgalmi típusú, akár más típusú adóemelések – azért váltak
szükségessé, mert a kormánypártok olyan sebeket ütöttek az adótörvényeken, amelyeknek a
befoltozásához szükségesek ezek az adóemelések. Nem akarok belemenni a hiánycél
tartásával kapcsolatos vitába, mert ezt a vitát már lefolytattuk, de változatlanul az a
véleményem, a kormány számára senki nem írta elő, hogy 2,5 százalékos hiánycélt
fogalmazzon meg 2012-re. Persze azt magam is fontosnak tartom, hogy fokozatosan
csökkenjen a hiánycél. Az elmúlt időszakban az adótörvény-változások olyan hiányt ütöttek
az adóbevételeken, amiket valamivel pótolni kell. Ezért vannak napirenden az áfa-, a chips-, a
baleseti és más adók, amelyeket nem a céljuk értelme miatt kellett kivetni, hanem azért, mert
költségvetési bevételre van szükség. Elmondtam már, ha mindenki szeme előtt az egészséges
magyar ember lebegne, akkor a pacalpörköltre is lehetett volna adót kivetni, amivel elnök úr
arra való hivatkozással nem értett egyet, hogy a pacalpörkölt népegészségügyi étel. Ezt
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nyilván azért nem tették, mert pacalpörköltet lényegesen kevesebben esznek, mint chipset
vagy colát.

ELNÖK: Csak a pontosítás kedvéért: azt mondtam, hogy a pacalpörkölt egyáltalán
nem zsíros étel, ezért nem annyira egészségtelen.

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Tehát egyértelmű, hogy ezeknek az adóknak a kivetésére
ezért van szükség. S nyilvánvalóan megbukott a kormánynak az a kommunikációja is, hogy
ez nem egy egykulcsos adó, hanem többkulcsos. Persze lehet ezt így is meg úgy is
magyarázni, de a kormány nyilvánvalóan belátta, hogy szükség van egy második kulcsra,
ezért a szuperbruttósítás olyan módon lesz kivezetve, ahogy arról az előadó beszélt.

De beszéljünk a helyi adókról is, mert a bizottság kompetenciájába elsősorban ez
tartozik. Véleményem szerint is nagyon jó szlogen az, hogy az önkormányzatoknak nagyobb
szabadságot adunk, de bízom benne – mert afelől nincs kétségem, hogy a parlament ezt az
adótörvényt el fogja fogadni –, hogy a helyi önkormányzatok ezzel felelősen fognak élni,
hiszen a költségvetés és az adótörvények nagyon nehéz helyzetbe hozzák az
önkormányzatokat. Főosztályvezető-helyettes úr arról nem beszélt, hogy eddig meglévő helyi
adókat központosítani fognak, ilyenformán csökken a települések adóbevétele, éppen ezért
szükség van arra, hogy ezeket valamilyen módon pótolják az önkormányzatok. Én úgy
értettem – lehet, hogy rosszul, de majd kijavít –, hogy a vállalkozások számára a települési
adó bevezetése nem okoz adónövelést, mert az az iparűzési adóból levonható. Ha így van,
akkor mondjuk ki, hogy ez a településen élő állampolgároknak egy adója, de akkor
egyértelművé kell tenni, hogy az ott lakó emberek fogják ezt megfizetni, ahol az
önkormányzat ezt kiveti.

Persze lehet azt mondani, hogy mindez csak lehetőség, de nyilvánvalóan azért alkotja
meg ezt a törvényhozó, mert azzal számol, hogy ez a lehetőség egyszer majd előkerül.
Ilyenformán egyáltalán nem ördögtől való az, hogy egy 10 milliós panellakás után lehet
fizetni 300 ezer forint adót, mert a törvény erre lehetőséget ad, még akkor is, ha a helyi
településiadó-rendeletben ezt meg kell szavaznia a helyi képviselő-testületnek. Ezzel tehát
több probléma is van.

Az is elgondolkodtató – s ezen nyilván elsősorban a kormánypárti képviselőknek kell
elgondolkodniuk –, hogy termőföldön kívüli ügyeket, például tanyákat hogy lehet bevenni
ebbe a dologba. Önök elindítottak egy tanyaprogramot, most pedig jól megadóztatják a
tanyákat. Azt is látni kell, hogy nagyon sok olyan külterületi rész van, ahol a földterületek
mellett vannak tanyák, de azt hasznosítani nem igazán lehet, mert a tanya nem lakott, azt
bevetni nem lehet, ilyenformán gyakorlatilag egy nem működőképes vagyonelemért is
kivethet egy önkormányzat nagyon komoly adót. Nem egy helyen több száz, van, ahol akár
ezer négyzetméteres is lehet egy földterületen belül egy tanyaterület, amely úgy van benne a
nyilvántartásban, hogy azt kivette. Ez tehát nem mezőgazdaságilag művelés alatt álló
területnek számít. Tudni kell, hogy ezeknek semmiféle gazdasági hozadékuk nincs, ezért
sokkal logikusabb lenne olyasmi után adót szedni, ami után van jövedelem. Például a föld
után van valamennyi jövedelem, de egy tanyaterület után, amit semmiképpen nem tud
hasznosítani, csak költsége van, mert védeni kell azoktól, akik eltulajdonítanak bizonyos
dolgokat. Erre adót kivetni mindenesetre nagyon érdekes.

A cégek esetében pedig majd nemcsak az adott építményük, hanem – ahogy az
előadásból hallottuk – az utak és a különböző területek után is lehet adót kivetni. Ez is nagyon
érdekes helyzeteket fog okozni azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél viszonylag jelenetős a
terület nagysága. Az is nagy felelősségük lesz a helyi önkormányzatoknak, hogy egyáltalán
milyen irányban fognak elmozdulni. Véleményem szerint az a probléma, hogy a központi
költségvetés és a kormányzat az elkövetkezendő időszakban bele fogja kényszeríteni az
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önkormányzatokat, hogy éljenek ezeknek a helyi adóknak a kivetésével, hiszen nyilvánvalóan
ezért kerülnek bele a törvénybe.

Végül szeretnék feltenni egy kérdést: mi lesz az iparűzési adóval. Az iparűzési adó
önkormányzati bevétel marad-e, hiszen ezzel kapcsolatban többféle megnyilatkozást is
hallhattunk az elmúlt időszakban. Én úgy érzem – még ha nem is beszélünk róla –, hogy a
kormány az iparűzési adó egy részét központosítani akarja a költségvetésben, ezért teremt
lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok a kieső adóbevételeiket pótolni tudják. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bóka István képviselő úr!

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani,
hogy az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő törvények módosításával kapcsolatos
többletbevételek egy jelentős része nem a jövedelemadó-változásból adódó részek
kompenzálását tartalmazza, hanem egy tartalékot fog képezni a költségvetés, amiről
államtitkár úr már beszélt. Mindenhol lehet látni, hogy az európai gazdaság milyen helyzetben
van, teljesen megjósolhatatlan, hogy milyen gazdasági növekedés lesz Európában. A magyar
költségvetés másfél százalékos növekedéssel számol, míg a Nemzeti Bank 0,6 százalékkal. Ez
a tartalék biztosítja azt, hogy 0,6 százalékos növekedésnél nem kell a költségvetés jelentős
részeit módosítani. Az itt megjelenő többlet egy jelentős része – az áfaemelés mindenképpen
– a tartalékot fogja növelni, amely kiszámíthatóvá és biztonságossá teszi a 2012-es
költségvetést, ami véleményem szerint mindenképpen üdvözlendő.

Elolvasva az adótörvény-javaslatokat, illetve a költségvetési törvényjavaslatot,
számomra egyértelmű, hogy 2012-ben markáns javaslat, vélemény a helyi adók rendszerének
megváltoztatásával kapcsolatban nincs. Így az iparűzési adó tekintetében sincs 2012-ben
semmilyen ilyen jellegű módosító indítvány. Ha 2013-tól vagy 2012 szeptemberétől a
megosztás olyan az állam és az önkormányzatok között, akkor ebben nyilván lehet valamilyen
osztozkodás.

Az önkormányzati bizottságban ülünk, ezért markánsan kell koncentrálni, s nyilván
képviselő úr is markánsan koncentrált a helyi adók rendszerére, a helyi adókban nyomon
követhető változásokra. Én azt mondanám, hogy ezek a változtatások inkább jelzés értékűek,
s csupán lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok számára. Szerintem jelzés értékűek, és
nem kell nekik túl nagy jelentőséget tulajdoni, így például a települési adónak sem, hiszen ha
a vállalkozás ennek az összegét levonhatja az iparűzési adóból, akkor ez nála többlet
adóterhelést nem jelent. A lakosság pedig – s ezt ön is ugyanúgy tudja, képviselő úr, mint én –
alapvetően nem terhelhető tovább 2012-ben, és az önkormányzatok felelős gazdái a
településüknek. Ha most meg kellene jelölnöm, hogy a települési adót milyen tárgyak
tekintetében lehetne bevezetni, akkor elég kreatívnak kellene lennünk ahhoz, hogy meg tudjuk
mondani, mi az, ami adóztatható és mi az, ami nem. (Varga Zoltán: A vitorlásokat meg
lehetne adóztatni.) Ez például egy jó ötlet. Azt gondolom, ez jelzésérték, hogy a kormány
szeretné növelni az önkormányzatok gazdasági mozgásterét. Az elmúlt időben azért azt
mindenki látta, hogy az önkormányzatok gazdasági mozgástere nem nőtt, hanem egyenesen
szűkült. Én tehát ezt mindenképpen egy jelzésértékű javaslatnak tekintem.

Egyébként azoknak az adóztatására, amiket fel tetszett hozni – a külterületi
ingatlanokat kivéve –, az önkormányzatnak eddig is megvolt a lehetősége, hiszen az
építményadó, a kommunális adó vagy a telekadó ezt a lehetőséget biztosította, s az
önkormányzatoknak lehetőségük lett volna arra, hogy ezeket az adókat kiszabják. Ez mégsem
történt meg. Tehát a helyi adók rendszerében történő változtatás egyrészt lehetőség az
önkormányzatoknak – hiszen nem kell bevezetniük, ha nem akarják –, másrészt pedig
jelzésértékű. Ilyenformán véleményem szerint nagyobb ennek a módosítási indítványnak a
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füstje, mint a lángja. A kormány ezzel azt kívánja kifejezni, hogy mindenképpen növelni
akarja az önkormányzatok gazdasági mozgásterét.

Még két konkrét adóváltozás tekintetében szeretném elmondani a véleményem.
Először is üdvözlöm a jövedelemadó-törvény módosítása tekintetében a béren kívüli
juttatásoknál az 500 ezer forintos értékhatárt, azon belül pedig a Széchenyi-pihenőkártya ilyen
módon történő bevezetését: szállásférőhelyre 225, vendéglátásra 150 ezer, egyéb
szolgáltatásra 75 ezer forint. Nagyon sok település él a turizmusból, és ez jelentős mértékben
fogja növelni a belföldi turizmust. Ez 500 ezer forint, és alapvetően szállásférőhelyhez kötött
a felhasználása. Ebben nagyon sokat lépett előre a kormány, és reményeim szerint a parlament
is, ha ezt meg fogja szavazni. Én mindenesetre üdvözlöm ezt az elmozdulást, mert ez azt
jelenti, hogy részben szállásférőhely alapú, de a vendéglátással foglalkozó turisztikai
vállalkozások sem mondhatják azt, hogy nincs lehetőségük felhasználni ezt a bizonyos
kártyát, hiszen a 150 ezer forintos vendéglátási kártya ezt a célt fogja szolgálni.

Talán még emlékeznek rá, hogy volt egy olyan kormány, amelyik egyszer csak azt
mondta, hogy az áfát 25 százalékról 20 százalékra csökkentjük. Ezzel így önmagában nem
volt probléma, de miután megnyerte a választást, rájött arra, hogy ez csak választási ígéret
volt, és az általános forgalmi adót visszaemelte 25 százalékra. Ez viszont már komoly gondot
és problémát okozott az önkormányzatoknál az úgynevezett fejlesztések, beruházások
tekintetében, mert hihetetlenül bonyolult volt egy uniós fejlesztésnél – amely egy adott
gazdasági évben 20 százalékkal lett elindítva, majd az általános forgalmi adó január 1-jétől 25
százalékra emelkedett – ezt az 5 százalékos emelkedést kezelni. Gyakorlatilag mindenki
beadta az igényét és számtalan támogatási szerződésmódosítás történt, tehát egy elképesztően
adminisztratív, bürokratikus dologba csöppentünk bele. Nem tudom, hogy lehet-e ezt rendezni
a folyamatban lévő alapvetően fejlesztési beruházások tekintetében, de rendszertanilag
mindenképpen jobb lenne a törvényben rendezni, mint utána egy elképesztő adminisztrációs
terhet nyomni a települési önkormányzatokra.

Ráadásul ez financiális problémákat is felvet, például a hátrányos helyzetű
településeknél – ahol alapvetően nagy infrastruktúra-fejlesztési programok zajlanak; tehát
nem a gazdagabb régiókról vagy településekről van szó –, ahol a fejlesztés értéke nagyon
könnyen eléri az 1 milliárd forintot. Itt a 2 százalék emelkedés is 20 millió forintot jelenthet,
amit majd saját erőből kell biztosítani, és ez nem könnyű. Akiket eddig megkérdeztem, azt
mondták, nem lehetséges az, hogy a 2011-ben elindult fejlesztési beruházásoknál 2012-13-
ban 25 százalékkal kelljen számolni. Azt látni kell, hogy az NFÜ tekintetében a
szerződésmódosítások elképesztő adminisztrációt és finanszírozási terhet fognak jelenteni.

A törvényjavaslatot mindenképpen javaslom általános vitára. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ivády Gábor képviselő úr!

IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Egyetértek Bóka
képviselőtársammal abban, hogy maximum jelzésértékű ez a törvényjavaslat. Felőlem
pallosjogot is adhattak volna lehetőségként, azt se vezetnénk be. Az olyan kistelepüléseken,
amilyenen én is polgármester vagyok – a polgármester kollégák nagyon jól tudják –,
egyszerűen nem lehet élni azokkal az adónemekkel – eddig sem éltünk velük –, amiket
kivethettünk volna a lakosság részére, mert a lakosok nem terhelhetők tovább. Ha már
mozgástérről van szó: jó lett volna az önkormányzati törvényben gondolni arra, hogy hogyan
alakul az önkormányzatok mozgástere, és nem arra kapni lehetőséget, hogy különböző adókat
kivethessünk.

Az iparűzési adó engem is érdekelne. Bóka képviselőtársamnak volt egy olyan
javaslata, hogy a vezeték nélküli sugárzással kapcsolatos iparűzési adó hova folyjon be.
Jelzem, én sokkal igazságosabbnak tartom azt a rendszert, ahol a műholdas szolgáltatónál oda
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folyik be az adó, ahol az előfizetők vannak és minden település kap belőle. Hangsúlyozom,
hogy sokkal igazságosabbnak tartom ezt a rendszert. De ha már áthúzódó fejlesztésekről
beszélünk, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy ha ez a mobilszolgáltatókra,
telefonszolgáltatókra is igaz lesz, akkor mi lesz Törökbálinttal és azzal a mintegy négyszáz
településsel, ahol adótorony van, és a költségvetésükben számítottak arra az adóbevételre, ami
eddig ott volt náluk, és áthúzódó fejlesztéseket alapoztak ezekre a bevételekre. Nekem is az
lenne a kérdésem, hogy az iparűzési adóval hogy lehet számolni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bóka Istvánnak lenne még egy rövid kérdése.

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Képviselő úrnak mondom, abban nincs változtatás,
hogy a vezetékes szolgáltatóknál 2011. január 1-jétől van a megosztás, a vezeték nélkülieknél
meg 2012. január 1-jétől. Tehát az átmeneti időszak ez az egy év volt.

ELNÖK: Köszönöm. Szekó József képviselő úr!

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Államtitkár úr említette, hogy a
építmény- és telekadó felső mértéke eltörlésre kerül. Kérdezem, hogy a kommunális adóban is
eltörlésre kerül-e a felső mérték. Ennek praktikus okát is mondanám. Ha egy település saját
társasága közszolgáltatást, például hulladékkezelést végez, akkor a kommunális adó felső
mértékének az eltörlésével lehetővé válna, hogy adóban szedje be a település a
hulladékszállítási díjat. Ez főleg a kisebb településeken lenne praktikus, mert ott a jegyzőnek
kell behajtani a kintlévőséget, és a tapasztalatok szerint az adót nagyobb arányban lehet
behajtani, mint a szolgáltatási díjat. Ez olcsóbbá tehetné a szolgáltatást és kevesebb munkát
okozna a kintlévőségek behajtása a jegyzőnek.

Szeretném megkérdezni, hogy sor kerül-e az iparűzési adó mentességének a
szűkítésére. Tudjuk, hogy vannak olyan települések, ahol nincs ipar és ügyeskednek azzal,
hogy nem vetnek ki iparűzési adót, ezért oda gépjárműveket jelentenek be bizonyos
vállalkozások. De látom, hogy államtitkár úr is ismeri a problémát, ezért nem ragozom
tovább.

A következő kérdésem az, hogy a települési adó kivethető-e differenciáltan
övezetenként. Tudunk-e egy-egy települést övezetekre bontani és azokra differenciáltan
kivetni a települési adót? Köszönöm.

ELNÖK: Varga Zoltán képviselő úr!

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Már csak azt szeretném bejelenteni, hogy a frakciónk
nem tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot.

ELNÖK: Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes úrnak adom meg a szót
válaszadásra.

Válaszok

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Azokra a kérdésekre válaszolnék, amelyek konkrét tartalommal hangzottak el.

Varga képviselő úr említette a tanyakérdést. Jelenleg is van lehetőség arra, hogy a
tanyaépületet adóztassa az önkormányzat, arra viszont nincs lehetőség, hogy a tanyához
tartozó földterületet megadóztassa. A benyújtott törvényjavaslat csak annyi változtatást hoz,
hogy ha a tanyához tartozó földterületet mezőgazdaságilag művelik, akkor továbbra sem
tartozik a hatálya alá, ha pedig nincs ott mezőgazdasági művelés, mert ez a tanya már nem az
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a tanya, hanem egy ranch valaki számára, akinek egy hektárnyi földje van, akkor lehetősége
nyíljék az önkormányzatnak arra, hogy ha úgy gondolja, akkor adóztassa. Ahogy Bóka
képviselő úr is említette, a helyi adóztatás mindig is egy lehetőség volt. A törvényjavaslat
mindössze csak azt irányozza elő, hogy ez a mozgástér, ez a lehetőség bővüljön, és amennyire
ez a jogállamisággal összefér, bővítsük az önkormányzatok adóztatási mozgásterét.

Az iparűzési adóval kapcsolatos kérdésre tulajdonképpen Bóka képviselő úr már
válaszolt. Ebben az adótörvény-javaslatban a helyiadó-törvény módosítása kapcsán semmi
olyasmi nincs, ami arra utalna, hogy az iparűzési adó megállapítása kapcsán lenne valamiféle
változás vagy van valamilyen elképzelés. Én semmi olyasmiről nem tudok, ami az iparűzési
adó helyi adókon belüli helyét vagy szerepét a jövő évtől bármiféle módon változtatni
kívánná.

Varga képviselő úr részéről felmerült az utak adóztatása. Az utakkal kapcsolatban
annyi pontosítás lenne, hogy a közutat és a vasúti pályát természetesen nem lehetne
telekadóval adóztatni, de azoknak a parkolóknak az esetében, amelyek egy-egy gyárépülethez
vagy kereskedelmi létesítményhez kapcsolódnak, innentől kezdve lehetőség nyílik az
önkormányzatok számára az adóztatásra. Ez egyébként környezetvédelmi szempontból is
fontos, hiszen a cél inkább az, hogy amennyire lehetséges, a településen minél több
zöldterület legyen és ne az, hogy azt lebetonozzák mindenféle más célra.

A mobil távközléssel kapcsolatos kérdésre Bóka képviselő úr válaszolt, s
természetesen úgy van, ahogy azt elmondta: a jövő évtől lesz lehetőség erre, és ebben a
benyújtott törvényjavaslat semmiféle változtatást nem eszközöl. A vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást nyújtók is azon a településen lesznek adókötelezettek, ahol előfizetőjük van, és
annak megfelelően fizetik az adót, amekkora az előfizetők száma az adott településen a
szolgáltatók összes előfizetőjéhez képest. Ebben nincs változás.

Szekó képviselő úr három kérdést tett fel, egyrészt azt, hogy van-e lehetőség arra, ami
a kommunális adó felső határának az eltörlésére vonatkozik. A törvényjavaslat ezt nem
tartalmazza, abból a megfontolásból, hogy a kommunális adó nem túl igazságos, tekintve,
hogy minden egyes adótárgynál ugyanakkora az adó mértéke, persze az önkormányzat ebben
tehet különbséget. Nem gondoltunk arra, hogy ennél az adónemnél feloldjuk a felső határt, de
egy módosító indítvány esetén a kormány nyilván újragondolja a lehetőségeket. Ha jól
emlékszem, a kommunális adó felső határa ma 17 ezer forint adótárgyanként, ez azt jelenti,
hogy egy családi ház után ennek a többszörösét is lehetne szedni, hiszen nemcsak maga a
felépítmény, hanem a telek is lehet tárgya a kommunális adónak.

Az iparűzési adómentesség szűkítése, a gépjárművek átjelentése. Itt az a probléma,
hogy bizonyos önkormányzatok nem állapítottak meg iparűzési adót abból a célból, hogy
fuvareszközzel rendelkező vállalkozások oda jelentsék be a gépjárműveiket. A gépjárműadót
megkapta az önkormányzat. Ahonnan a gépjárművekkel kijelentkeztek az adózók, ott a
gépjárműadó csökkent, és természetesen csökkent az iparűzési adó is, s ez a vállalkozásnak is,
meg az adott kistelepülésnek is előnyére szolgál. Önmagában az, hogy egy vállalkozás
áthelyezi a telephelyét egy másik településre, ahol nincs iparűzési adó vagy kisebb az
adómérték, még nem probléma. Gond akkor van, amikor ez egyértelműen már az
adókijátszásra irányul, és ebben az esetben erről van szó. Adóeszközökkel mindazonáltal ezen
nem lehet segíteni. Egy másik megoldást tartalmaz a törvényjavaslat, a közlekedési
nyilvántartásról szóló törvény módosításával jövő évtől a járműnyilvántartásba csak abban az
esetben lehet bejegyezni székhelyként, telephelyként egy fuvarozó vállalkozás 3,5 tonna
tömeget meghaladó tehergépjárművét, ha az a települési cím, ahová be akarják jelenteni ezt a
tehergépjárművet telephelyként és ezt rögzíteni akarják a járműnyilvántartásban, alkalmas
arra, hogy ott a járművet tárolják. Erről a tényről annak a települési jegyzőnek kell kiállítania
az igazolást, ahol ez a települési cím van. Hogyan orvosolja a problémát ez a megoldás?
Akként orvosolja, hogy ha a települési jegyző azon a településen nem talál olyan ingatlant,
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ahol a járművek tárolása normális módon megtörténhet, akkor ezt az igazolást nem adja ki, s
innentől kezdve nem jegyezhetik be települési címként a járműnyilvántartásba, és ha nem
jegyezhetik be települési címként, akkor ezt a járműnyilvántartásban sem vezethetik át, ha
pedig nem vezeti át a járműnyilvántartáson, akkor a gépjárműadóban sincs változás, tehát
továbbra is a régi telephely szerinti településen kell a gépjárműadót megfizetni. Ha viszont
összejátszik a települési jegyző az adózóval és valótlan tartalmú igazolást állít ki, akkor
elköveti a közokirat-hamisítás bűncselekményét, de ezt nyilván nem kockázatja meg.

Szekó képviselő úr harmadik kérdése arra vonatkozott, hogy differenciáltan kivethető-
e a települési adó. A települési adó természetesen bármiféle korlátozás nélkül, akár a település
egyes részein más-más mértékkel szabadon megállapítható. Köszönöm.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki tartja általános vitára alkalmasnak a
törvényjavaslatot. (16) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (4) Megállapítom, hogy a
bizottság 16 igen szavazattal, 4 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartja a
törvényjavaslatot.

Előadót kell állítanunk. Bóka képviselő urat javaslom előadónak. Kérdezem a
kormányoldalt, hogy el tudja-e fogadni. (Egyhangú.) Köszönöm. Ki fogja ismertetni a
kisebbségi véleményt? (Varga Zoltán.) Varga Zoltán képviselő úr.

Nagyon szépen köszönjük főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/4656. szám) (Általános vita)

4. napirendi pontunk Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslat. Az általános vitára való
alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm dr. Varga Sándor igazgatóhelyettes
urat az Állami Számvevőszéktől és Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes urat a
Nemzetgazdasági Minisztériumból, akinek meg is adom a szót.

Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az államháztartásról szóló törvény
36. §-a értelmében a kormánynak a költségvetési törvényjavaslat benyújtásával párhuzamosan
kell előerjeszteni azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a költségvetésben meghatározott
előirányzatok megalapozásához szükségesek és összefüggnek az államháztartás működésével.
Az önök előtt található törvénytervezetet emiatt nyújtotta be a kormányzat.

Alapvetően két tényt szeretnék kiemelni, amelyek a törvényjavaslatban is önálló
fejezetben szerepelnek. Az egyik az államháztartási törvény, valamint azzal összefüggésben
46 ágazati törvény módosítása, amely szerint 2012-től a központi költségvetési szervek
bírságbevételei teljes körűen központosításra kerülnek, továbbá a jogerősen kiszabott és
határidőre meg nem fizetett bírságok köztartozásnak fognak minősülni, és azokat majd adók
módjára kell behajtani. E köztartozások behajtásáért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lesz
felelős a törvény elfogadása után.

Az államháztartásról szóló törvény csak a bírságbevételekkel kapcsolatos módosítási
javaslatot tartalmazza. Tekintettel arra, hogy jelenleg az Áht. felülvizsgálata folyamatban van,
egy új közpénzügyi törvénycsomag keretében a kormány még az őszi ülésszak során az
Országgyűlés elé fogja tárni.

Egy másik nagy módosítási terület a Munkaerő-piaci Alap Nemzeti Foglalkoztatási
Alapra történő névváltoztatásával összefüggő módosításokat tartalmaz. Elmondható, hogy az
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önök előtt fekvő 102 törvényből mintegy hatvannak a módosítása a központi költségvetési
szervek bírságbevételeivel, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, régi nevén Munkaerő-piaci
Alap névváltozásával függ össze.

Ha a bizottság hatáskörébe tartozó törvények tekintetében bárkinek kérdése merül fel,
a kollégáimmal megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint válaszolni. Arra kérem a bizottság
tagjait, hogy támogassák a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, tekintettel arra,
hogy a költségvetés megalapozásához szükséges egyes törvények módosítását, valamint a
költségvetési törvény általános vitára bocsátását is támogatta a bizottság. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Kinek van kérdése,
észrevétele? Bóka István képviselő úr!

Észrevételek

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Általános vitára alkalmasnak tartom a
törvényjavaslatot, részben azért, mert pontosításokat tartalmaz, ami a korábbi jogszabályi
pontatlanságokból adódik, részben azért, mert megalapozza a 2012-es költségvetési
törvényjavaslatot, részben pedig azért, mert vannak igazságossági elemei ennek a módosító
résznek több jogszabály tekintetében is. Szeretnék még egy formális indokra is hivatkozni.
Korábban – képviselőtársaim tudják, hogy emiatt komoly kritikák érték a korábbi
kormányzatokat – amikor bejött a költségvetési törvényjavaslat, akkor mögötte jött egy saláta
egy-egy jogszabályba belefoglalva. A kormány most ezt a hibát nem követte el, hanem a
költségvetési törvényjavaslatot és az ahhoz kapcsolódó salátatörvényeket külön javaslatban
terjesztette a parlament elé. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha
nincs, szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (16) Ki nem tartja általános
vitára alkalmasnak? (4) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, 4 nem ellenében
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Javaslom, hogy a többségi véleményt ennél a törvényjavaslatnál is Bóka képviselő úr
ismertesse a parlamenten. Egyetért ezzel a kormányoldal? (Igen.) Kérdezem, hogy a nemmel
szavazó képviselők akarnak-e kisebbségi előadót állítani? (Nem.) Ebben az esetben külön
kisebbségi vélemény ismertetésére nem kerül sor, hanem azt is Bóka István képviselő úr fogja
ismertetni.

Egyebek

Az egyebek között van-e bárkinek bármilyen kérdése, megjegyzése, bejelentenivalója?
(Nincs jelentkező.) Nincs.

Legközelebb holnap találkozunk, utána pedig november 7-én tartunk bizottsági ülést.
Mindenkinek megköszönöm a munkáját, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke
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Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


