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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim 
és Uraim! Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük a mai bizottsági munkát. Remélem, 
hogy idő közben többi képviselőtársunk is befut, de mivel az államtitkár úr megtisztelt minket 
- nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy valaki személyesen és időben, sőt idő előtt itt legyen -, 
ezért azt gondolom, többet nem illik várni a bizottság részéről, és váratni az államtitkár urat. 
Úgyhogy kezdjük is meg a bizottsági ülést! Az eredeti meghívó szerint két konkrét napirendi 
pont, illetve az egyebek van. Jelen pillanatban 13-an személyesen, 2-en pedig helyettesítéssel 
vannak itt, tehát határozatképesek vagyunk. Az a kérésem, hogy aki az eredeti napirendet el 
tudja fogadni, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag el tudtuk fogadni a 
napirendet.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat 
(Általános vita) 

Az 1. számú napirendi pontunk a személyszállítási szolgáltatásról szóló T/6044. számú 
törvényjavaslat, általános vita. Szeretettel köszöntöm Völner Pál államtitkár urat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumból, illetve kollégáit. Azt kérdezem az államtitkár úrtól, hogy a 
kiosztott és mindenki által megismert törvényjavaslattal kapcsolatban szóban kíván-e valamit 
hozzáfűzni, kíván-e kiegészítést tenni, vagy pedig egyből menjünk át a kérdések részére, 
illetve egy kicsit szóban is hozzáfűzne valamit az államtitkár úr? 

 
DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ha nincs külön igény, akkor 

kezdhetjük a kérdésekkel. (Pál Tibor: De van igény, szerintem a tanulmányokról meséljen 
valamit az államtitkár úr.)  

 
ELNÖK: Van igény Pál képviselő úr javaslatára: ő szeretne egy kis szóbeli 

kiegészítést, hogy mi alapján meg milyen hatástanulmányok alapján született meg végül is ez 
a szövegtervezet. Akkor arra kérem az államtitkár urat, hogy tegye meg, hogy tényleg röviden 
egy picit szóban is kiegészíti. Köszönöm.  

 

Dr. Völner Pál (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó, rendben. Köszönöm 
szépen. Az előttünk lévő törvényjavaslat egy keretjogszabály, amelyben gyakorlatilag 
összefoglaltuk a személyszállítással kapcsolatos valamennyi ágazati szabályozást, amelyek 
korábban például a buszostörvényben, a vasúti törvényben, az árszabályozásról szóló 
törvényben szétszórtan voltak fellelhetők. Maga a munka már a tavalyi évben elkészült, május 
és június hónapban volt fenn a minisztérium honlapján, akkor zajlott a társadalmi egyeztetése, 
akkor érkeztek be azok az észrevételek, amelyek alapján apró pontosítások történtek benne. 
Most értesültünk róla, éppen a múlt hétnek a fejleménye volt, hogy a munkáltatói szervezetek 
észrevételezték - amit korábban nem tettek meg -, hogy a helyi közlekedésnél a munkavállalói 
bérletek térítése sérelmes a számukra, mivelhogy aránytalan terhet jelent a jelen helyzetben, 
amikor a szuperbruttó kivezetése és a kompenzáció kérdésköre is megterheli az ő 
költségvetésüket, illetve gazdálkodásukat. Ebben a témában még egyeztetések folynak az 
illetékes tárca, tehát az NGM vezetésével, remélem, hogy sikerül olyan kompromisszumra 
jutni, amely akár egy ütemezett bevezetéssel vagy akár éppen egy költségkorlát 
meghatározásával ezt az elemet is elfogadhatóvá teszi a törvényben. Hangsúlyozni kívánnám, 
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hogy a törvény maga életképes e nélkül a rész nélkül is, tehát ez csak egy olyan elem, amely 
szintén abba az irányba mutatna, hogy a közösségi közlekedésnek, a személyszállításnak 
egyrészt a finanszírozása, másrészt pedig a kedveltsége magasabb legyen.  

Amit még kiemelnék, hogy a törvény biztosítja a kiszámíthatóságot, a közösségi 
közlekedés hosszú távú finanszírozását; közszolgáltatási szerződéseken keresztül 
gyakorlatilag kiszámíthatóvá teszi a szabályozási kereteket, megadja a kormánynak, a 
minisztériumoknak, illetve az önkormányzatoknak a szükséges felhatalmazást ahhoz, hogy 
például a taxis közlekedés, ami korábban egy kevésbé rendezett terület volt, a jövőben 
szabályozottabb legyen.  

Szerintem hogyha még lesz konkrét kérdés, akkor reagálnék.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor rátérünk a kérdésekre. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy kérdés van-e. (Jelzésre:) Parancsoljon, Pál képviselő úr! 
 

Kérdések 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm az 
előzetes felvezetőjét. Én konkrétan arra lettem volna kíváncsi, hogy mondjuk a Budapesti 
Közlekedési Szövetség véleményezte-e ezt az előterjesztést, ezt a törvényjavaslatot, ezt a 
kerettörvényt, és mi volt az ő véleményük ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ha majd válaszol, 
akkor kérem, hogy ha erről van információja, azt ossza meg velem.  

A kérdésem a következő: ez a kerettörvény, ha jól értem, a Fővárosi Önkormányzat 
számára kötelező feladatként határozza meg a személyszállítási közszolgáltatást - ez egyedül 
a főváros számára kötelező, a többi város számára nem kötelező. Mi a magyarázata annak, 
hogy a többi település számára ez önként vállalható feladatként jelenik meg a törvényben, a 
főváros számára pedig kötelező feladatként? Azt gondolom, hogy ebből a törvényszövegből 
leginkább az olvasható ki, hogy a törvényalkotó a főváros közlekedési problémáját, az egész 
BKV-problémát, a finanszírozást, tehát amit az elmúlt napokban láttunk, ezt a labdát egy 
kicsit átdobja a Fővárosi Önkormányzat oldalára ezzel a törvénymódosítással. Vagy van 
ennek más oka és más magyarázata?  

A 33. § (7) bekezdése szerint a szociálpolitikai menetdíjkedvezmény ellentételezése 
nem feltétlenül jelent 100 százalékos térítést. Ha jól értem, akkor jobb lenne, hogyha a 
100 százalékos bevételkiesés ellentételezése lenne a törvényben, mert nem a 100 százalékos 
térítés van benne. Szerencsésebb lenne, hogyha a teljes kiesésnek a térítését rögzítené a 
kerettörvényben a jogalkotó.  

A 33. §-ban a díjmentes utazások esetében azt írja a törvény, hogy a KSH adatai 
alapján kerül meghatározásra az az összeg, amit az adott szolgáltató igényelhet a díjmentes 
utazások, tehát a 65 év felettiek utazása után. Az a kérdés, hogy miért a KSH-adatok, és miért 
nem a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások után lehet igényelni a támogatást. Erre 
egyébként jó példa, ami a MÁV-nál volt az elmúlt évben…, most nem jut eszembe a jegy 
neve, de tudja, egy jegyet meg kellett vennie a kedvezményesen utazónak is, pont azért, hogy 
számolni lehessen, hogy mennyien utaznak.  

A 8. §-ban azt írják, hogy a járművek és a megállók kamerás megfigyelését 
szabályozzák. Ez énszerintem egy támogatható dolog, tehát ez önmagában rendben van, a 
kérdés az, hogy lesz-e erre forrás, honnan lesz, mennyibe kerül ez, és hogy azok után, hogy a 
belügyminiszter azt mondta, hogy két hét alatt rendet rak az országban, és jó lesz a 
közbiztonság, ezek után szükség van-e még egy ilyen mértékű beruházásra és fejlesztésre.  

A 15. § (4) bekezdésében azt írják, hogy az autóbusszal szolgáltatást végző számára 
felügyeleti díj megfizetése kötelező, vagy ezt rendelik el. Ez azt jelenti, hogy ez egy-egy 
város esetében több tízmillió forintot, a BKV esetében pedig, ha jól számoljuk, egy 140-
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150 millió forintos pluszkiadást jelent. Miért van erre szükség igazából? Egyáltalán miért van 
erre szükség? Egy kicsit azt érzem ebből is, amit itt elég gyakran elmondunk, meg korábban is 
elmondtak az önkormányzatok esetében, hogy olyan feladatokat terhelnek az 
önkormányzatokra, amelyek pluszkiadást jelentenek. Valójában ez is egy pluszkiadást jelent, 
mert igaz, hogy ez a szolgáltatót terheli, de valahol ez mégiscsak az önkormányzat kasszáját 
érinti.  

A javaslat 22. §-ának az (5) bekezdésében a fogyasztói árkiegészítés igényléséről ír, 
aztán pedig később nem szól erről semmit, sehol máshol nem szerepel ez, majd a végén, a 
65. §-ban ezt az egészet, tehát a jelenleg érvényben lévő 2003-as törvényt hatályon kívül 
helyezi a jogalkotó. Van tehát egy utalás a fogyasztói árkiegészítésre, aztán pedig arról van 
szó, hogy ez egyáltalán megszűnik, vagyis nincs is erről semmi. Ez most valóban 
ellentmondás, vagy más célja van ennek a kettősségnek?  

A 23. § vége foglalkozik a pályázati kérdéssel, és azt írja, hogy pályázat mellőzésével 
is meg lehet kötni a szolgáltatásra a szerződést. Miért lehet ezt megtenni? Nem érzi-e, hogy ez 
esetleg visszaélésre ad majd okot a későbbiekben?  

Valamint a 23. §-nak a (6) bekezdése… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, egy dolgot hadd fűzzek hozzá! Ez az általános vita, tehát ne 

menjünk bele a részletes vitába, ha kérhetem. 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Arra is fel vagyok készülve, tehát azt is el fogom mondani, csak 

ahhoz, hogy azt el tudja mondani, ahhoz jó lenne ezeket egész pontosan tudni.  
 
ELNÖK: Értem, jó.  
 
PÁL TIBOR (MSZP): Jó, köszönöm szépen. A 23. § szerint kötelezővé tehetik, illetve 

a szolgáltatás kiírásánál a kiíró előírhatja, hogy milyen mértékben vonjon be alvállalkozót. Az 
a kérdés, hogy miért szükséges ez. 

A 29. §, ahol az ellátásért felelős közszolgáltatási kötelezettségeiről szól, azt írja, hogy 
akkor lehet közszolgáltatásra szerződést kötni, hogyha a szolgáltatónak a megrendelő 
kiegyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségéből eredő terheit. Megint azt kell mondjam, hogy 
a főváros esetében ez az a bizonyos 70-80 milliárd forint. Ez arról szól ma, ha jól értem a 
szöveget, hogy a főváros nem köthet szerződést közszolgáltatásra, illetve hogy a fővárosban 
nem lesz közösségi szolgáltatás. A 29. §-nak az (1) bekezdésében van ez a rész, ami valójában 
arról szól, hogy akkor nem köthet szerződést a főváros senkivel. 

A többi már csak olyan apró rész, hogy miért van megkülönböztetve a vasúti 
közszolgáltatást végzőnek a kedvezménye és a közlekedésben lévő személy, illetve hogy az 
elégséges szolgáltatásnál mi alapján, milyen számítások alapján jött ki a 66 százalék? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e egyéb kérdés a bizottság tagjai részéről? (Senki nem 

jelentkezik.) Ha nincsen, akkor megadom a szót az államtitkár úrnak válaszadásra.  
 

Dr. Völner Pál (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) válaszai 

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Sajnálom, hogy a képviselő úr nem vett részt a társadalmi vitában, mert annyira, még 
részleteibe menően is ismeri ezt a kérdéskört, és annyira konkrét véleménye van; akkor azokat 
az észrevételeket is kezelni tudtuk volna a törvényalkotási folyamatban.  



- 8 - 

A BKSZ-nek a véleménye azért nem szerepel az akkor begyűjtött vélemények között, 
mert 2010-ben megszűnt a BKSZ. De azon szervezetek, amelyek a fővárosi 
tömegközlekedéssel foglalkoznak, tehát a VEKE, a BKK véleménye a vita során mind 
beépítésre került, illetve részt vettek ebben a folyamatban. 

Azt, hogy a főváros, a Fővárosi Önkormányzat felelős Budapest közlekedéséért, nem 
ez a törvényjavaslat hozta be, ez korábban is így volt. A fővárosnak van egy BKV nevű cége, 
és ennek révén ő látta el korábban is a fővárosi személyszállítást, ahogy jelenleg is, és a 
törvényjavaslat ezen nem változtatott. Mint említettem, ez most egy keretjogszabály, amely 
felöleli a korábbi szabályozás nagy részét.  

A 100 százalékos térítés intézménye soha nem szerepelt, minden évben a parlament 
fogadja el a költségvetési törvény vitája során azokat a költségtérítés-tételeket, illetve azokat 
az összegeket, amelyek a közösségi közlekedés céljait szolgálják, tehát ez egyfajta elosztási 
elv mentén kerül különböző jogcímeken kiosztásra, akár normatív támogatás, akár fogyasztói 
árkiegészítés címén.  

A díjmentességnél felosztható összegeknél a KSH úgy jön be, hogy az adott 
településen a KSH adatait vesszük figyelembe azt illetően, hogy mennyi az ott élő 
nyugdíjasok száma, és ez alapján lehet azt a számot kialakítani, hogy az adott településen 
mekkora a támogatási összeg.  

A járműveknek és a megállóknak vagy az egyéb ilyen infrastrukturális fejlesztések 
kérdése, mint említettem, szintén a keretjogszabály miatt jelenik meg. Felhatalmazások 
vannak a törvényben mind a kormány, mind a miniszter felé, hogy egy olyan egységes 
beszerzési rendszer, járműrendszer kerüljön kialakításra, amely a hosszú távú finanszírozást, a 
hatékony fenntartást biztosítja, és nyilván azokat a szervezeteket, azokat a szolgáltatásokat 
kívánja a költségvetés finanszírozni, amelyek nem egy vegyes rendszert hoznak létre, nem 
egy fenntarthatatlan rendszert, nem egy olyan rendszert, amelynek az alkatrész-utánpótlása 
adott esetben megvalósíthatatlan. 

Az a bizonyos összeg, az a 0,1 százalék országosan jelenleg 100 millió forintot jelent, 
ez egy piacfelügyeleti szervnek a költségeit fedezné - ez a vasútnál ugyanígy van. Uniós 
szabályozás írja egyébként ezt elő, hiszen a buszosutas-joggal kapcsolatos költségeknek a 
fedezetére szolgál.  

A fogyasztói árkiegészítés kérdését érintettem már, ez szintén az éves költségvetési 
törvényben kerül meghatározásra. Nyilvánvaló, hogy a közlekedési ágazat azokat a forrásokat 
tudja felosztani, amelyeket a költségvetés, a nemzetgazdaság erre a célra biztosítani tud, itt 
kell kialakítani azt a méltányos rendszert, hogy abból azok a szolgáltatást végzők arányosan 
részesüljenek.  

A pályázat nélküliség kérdésköre: szintén uniós szabályozás, jogharmonizáció révén 
került beépítésre, a 23. § ugyanúgy uniós irányelv alapján került beépítésre.  

Hogy közszolgáltatási szerződést a főváros nem tud megkötni. Tud kötni, hiszen ő a 
szolgáltatás ellátására kötelezett, az övé a feladat, a főváros köti meg ilyen esetben; hogy 
éppen kivel, a BKV-val vagy éppen a BKK-val - hiszen a törvénymódosítás az év végén erre 
már lehetőséget adott -, az egy másik kérdés, tehát ezt neki kell majd eldöntenie. A Fővárosi 
Önkormányzatnak ebben a kérdésben szabad keze van.  

Ami a finanszírozás kérdését illeti, ha megnézzük az elmúlt évek történéseit meg a 
BKV problémáit, akkor éppen azt látjuk, hogy az elmúlt két évben a kormány erősen 
támogatta, a normatív juttatásokon felül is a BKV-nak a működését, hiszen a BKV 
adósságállománya 2010 óta nemhogy nőtt volna, hanem csökkent, pluszforrásokhoz jutott. 
Amiből a BKV problémái erednek, az az, hogy 2010-et megelőzően 4-5 éven keresztül a 
főváros semmivel nem támogatta a BKV működését, ellentétben például más helyi 
önkormányzatokkal, ahol bizonyosfajta veszteségpótlás azért mindig történt a Volánok felé az 
ott kötött közszolgáltatási szerződések alapján.  
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Hogy a vasúti szabályozásnál eltérő szabályozás van, mint a buszosnál, ezt az uniós 
irányelvek is így tartalmazzák. Tehát ha akarnánk, sem tudnánk más szabályozási formákat 
találni, hiszen nem hiányzik nekünk az, hogy kötelezettségszegési eljárásokat vállaljunk 
magunkra olyan kérdésekben, amelyek - hogy úgy mondjam - nem kardinálisak az ország 
szempontjából. 

Ennyiben foglalnám össze a válaszokat, és ha van további kérdés vagy észrevétel, 
akkor szívesen válaszolok azokra is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Vélemények vagy hozzáfűznivalók 

vannak-e a bizottság részéről, mielőtt szavazunk? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
meg szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy szavazzunk.  

Határozathozatal 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 7 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás. – 
Nincs tartózkodó.)  

Nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr, az ittlétet.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló T/5539. számú 
törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a 2. számú napirendi pontunkra, amely a hungarikumokról szóló, T/5539. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatoknak a megvitatása. Ezzel kapcsolatban az én jegyzőkönyvem szerint Gyaraky 
Zoltán főosztályvezető úr van itt a Vidékfejlesztési Minisztériumból. (Gyaraky Zoltán feláll.) 
Üdvözlöm! Az előttem lévő módosító javaslatokon mennénk végig. Meg szeretném kérdezni 
a főosztályvezető urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot mond-e.  

 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Pontonként mondjam akkor? 
 
ELNÖK: Nem, tárca- vagy kormányálláspontot mond-e, ez az első kérdésem. 
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot. Jó, akkor én mondom azokat a pontokat, amelyek hozzánk 

tartoznak, és akkor kérem, hogy a tárcaálláspontot legyen szíves mondani.  
A 24. számú módosító javaslat Mesterházy Attila, Pál Béla, Hiller István és társai 

indítványa. A tárcának mi az álláspontja?  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Ez 4 igen, egyharmad sem támogatja. 
A 25. pont Kőszegi Zoltán módosító javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem.  
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A 27. pont szintén Kőszegi Zoltán javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki tudja támogatni a bizottság részéről. (Szavazás.) 

Egyharmad sem.  
A 30. pont Font Sándor javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elfogadjuk.  
 
ELNÖK: Ezt támogatja a tárca. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Ezt egyhangúlag támogatta a bizottság.  
A 31. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni a bizottság részéről. (Szavazás.) 

Egyharmad sem tudja támogatni. 
A 32. pont szintén Kőszegi Zoltán javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem 

tudja támogatni. 
A 33. pont Font Sándor módosító javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogattuk. 
A 35. pont szintén Kőszegi Zoltán javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad 

sem.  
A 36. pont Magyar Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyharmad sem.  
A 37. pont szintén Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Egyharmad sem 

támogatja. 
A végére is értünk, köszönöm, főosztályvezető úr.  
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Egyebek 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyebek között nekem most semmi bejelentenivalóm 
nincs. (Jelzésre:) Pál képviselő úr kér valamiben szót. Parancsoljon! 

 
PÁL BÉLA (MSZP): Bocsánat, az előző napirendi ponthoz kapcsolódik, hogy a 

bizottság állít-e kisebbségi és többségi előadót.  
 
ELNÖK: Nem szándékoztam, mivel nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, 

ezért nem szándékoztam. A vitában nyilván el fogja mondani a képviselő úr az álláspontját. 
Köszönöm szépen, a mai ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc)  
  

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


