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2012. május 14-én, hétfőn 11 óra 40 perckor 
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megtartott üléséről 

                                                 
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat 
1. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 

szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6946. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

  
2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  
3. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám) (A bizottság 

feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 
  
4. Egyebek
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 
Elnököl: Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke 

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)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) 
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 
Ivády Gábor (független) 

 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP) 
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) távozása után Tadó Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
  

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 
 
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Gorjánác Rádojka levéltári osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság jelen lévő tagjait, a meghívott 
szakértőket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, tekintettel arra, hogy 16-an 
személyesen, heten pedig helyettesítéssel képviseltetik magukat. A meghirdetett napirend 
kiegészítésére nem érkezett javaslat, de tájékoztatni szeretnék a tisztelt bizottságot, hogy a 
közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslathoz a bizottság feladatkörébe kapcsolódó 
módosító javaslat nem érkezett, ezért azt vegyük le a napirendünkről. Amennyiben ezzel 
kapcsolatban nincs észrevétel, mint ahogy nincs, akkor kérem, hogy a módosított napirend 
elfogadásáról szavazzunk. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet.  

Ezek után első napirendi pontunk következik. 

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6946. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Tisztelettel köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkárt, Holczreiter 
Marianna főosztályvezető-helyettest, Kiss Sárát a Belügyminisztérium részéről, illetve az 
Állami Számvevőszék képviseletében dr. Sepsey Tamás számvevő igazgató urat. Kérem 
először is az előterjesztő Belügyminisztérium képviselőjét, hogy tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit előterjesztése 

DR. MAGYARNÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt lévő törvényjavaslat arról szól, hogy 
2011. január 1-jétől a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásáról szóló törvény lehetővé teszi, hogy amennyiben a kerület nem veti ki az 
idegenforgalmi adót, akkor ezt a fővárosi önkormányzat megtehesse. Természetesen ebben az 
esetben az adott érintett kerület, illetve a fővárosi önkormányzat között az ebből származó 
bevételt, forrást valamilyen módon meg kell osztani.  

Az Állami Számvevőszék egy vizsgálat kapcsán megállapította, hogy ennek a 
forrásmegosztásnak az eljárási rendje hiányos, nem pontos, ezért zavart okozhat a 
működésben. Ezt próbálja ez a törvényjavaslat pótolni, és megadni azt az eljárási rendet, 
számítási módot, hogy ez a forrásmegosztás megfelelő módon megtörténhessen a kerület, 
illetve a fővárosi önkormányzat között. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdése van-e képviselőtársaimnak? Parancsolj!  
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azt tudjuk-e, hogy hány kerület nem vetette 

ki önállóan az idegenforgalmi adót? És nem is kérdés, inkább csak véleményként szeretném 
jelezni, hogy valóban, a mostani törvény sok vonatkozást nem hoz az eddigi rendszerbe, mert 
ezt a helyzetet már korábban egyszer egy, Rogán Antal által benyújtott módosító indítvány 
eredményezte, valamit a 2012. évi költségvetés, ami most le van írva, át van vezetve a 
törvényen. Van egy eljárási gond, amire utalt, ez teljesen világos, de azt az alaphelyzetet, ami 
a fővárosban az elmúlt húsz évben vagy az elmúlt kilenc évben, amióta ez a törvény él, 
megpróbálta valahogy a különbségeket a kerületek és a főváros között csökkenteni, ez a 
mostani módosítás, illetve ennek az átvezetése ebben a törvényben, illetve a korábban említett 
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Rogán-féle módosító indítvány és a költségvetési törvény, az ezeket a különbségeket nem 
csökkentette, hanem tovább növelte. Hiszen az idegenforgalmi adóból befolyt összeg 
újraosztódott egy rendszer alapján a kerületek között, most pedig lehetőség van arra, hogy a 
kerületek ezt önállóan vessék ki, magyarul kiveszik a forrásmegosztási keretösszegből. Van, 
aki ebből nagyon-nagyon jól jár, tehát a belső, budai kerületek nagyon jól jártak, és azok a 
külső kerületek, akiknek szükségük volt erre a pénzre, hogy fejleszteni tudjanak, azok pedig 
nem jártak ilyen jól. Nem beszélve arról, hogy egyébként ennek a tevékenységnek is van egy 
bizonyos költsége. Én magam egész pontosan tudom, hogy a külső kerületek kimondottan 
rosszul jártak, hiszen ebből az adóból közvetlenül kevésbé részesülnek, mint amennyire a 
forrásmegosztás keretében volt.  

De jelzem, összességében azt a rendszert borítja fel, ami egy szolidáris városról szól, 
hogy egy városnak egységesen kell fejlődnie, és ezt a célt szolgálta a forrásmegosztási 
törvény, és ami beletartozott. Ez borult fel a korábban említett két törvénnyel, ettől 
függetlenül a mostani módosítás nem csinál mást, mint átvezeti ezeket a korábbi döntéseket, 
amiket ugyan már akkor sem támogattunk, értelemszerűen most sem támogatható, hogy ez 
így benne legyen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

akkor helyettes államtitkár asszonynak adom meg a szót válaszadásra.  
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kilenc kerület nem vezette be az 
idegenforgalmi adót. A második kérdésre csak néhány mondattal engedje meg, hogy 
válaszoljak. A 2013. január 1-jén hatályba lépő új önkormányzati törvény a feladatmegosztást 
teljes egészében átrendezi. Nyilvánvaló, hogy ennek kapcsán a feladatmegosztás változása, 
gyökeres változása miatt a beérkező források újraosztását és az ezzel kapcsolatos szabályozást 
is újra kell gondolni. Ez a munka pillanatnyilag zajlik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak van-e véleménye, hozzászólása? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazzunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igennel a 
bizottság támogatja. Ellene? (Szavazás.) 4. Tartózkodott? (Szavazás.) 3. Tekintve, hogy 
előterjesztőt kell állítsunk, és az általános vitára szerda este kerül sor, tisztelettel kérek egy 
bátor jelentkezőt az általános vitában való bizottsági álláspont képviseletére. (Közbeszólások: 
Elnök úr!) Köszönöm szépen, igyekszünk majd Láng elnök urat megbízni ezzel a feladattal. A 
távollévők mindig előnyben. (Derültség.) (Dr. Apáti István: A jövőben sokat fogsz ülést 
vezetni, abban biztos vagyok. Ez volt az utolsó játszma – Derültség.) Köszönöm szépen a 
meghívott vendégeknek, a Belügyminisztérium, illetve a Számvevőszék munkatársainak a 
jelenlétet. (Dr. Varga Zoltán: Elnök úr, szeretnénk kisebbségit mondani, ha lehetséges. Pál 
Tibor képviselő úr!) Pál Tibor. Köszönöm szépen. 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6774. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 A második napirendi pontunkra térünk rá. Tisztelettel köszöntöm Gorjánác Rádojka 
levéltári osztályvezető asszonyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjét, akit 
szeretnék arra felkérni, hogy nyilatkozzék, hogy egyetért-e az egyes módosító javaslatokkal.  

Az 1-es számú módosító javaslat L. Simon László és dr. Gyimesi Endre képviselő 
urak javaslata.  
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GORJÁNÁC RÁDOJKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e. 

(Szavazás.) 16 igennel, 7 nemmel a bizottság támogatja.  
A 2. számú módosító javaslat dr. Lamperth Mónika és társai javaslata.  
 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem értünk vele 

egyet. 
 
ELNÖK: Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 5 igen, egyharmad sem támogatta.  
A 3-as számú módosító javaslat dr. Turi-Kovács Béla javaslata.  
 
GORJÁNÁC RÁDOJKA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Senki, egyharmadot sem kapott. 
Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Egyebekben engedje meg a tisztelt bizottság, hogy röviden tájékoztatást adjak arról, 
hogy a Visegrádi Négyek parlamenti önkormányzati és területfejlesztési bizottságainak ülése 
zajlott a múlt héten Prágában. Elnök úr megbízásából én voltam a delegáció. Alelnök úr nem 
tudott ezen részt venni. Három témában folytattunk tárgyalásokat az egyes országokban zajló 
közigazgatási reform kérdésében. Elfogadtunk közös erővel egy memorandumot, közös 
nyilatkozatot. A magam részéről három olyan javaslatot tettem, amelyet a jelen lévő tárgyaló 
partnerek az előkészített anyaghoz képest megvitattak, és elfogadtak. Mind a három a 2014 
utáni programozási időszakkal volt kapcsolatos. Az egyik javaslat az volt, hogy az EU az 
önkormányzatok esetében vállaljon részt az áfa-finanszírozásban, ellenkező esetben az 
önkormányzatokra az önerőn kívül az áfa-teher is megjelenne, és ezáltal korlátozná a 
pályázati kedvet. A második, hogy az úgynevezett kondicionalitás kérdésében ne kössék össze 
adott esetben a makrogazdasági folyamatokat azzal, hogy felfüggesztenének például kohéziós 
alap kifizetéseket a tagországok számára, mert úgy ítéljük meg, hogy ez olyanért büntetné 
adott esetben a térségeket, a településeket, amelyekben azok nem vállalhattak felelősséget, 
hiszen a makrogazdasági hiánycélok érvényesülése egy csatornaépítéssel nehezen hozható 
összefüggésbe. A harmadik pedig, hogy az unió azt tervezi, hogy mintegy tízmilliárd euró 
összegben központosítana előirányzatot nagy infrastrukturális projektekre. Ezt mi úgy ítéljük 
meg, hogy ezek vélhetőleg nem Közép-Európa közlekedésfejlesztését szolgálnák, ezért ezt 
sem támogatjuk. Mind a három módosító javaslatomat a három partnerország elfogadta, így a 
közös nyilatkozatba ezeket belefoglaltuk. Az anyagot értelemszerűen magyarra fordítás után 
majd igyekszem a bizottság tagjaival megosztani. Köszönöm szépen. Van-e további felvetés?  
(Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc) 

 

Habis László  
 a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


