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OKB-15/2012. sz. ülés 
(OKB-80/2010-2014.) sz. ülés 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. május 21-én, hétfőn, 11 óra 37 perckor kezdődően, 

a Képviselői Irodaház V/512. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/7034. szám) 

(Általános vita) 

  

2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/7029. szám) 

(Általános vita) 

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Endrésik Zsolt (független)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szilágyi Péter (LMP)  
Ivády Gábor (független)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Gulyás Dávid osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim 
és Uraim! Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai munkánkat.  

A jegyzőkönyv tanúsága szerint huszonketten személyesen és hárman helyettesítéssel 
vannak jelen, tehát határozatképes a bizottságunk. 

Az eredeti napirendhez képest nem szeretnék változtatást. Aki el tudja fogadni az előre 
kiküldött napirendet, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Akkor ezt el tudtuk 
fogadni egyhangúan. Köszönöm szépen. 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7034. szám) (Általános vita)  

Rátérnénk az 1. számú napirendi pontra, amely a T/7034. számú törvényjavaslat a 
Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról.  

Gulyás Dávid osztályvezető úr van itt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Meg 
szeretném kérdezni az osztályvezető urat, hogy tárca- vagy pedig kormányálláspontot fog-e 
mondani itt az általános vita előtt. 

 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormányálláspontot. 
 
ELNÖK: Kívánja-e osztályvezető úr kiegészíteni az általunk megismerhetett anyagot?  
 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Röviden összefoglalnám az 

előterjesztést. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tehát a kormány adósvédelmi akciótervének egy része volt a Nemzeti Eszközkezelő. Az ezzel 
kapcsolatos törvényt tavaly decemberben fogadta el az Országgyűlés, majd december 15-én a 
kormány megállapodást kötött a Bankszövetséggel, amelynek számos eleme közül az egyik a 
Nemzeti Eszközkezelőre vonatkozott, nevezetesen az Eszközkezelő működésének a 
kibővítésére. 

A Bankszövetséggel kötött megállapodás fő része ebből a szempontból az, hogy a 
korábban tervezett 5000 helyett 25 ezer ingatlan megvásárlására legyen alkalmas az 
Eszközkezelő. Így az önök előtt fekvő törvényjavaslat is ezt képezi le. 

Röviden a legfontosabb részei a törvényjavaslatnak. A 25 ezer ingatlanra történő 
kibővítést oly módon képzeli el a kormány, hogy a szociális kritériumok enyhülnének, az 
pedig technikailag úgy valósulna meg, hogy kikerülne a törvény hatálya alól a szociális 
kritériumok meghatározása, és az kormányrendeleti szintre kerülne. Ennek az is az előnye, 
hogy a későbbiekben rugalmasabban lehet módosítani a szociális kritériumokat, amennyiben 
ez szükséges. 

Szintén fontos változtatási javaslat, hogy ezentúl nemcsak a kényszerintézkedési 
kvótába jelölt adósok jelentkezhetnének az Eszközkezelőhöz, hanem mindenki, aki egyébként 
a kritériumoknak megfelelne. 

A jelen bizottság számára alighanem a legfontosabb kérdés az önkormányzati 
szerepvállalás. Nevezetesen az önkormányzatoknak lehetőségük lesz - de nem 
kötelezettségük, ezt fontos kiemelni - az Eszközkezelő Zrt.-től az ingatlanok átvételeire, 
amennyiben az adott önkormányzat területén az összes ingatlant átveszik.  
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Ezen túl a törvényjavaslat tartalmaz számos részletmódosítást, amikre azért van 
szükség, mert azzal, hogy 5000-ről 25 ezerre bővül a megvásárolható ingatlanok száma, 
struktúrájában is át kellett tekinteni az Eszközkezelő működését, és ezek bizonyos 
részletszabályok módosítását igénylik.  

Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és amennyiben lesznek kérdések, 
természetesen azokra is válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném a tisztelt bizottság tagjait, hogy kérdés van-e az 

előterjesztőhöz. (Jelzésre:) Parancsoljon, Tóth képviselő úr! 
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A szóbeli kiegészítésben is 

elhangzott az, hogy akkor kaphatják meg az önkormányzatok térítésmentesen az 
Eszközkezelő által megvásárolt ingatlant, ha a területen lévő összes ingatlant átveszik. Ez 
alatt mit értünk? A nyilatkozat megadásáig átveszi, és az addig az Eszközkezelőhöz került 
összes ingatlant, vagy előre kell az önkormányzatnak nyilatkozni, és akkor veheti át, vagy 
éppen mondjuk a nyilatkozat megadásáig állami tulajdonba került ingatlanokra? Tehát ez nem 
logikus, legalábbis ahogy a törvényjavaslatból kijön. 

Köszönöm szépen. Hogy értendő? 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.) 

Akkor kérném az osztályvezető urat válaszra. 
 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a kérdést. Természetesen ezt 

részletszabályok szintjén kezelni kell, ugyanis nem egyszerre lesznek felajánlva az ingatlanok, az 
nyilván nem értelmezhető úgy, tehát egy csomagban kapná meg az önkormányzat. Itt egy 
nyilatkozatra lesz szükség alighanem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e észrevétel vagy valami reakció a bizottság tagjai részéről? (Nincs 

jelzés.) Akkor az lenne a kérdésem, hogy aki tudja támogatni, és általános vitára alkalmasnak 
tartja a javaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Nincs 
jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) A többiek tartózkodtak.  

Köszönöm szépen, osztályvezető úr. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/7029. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként)  

A 2. számú napirendi pontunk a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló T/7029. 
számú törvényjavaslat általános vitája. A jegyzőkönyv szerint a Belügyminisztériumból Szaló 
helyettes államtitkár úr… Nincs itt, gondolom, más bizottságban van. Akkor egy ötperces 
szünetet rendelek el, amíg megérkeznek a BM-től. (Rövid szünet.) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ellenzék javaslata az volt, hogy mivel mindenki 
alaposan áttanulmányozta a törvényjavaslatot, ezért különösebb érdeklődés nélkül az 
előterjesztésről szavazzunk, és állítsunk előadókat, utána úgyis a megfelelő részletkérdéseket 
a plenáris ülésen az általános vitában meg fogjuk beszélni. Nem tudom, el tudjátok-e fogadni. 
Ha ez így lehetséges, akkor én föltenném szavazásra az előterjesztő hiányában, aki nyilván 
más bizottságokban folytatja a munkát, hogy aki általános vitára alkalmasnak találja a T/7029. 
számú törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 17 igen. Aki nem? 
(Nincs jelzés.) Akkor a többiek tartózkodtak. 

Előadót kell állítani. Szűcs Lajos urat javasolnám a kormánypárti oldalról, és nagy 
tisztelettel a Szocialista Párt nyerte meg miniszter úr személyében a másik előadót, az 
ellenzéki előadót. 

A mai ülést bezárom. 
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Egyebek 

Az Egyebek között, kérlek, ne feledjétek el, hogy nagyon fontos munkaebédünk van 
csütörtökön az Európai Unióból érkező és már most kiváló kérdéseket feltevő szakértőkkel, 
úgyhogy mindenkit kérek, hogy délben a Parlamentben jöjjön el a munkaebédre csütörtökön. 
Jó? (Varga Zoltán: Mindenki van hívva?) Szerintem minél többen vagyunk, annál erősebbek 
vagyunk. Nektek nem kell jönni egyébként. (Derültség.) Jó, akkor a mai ülést bezárom. 
Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc)  

 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


