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Napirendi javaslat  
 

1. A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. június 4-ei 

ülésnapján elfogadott, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 

törvények módosításáról szóló törvény 

(A köztársasági elnök átirata T/6590/68. számon került iktatásra) 

(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a Hhsz. 110. §-ának (2) bekezdése 

szerinti eljárásában) 

  

2. a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7655. szám) 

(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/2. szám) 

c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 

költségvetései törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám) 

  

3. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) 

(Általános vita) 

  

4. A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám) 

(Általános vita) 

  

5. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7676. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
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6. Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7678. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

7. 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. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szilágyi Péter (LMP)  
Endrésik Zsolt (független)  
Ivády Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Habis László (KDNP) távozása után Szedlák Attilának (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Szekó Józsefnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) távozása után dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Berczik Ábel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Bódy Éva osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
 

Megjelentek  
 
Magyar Mária főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Hajnóczi Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát.  

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

Az eredeti napirendi javaslathoz képest nincs hozzáfűznivalóm. Kérem, aki el tudja 
fogadni a napirendet, az kézelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18-an elfogadtuk. (Jelzés.) 1 
tartózkodás. (Varga Zoltán: Ellene vagyok.) 1 ellene. Köszönöm a konstruktivitását, 
visszakapja majd még, miniszter úr. 

A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. június 4-ei 
ülésnapján elfogadott, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvény (A köztársasági elnök átirata T/6590/68. számon 
került iktatásra) (A köztársasági elnök átiratának megvitatása a Hhsz. 110. §-ának (2) 
bekezdése szerinti eljárásában) 

Kezdjünk akkor bele a napirendi pontokba. 1. számú napirendi pontunk a járások 
kialakításáról, valamint ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény T/6590/68. 
számon, a köztársasági elnök úr átirata, visszaküldte megfontolásra az Országgyűlésnek 
technikai észrevételekkel. Ezzel kapcsolatban a BM-ből Zöld-Nagy Viktória helyettes 
államtitkár asszonyt üdvözlöm. Helyettes államtitkár asszony, hogyha elmondaná nekünk 
röviden, hogy mit érdemes a döntés előtt tudnunk róla. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A KIM-ből, helyettes államtitkár. 
 
ELNÖK: Én azt hittem, közben átment a BM-hez. Nem lepődtem volna meg, nekem 

itt a BM van írva, de akkor még mindig a KIM kötelékében üdvözlöm. Nézzen majd utána, 
mert nekem már BM-esként jelentették le. (Ivády Gábor megérkezik az ülésre.) Parancsoljon, 
államtitkár asszony! 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Valóban, köztársasági elnök úr megfontolásra visszaküldte 
az Országgyűléshez a járásokról szóló törvényjavaslatot. Azon pontok tekintetében, 
amelyekre a megfontolást javasolta köztársasági elnök úr, törölni javasoljuk a törvényből.  

Ami fontos, és látom, hogy ajánlás is van már a bizottsági tagok előtt, hogy azon két 
pont tekintetében, amelyet köztársasági elnök úr jelzett, ezen kívül három van még, tehát ezek 
új elemek, viszont ezek kifejezetten koherenciát helyreállító pontok. (Dr. Bóka István 
megérkezik az ülésre.) Ugyanis volt a járástörvényben néhány olyan szabály, amelynek június 
21-ével kellett volna hatályba lépnie, de miután ezek a határidők elmúltak, illetve más törvény 
rendezte a kérdéseket, ezért koherenciás megfontolások miatt ezek kikerülnek a 
járástörvényből, tehát kifejezetten koherenciás szempontú a módosító javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár asszony. Tehát én föl fogom tenni akkor a 

KIM által jegyzett ajánlást, és erről fogunk szavazni. Külön nem kérdezem meg az összes 
ajánlást, mert önök adták be, tehát valószínűleg jelen pillanatban egyetértenek a saját 
ajánlásukkal, feltételezem én optimistán. 
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Az ajánlás 1. száma, amely a 11. § (1) bekezdésére vonatkozik. Aki ezt el tudja 
fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igennel elfogadtuk. Aki nem? Aki 
tartózkodott? Tulajdonképp mindegy, tartózkodás. 

A 2. számú ajánlás, amely a 17. §-hoz szól. Aki ezt el tudja fogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ezt is elfogadtuk 21-en. 

A 3. számú, ami az 50. §-hoz szól. Aki el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Ezt is 21-en el tudtuk fogadni. 

A 4. számú, amely a 90. § (2) bekezdésének az elhagyása. Aki el tudja fogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez is 21 igen. 

Az 5. számú, amely a 91. § (3) bekezdését módosítja, illetve az (5) bekezdést elhagyja. 
Aki el tudja ezt fogadni? (Szavazás.) Ez is 21 igen. 

Nincs is a bizottság hatáskörében több ilyen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm 
helyettes államtitkár asszonynak, akkor az 1. napirendi ponton túllendültünk. (Tasó László 
megérkezik az ülésre.) 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (Általános vita) 

Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról (T/7655/2. szám) 

A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetései törvényjavaslatának tervezetéről (T/7655/1. szám)  

2. számú napirendi pontunk Magyarország 2013. évi központi költségvetése, T/7655. 
szám, általános vita, a Számvevőszék véleménye ezzel kapcsolatban, illetve a Költségvetési 
Tanács véleménye. Ezeket egy napirendi pontban tárgyaljuk.  

Az én itinerem szerint a Nemzetgazdasági Minisztériumból Berczik Ábel 
főosztályvezető-helyettes urat köszönthetem. A Számvevőszéktől láttam Warvasovszky 
Tihamér alelnök urat a folyosón, ő van, és ezen kívül még elvileg az NFM-től, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, a Magyar Faluszövetségtől, a DunaMédia Televíziótól, tehát 
sok vendégünk van, mindenkit szeretettel köszöntök.  

Az lenne a kérdésem, kérésem, hogy ha az lehetséges, főosztályvezető-helyettes úr, 
akkor Warvasovszky alelnök urat meghallgatnánk mint az Állami Számvevőszék alelnöke, 
hogy a költségvetéssel kapcsolatban röviden mondja el a kiegészítését vagy véleményét, 
hogyha van ahhoz, amit megkaptunk, hozzáfűznivaló. Utána megadom a szót 
főosztályvezető-helyettes úrnak, ha kíván néhány mondatot felvezetőnek, és akkor szerintem 
utána csapjunk bele a kérdések, vélemények tárgykörbe a bizottság részéről. Ezt a metódust 
javaslom. 

Úgyhogy akkor egyből alelnök úrnak, ha kíván az írásos anyaghoz bármit hozzátenni, 
megadnám a szót, Warvasovszky alelnök úrnak. 

 

Warvasovszky Tihamér kiegészítése 

WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Résztvevők! Egy-két gondolatot szeretnék kiemelni az 
írásos jelentésből, illetve egy-két szóbeli gondolatot szeretnék hozzátenni. 

Ahogy tudjuk, a kormány a kialakult gyakorlattól eltérően nem szeptember 30-ig 
nyújtotta be a költségvetés tervezetét, hanem június 15-ére hozta előre. Nyilván ennek komoly 
gazdasági, nemzetközi pénzügyi okai vannak. Természetesen ez alapján az ÁSZ elvégezte az 
elemzését, a beterjesztett költségvetésről kialakította a véleményét.  
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A költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódóan tizenegy fejezetet érintettünk az 
ellenőrzés során. A véleményünk kialakítása során a fő kérdésekre kerestük a választ: 
egyrészt, hogy a törvényjavaslat bevételi és kiadási előirányzatait jogilag, közgazdaságilag és 
számszakilag megalapozták-e, megalkották-e a tervezéshez szükséges új jogszabályokat, 
illetve a tervezett módosításokat, háttérszámításokkal együtt. Nagyon fontos kérdés volt, hogy 
a Széll Kálmán-terv intézkedési csomagjában célul kitűzött megtakarítások és hatásaik 
levezethetők-e a költségvetési javaslatból, illetve az államadósság tervezett alakulása 
megfelel-e az alaptörvényben, illetve a stabilizációs törvényben megfogalmazottaknak. 

Ellenőrzésünk a bevételi főösszeg 88 százalékát, a kiadási főösszeg 82 százalékát fedte 
le. 

Főbb megállapításainkat hadd emeljem ki. A 2013. évi makrogazdasági pálya 
felvázolásában a bázisul szolgáló 2012. évi vártnál kedvezőtlenebb makrogazdasági feltételek 
komoly kockázatot jelenthetnek a költségvetési célok teljesítése szempontjából, azok 
mérséklése érdekében helyes döntésnek tartja a Számvevőszék a tartalékok egy részének a 
2012. évi befagyasztását, és 2013-ban is megítélésünk szerint szükséges a törvényjavaslatban 
megjelenő bevételnövelő intézkedések teljesítése, valamint a kiadások visszafogása. (Szedlák 
Attila megérkezik az ülésre.) 

A törvényjavaslat összeállítása, szerkezete megfelelt az alaptörvényben és a 
stabilizációs törvényben meghatározott, államadósság-csökkentésre vonatkozó szabályoknak, 
valamint az államháztartásról szóló jogszabályok előírásainak, és ez alapján rendelkezik a 
tartalékokról is. 

A törvényjavaslatban is 2013-ra tervezett 1,6 százalékos GDP-növekedés mellett 
megítélésünk szerint a 2,2 százalékos hiánycél 2013-ban tartható. A 2013. évi kockázatot 
elsősorban az exportnövekedés ütemének tartása jelentheti. 

A központi költségvetés tervezett hiányával összefüggésben a kincstári egységes 
számla folyamatos likviditásának biztosítására, valamint a megelőlegezésekre vonatkozó 
2013. évi finanszírozási elképzelések számszakilag alátámasztottak és kimunkáltak. 

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat a stabilitási törvény előírásainak 
megfelelően tartalmazza az államadósság mértékét. Az államadósság-mutató várható értéke 
2013. év végén 76,8 százalék, ami a törvényjavaslatban van rögzítve. A 2012. év végére 
várható 78 százalékos adósságrátához képest ez egy csökkenést mutat, ami az előírt 
követelményeknek teljes mértékben megfelel. 

Az államadósság csökkentése továbbra is fegyelmezett pénzügyi politikát és jelentős 
tartalékképzést követel meg. A tartalékok szerepe, súlya a makrogazdasági pálya külső és 
belső kockázataiban 2013-ban várhatóan meg fog nőni. Véleményünk szerint a központi 
tartalékok csak a fejezeti tartalékokkal kiegészítve nyújtanak kellő fedezetet a nem tervezett, 
de szükségképpen teljesítendő kiadásokra. 

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban az adóbevételek tervezett előirányzatai 
nincsenek teljes körűen részletes számításokkal alátámasztva, továbbá egyes jogszabályok 
hiányoztak, illetve a törvényjavaslatok egy részét az Országgyűlés értelem szerint nem 
fogadta el. Ennek természetesen a fő oka az, amit a bevezetőmben kezdtem, hogy nem 
szeptember 30-ára van előterjesztve a költségvetés törvényjavaslata, hanem június 15-re. 

Kockázatot jelent, hogy az uniós források felhasználása elmarad a 2012. évi 
időarányos teljesítéstől. A jóváhagyott keretet legkésőbb 2013. év végéig 
kötelezettségvállalással le kellene kötni, hogy az EU-források 100 százalékosan a jövő évben 
kihasználhatók legyenek. 

A társadalombiztosítási alapok bevételei és kiadásai megalapozottak. A 
Nyugdíjalapnál kisebb kockázatot hordoz, ha az infláció a számított értéktől eltér. Az 
egészségügyi alap ellátásait érintették a Széll Kálmán-terv 2.0-ás intézkedései. Ennek 
keretében a gyógyszertámogatás csökkentése, valamint a gyógyszerfelírási és fogyasztói 
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magatartás változásának kiszámíthatatlansága hordozhat ezen alap teljesítésénél bizonyos 
bizonytalanságokat. 

Az önkormányzatoknál a helyi önkormányzatok gazdálkodásához a 2013. évi központi 
költségvetés 647,2 milliárd forintot biztosít. Az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a 
finanszírozási rendszer 2013-tól alapjaiban megváltozik. Az önkormányzatok által korábban 
ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Az önkormányzatok központi költségvetéséből 
származó forrásainak a 2013. évi költségvetésben tervezett nagyságrendjére a 
feladatátszervezés és -átcsoportosítás alapvető hatást fog gyakorolni. 

A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a 
forrásszabályozás is átalakul. A helyi önkormányzatok támogatási fejezet finanszírozási 
struktúrája elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási szabályozástól, és felépítésében 
az ágazati szakmai törvények logikáját követi, egyes közszolgáltatásoknál be lesz vezetve a 
feladatalapú finanszírozás. (Dankó Béla megérkezik az ülésre.) 

Az önkormányzati alrendszer szerkezetének és finanszírozásának átalakítása és a 
kapcsolódó források átrendezése a törvényjavaslat benyújtásáig nem zárult le. Az alátámasztó 
háttérszámítások az új feladatmegosztás figyelembevételével elkészültek, de véleményünk 
szerint azok a változásokat és azok hatásait még nem veszik figyelembe teljes körűen. 

A feladatátrendezés bizonytalansági tényezőinek kezelésére a törvényjavaslat 
85,6 milliárd forint összegű tartalékot irányoz el, ami próbálja kezelni a feladatváltozásokból 
és átállásokból adódó finanszírozási bizonytalanságokat. 

Ennyit szerettem volna kiemelni a leírtakból, elnök úr. Egyébként a jelentésünk 
megjelent, a hírportálon olvasható, és írásos formában is eljut minden képviselőhöz. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Bocsássa meg, de nem hagyhatom ki azt a 

félmondatot, hogy remélem, hogy a költségvetés azt is garantálja, hogy az a hatalmas veszély, 
amely az önkormányzatoknál a korrupció ügyében fennáll a legutóbbi ÁSZ-elnöki 
tájékoztatás szerint, az a veszélyforrás is vissza tud szorulni a következő években, és az 
ágazatnak ezt a - hogy mondjam - kritikát nem kell a hátán vinnie a következő időszakban. De 
nem az alelnök úrnak szólt elsősorban természetesen ez a megjegyzést. 

Megkérdezem főosztályvezető-helyettes urat, hogy ennek tükrében kívánja-e az 
önkormányzati részt kiemelni, néhány mondatot erről elmondani. (Jelzésre:) Kívánja. Akkor 
meg is adom a szót. Parancsoljon! 

 
DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Kizárólag a jegyzőkönyv számára és a történelmi hűség kedvéért jelzem, hogy 
főosztályvezető vagyok immáron, tehát az egy korábbi állapot volt. 

 
ELNÖK: Engedje meg, hogy gratuláljak a kinevezéséhez, és kihúztam a papíron 

nagybetűkkel. 
 

Dr. Berczik Ábel szóbeli kiegészítése 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ahogy Warvasovszky Tihamér alelnök úr is 
jelezte már, a helyi önkormányzatok 2013. évi központi költségvetési kapcsolatai, központi 
költségvetési támogatása mintegy 647 milliárd forintot fog kitenni. Ez jelentősen kisebb 
összeg, mint a 2012. évi támogatás, annak szűk kétharmada. Ennek oka, mindnyájan tudjuk, 
hogy jelentős mértékben átalakul az állam és az önkormányzatok közötti feladatellátási 
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struktúra, és ezen felül is, ahogy alelnök úr már kifejtette, a megmaradó feladatok esetében is 
a finanszírozási szerkezet az eddigiekhez képest jelentős mértékben átalakul. 

A 2012. évhez képest jelentős változás, jelentős központi költségvetésben történő 
átcsoportosítást jelentett az az intézkedés vagy az a törvényi rendelkezés, mely szerint 2013. 
január 1-jétől az iskolában dolgozó pedagógusok és a munkájukat közvetlen segítő 
szakalkalmazottak bérét a központi költségvetés fedezi, a központi költségvetés biztosítja. 
Ezek a pedagógusok állami alkalmazottak lesznek. 

Ezen ok miatt mintegy 335 milliárd forintot kellett átcsoportosítani az 
önkormányzatok forrásstruktúrájából, döntően támogatásaiból a központi költségvetésbe, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetébe. Ez jelentősebb részben, 250 milliárd forint 
értékben a támogatási sorokat jelentette, mintegy 4 százalékpont értékben a visszaosztott, 
helyben maradó személyi jövedelemadó 8 százalékát, tehát körülbelül a felét, ami miatt 
úgymond központosítani kellett, teljes egészében központi bevétel lesz jövőre a 2012-ben már 
csupán a megyei jogú városokat megillető illetékbevételek összege, valamint a 
pedagógusbérek átcsoportosítása miatt kellett a gépjárműadónak egy jelentős részét, 40 
százalékát központi bevétellé tenni. 

A másik ilyen jelentős átcsoportosítási jelenség a költségvetésben a szociális 
szakellátó intézményeket érinti. Tehát az elkészült szociális koncepció, illetve a várható 
törvénymódosítások alapján a szociális szakellátások 2013-tól szintén közvetlen állami 
felelősségbe kerülnek, az állam lesz a felelős a szociális szakintézmények, idősotthonok, 
gyermekotthonok, pszichiátriai otthonok ellátásáért teljes körűen. 

Jelentős részben ez már most is így van, hiszen a tavalyi év végén elfogadott 
önkormányzatitörvény-módosítás alapján a megyei önkormányzatoknak ez a kötelezettsége 
már megszűnt, a megyei önkormányzatoknak ezen kötelezettsége már az államra szállt, 
jelenleg csupán a megyei jogú városoknak, illetve a Fővárosi Önkormányzatnak van ilyen 
kötelezettsége. Várhatóan ez is az államhoz kerül. Ezen a jogcímen mintegy 37 milliárd 
forintot kellett átcsoportosítani, amely a 20 milliárd forintos támogatásátcsoportosítás mellett 
a személyi jövedelemadó további 1 százalékpontját érintette, valamint egy kisebb összegben a 
gépjárműadó átcsoportosítását is érintette. 

A harmadik nagy átcsoportosítás, feladatváltozás az államigazgatási feladatokat érinti. 
Az előző napirendi pont keretében elhangzottak alapján kihirdetés előtt álló, illetve ismételt 
elfogadás előtt álló járási törvény értelmében az államigazgatási feladatok számottevő része, 
így például az okmányirodai, illetve gyámügyi feladatok, a járási kormányhivatalokhoz 
kerülnek.  

A járási kormányhivatalok működésére mintegy 30 milliárd forintnyi 
támogatásátcsoportosításra volt szükség az önkormányzati fejezetből a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium fejezetébe. Ehhez kapcsolódóan néhány segélyforma szintén a 
járási törvény értelmében kikerül az önkormányzati elbírálás alól, így az ápolási díj, illetve az 
időskorúak járadékának a megállapítása, folyósítása a járási kormányhivatalokhoz kerül. 
Ehhez kapcsolódóan 19 milliárd forint került átcsoportosításra az önkormányzati segélyek 
előirányzatából a KIM fejezetébe. 

Hogy más irányú módosítást is említsek, a kulturális területen a megyei múzeumok és 
a megyei könyvtárak idén január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok keretén belül 
központi költségvetési szervként működnek a kormány határozata, illetve a kidolgozás alatt 
álló közgyűjteményi törvény értelmében. Ezzel a megyei múzeumok, illetve a megyei 
könyvtárak ismét önkormányzati fenntartásba, mégpedig a megyeszékhely, megyei jogú város 
fenntartásába kerülnek. Ezzel 5,5 milliárd forintnak a IX. fejezetbe történő átcsoportosításával 
számolunk. 

Ahogy az előzőekben is érződött, illetve elhangzott, főleg az önkormányzatokat 
megillető átengedett bevételek allokálása változik meg jelentős mértékben. Ahogy az 
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előzőekben is elmondtam, a személyi jövedelemadó-alap 5 százalékpontja központi bevétel 
lesz a következőkben, a 8 százalékból fönnmaradó 3 százalék esetében is ez a javaslat, amely 
a törvényjavaslatban szerepel, hogy nem ilyen jogcímen, nem személyi jövedelemadó-
átengedés jogcímen kerül az önkormányzatok számára biztosításra, hanem támogatássá 
történő átkonvertálása történt meg. Amennyiben ez a javaslat ilyen formában elfogadásra 
kerül, akkor a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó-visszaosztás 
gyakorlatilag megszűnik. 

A gépjárműadó esetében is lecsökken a gépjárműadó-visszaosztás a javaslat 
értelmében, a gépjárműadó 40 százaléka maradna továbbra is az önkormányzatok közvetlen 
bevétele, 45 százaléka közvetlen központi költségvetési bevétel lenne, míg egy 15 százaléknyi 
forrás átcsoportosításra kerül, és a támogatások útján kerül biztosításra. 

Ahogy alelnök úr is kifejtette, a fönnmaradó feladatok esetében is alapvetően átalakul 
az önkormányzatok forrásbiztosítása. A köznevelés területén az óvodai ellátás lesz 
kifejezetten és címzetten önkormányzati feladat az önkormányzati törvény értelmében. Az 
óvodai ellátást egy kétütemű, két-, illetve háromelemű támogatási rendszer biztosítaná majd a 
2013. évben. A köznevelési törvény rendelkezései alapján a központi kormányzat az 
önkormányzatok számára biztosítja teljes egészében az óvodapedagógusok bérének fedezetét. 
Ezt nem akként biztosítja, mint ahogy az iskolapedagógusok esetében egy állami alkalmazottá 
teszi, hanem támogatás útján, tehát továbbra is önkormányzati alkalmazottak lesznek az 
óvodapedagógusok, csak támogatást kap az önkormányzat az óvodapedagógusok bérének 
kifizetéséhez.  

Az óvodapedagógusok bérének kifizetését a törvény szerint garantált mérték szerint, 
illetve a törvény szerint elismert csoportnagyságok alapján 100 százalékban biztosítja majd a 
központi költségvetés, tehát az önkormányzatnak csak akkor kell ehhez hozzátenni, hogyha 
kisebb csoportokat alakít ki, mint a törvényben meghatározott átlag, illetve a közalkalmazotti 
törvény, illetve a későbbiekben a köznevelési törvény szerint meghatározott bérszint fölött ad 
további béremelést, bérelemet az óvodapedagógusok számára. 

Emellett külön előirányzat fogja támogatni az óvodai dologi és üzemeltetési kiadások 
támogatását is. 

Szociális területen a pénzbeli ellátások, a pénzbeli támogatások logikája, rendszere 
megmarad, nem változik, legalábbis a költségvetési támogatás rendszere nem változik 2013. 
évhez képest a javaslat értelmében az önkormányzatoknál, illetve jegyzői hatáskörben maradó 
szociális segélyek esetében továbbra is a most, idén és évek óta már érvényes visszaigénylős 
mechanizmus fog érvényesülni, azaz az önkormányzat által közvetlenül kifizetett összegeket 
visszaigénylik az önkormányzatok a központi költségvetésből. 

A szociális alapszolgáltatások támogatása viszont alapvetően átalakul. Az 
önkormányzati törvény értelmében a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás lesz az alapja, 
a legfontosabb feladata a szociális területen az önkormányzatoknak. Erre a részterületre éppen 
a jelentősége miatt is egy 15 milliárdos forrásbővülés került biztosításra. Cél az, hogy a 
kötöttségek csökkentésével egy átláthatóbb, egyszerűbb támogatási rendszer alakuljon ki.  

Itt meg kell jegyezni, hogy tekintettel arra, hogy a szociális törvénykezés még nincs 
végleges fázisban, a szociális alapszolgáltatások biztosítása esetében még a parlament nem 
döntött pontosan a formákról meg a módszerekről, ezért a jelenlegi javaslatban szereplő 
szabályrendszer egyelőre csak nagyon keretjellegű szabályokat tartalmaz. Bízunk abban, hogy 
a költségvetési törvényjavaslat kidolgozásának a menetében ezt konkrétabban lehet 
tartalommal megtölteni, sokkal jobban le lehet bontani, mint ahogy ez most látszódik. 

A kultúra esetében fontos megemlíteni, hogy az előző évektől eltérően a kulturális 
feladatok támogatását külön soron, ismét önálló soron támogatja a központi költségvetés 
mintegy 17 milliárd forint értékben. Ennek részét képezi a korábban említett 5,5 milliárd 
forint, amely a megyei múzeumok és könyvtárak önkormányzati rendszerbe történő 



 14 

visszakerüléséből fakad, de emellett is még egy jelentős mértékű támogatás kerül a kulturális 
célokra biztosításra, amelynek részletszabályait az ágazati miniszter rendelete fogja 
tartalmazni. 

Az előadó-művészeti szervezetek, a színházak támogatása esetében az előző évekkel 
azonos összeg jelenik meg a költségvetési törvényjavaslatban. Itt szintén még nincs kibontva 
ennek az alapja vagy ennek a részletei. Ennek oka, hogy az előadó-művészeti törvény 
értelmében az Előadó-művészeti Tanács jogosult a konkrét részletszabályokra javaslatot 
tenni, az egyes színházak támogatására javaslatot tenni. Az Előadó-művészeti Tanács egy 
hosszabb procedúra alapján dönt, a költségvetési törvényjavaslat fölgyorsult elkészítési 
menetrendje nem tudta követni ezt a fölgyorsult procedúrát, úgyhogy a részletszabályok 
szintén várhatóan módosító indítvánnyal kerülnek be a költségvetési törvénybe. 

Az eddig nem nevesített, tehát nem köznevelési, nem szociális és nem kulturális 
feladatokat úgynevezett általános támogatás útján fogja biztosítani a központi költségvetés. 
Az általános támogatás lényege, hogy az egyéb ágazati feladatoknak az elismerhető kiadási 
szükséglete lesz szembeállítva az adott önkormányzattól elvárt bizonyos bevételek 
mértékével, és a kettő különbözete alapján lesz majd megállapítva az általános támogatás 
mértéke. 

Nagyjából a fő kereteket itt is tartalmazza már a költségvetési törvény, de a nyári 
hónapok folyamán a kormányzaton belül és kívül folyó további modellezési munkálatok 
nyomán valószínűleg további részletszabályok fognak bekerülni az általános támogatások 
elosztási mechanizmusába. 

Az már most is látható, illetve le van rögzítve a javaslat szerint, hogy az iparűzési 
adónak egy 1 százalékos kulccsal számított elvárt mértéke lenne elvárt bevételként 
figyelembe véve. Korábban az egyéb helyiadó-bevételek, iparűzési adón kívüli egyéb 
adóbevételek fele került figyelembevételre mint beszámítandó bevétel, valamint a 
gépjárműadónak a helyben maradó 40 százaléka. 

A megyei önkormányzatok támogatása esetében gyakorlatilag ugyanarra tettünk 
javaslatot, tett a kormány javaslatot, ugyanarra a módszerre, mint 2012-ben. 

Ahogy alelnök úr is említette, igen nagy összegű tartalék biztosítja azt, hogy az 
előzőekben jelzett nagymértékű és generális átmenet biztonságosan és biztosan lebonyolítható 
legyen, hogy amennyiben itt vagy ott, különböző területeken feszültségek jelentkeznek, akkor 
ott gyors beavatkozásokkal a volt tartalékok forrásaiból mindenhol biztosítva legyen a 
megfelelő szintű közfeladat-ellátás. Kétfajta tartalék van: egy fejezeti, általános jellegű 
tartalék, amelyre az önkormányzati törvény is kötelezettséget állapított meg, hogy ilyet létre 
kell hozni, emellett egy 35 milliárd forintnyi, kifejezetten a korábban jelzett feladat- és 
szerkezetátalakítási célokra szolgáló szerkezetátalakítási tartalék szerepel a 
törvényjavaslatban. 

Mindezek alapján köszönöm szépen a bizottság figyelmét és türelmét, és kérem, hogy 
a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról szíveskedjenek döntést hozni. 
Esetleges kérdések esetén természetesen megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni. 

 

Kérdések, felvetések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Nos, rátérünk a kérdésekre. Nekem 
egyből lenne is, ha megengedik, hogy visszaéljek az elnöki jogkörömmel.  

Az egyik, amit nem hallottam, főosztályvezető úr, az a bölcsődék finanszírozása, és 
nem is olvasom ki. Nyilvánvalóan hosszabb időt igényel a részletes átolvasása a költségvetés 
tervezetének, de ha a bölcsődékre visszatérne, ami az önkormányzatoknál marad, és azt 
hiszem, hogy legalább annyira fontos feladat, mint az óvoda kérdése, különösen akkor, 
amikor azt mondjuk, hogy célkitűzés az, hogy a munkába visszatérni kívánó nőket egyébként 
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támogassuk, és próbáljunk meg minden feltételt a családoknak megteremteni. Tehát a 
bölcsődefinanszírozással hogy állunk, mert ezt nem olvassuk ki a költségvetésből. 

A másik kérdésem, hogy azt bölcsnek tartja-e, főosztályvezető úr, és nem kellene-e 
sürgősen valami új irányt szabni, az utolsó része volt a mondandójának, és bár már olvastam 
ezt, hogy a településeken lévő helyi adók - amiket egyébként az önkormányzatok azért vetnek 
ki, hogy azokat a nem kötelező feladataikat, amik ahhoz kellenek, hogy a településen 
valamifajta szolgáltatási színvonalat tudjanak biztosítani az ott egyébként adót fizető 
állampolgárok részére - 50 százalékát tulajdonképpen önök elvonják, és kötelező feladatra 
számolják bele.  

Magyarul, ha én ebből jól értem - mondja, hogy nem értem jól, mert akkor 
megnyugszom -, ha egy település kiveti a helyi adót, akkor annak a felét nem adja oda az 
állam, mert beszámolja normatívába; ha nem veti ki a helyi adót, akkor odaadja az állam, mert 
értelemszerűen le kell fedezni azokat a kötelező feladatokat, amelyek ott maradnak a 
településeknél. Szerintem ez a logika téves. Ez nem ösztönzi az önkormányzatokat, hogy a 
helyi adóerő szempontjából megnézzék, hogy hogyan lehet egy igazságosabb rendszert 
bevetni és ebből valóban finanszírozni az önkormányzati feladatokat, hanem ha ez az elv van, 
akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképp nem vetik ki a helyi adót az önkormányzatok, mert a 
fele marad egyáltalán náluk, viszont a behajtással kapcsolatban rengeteg feladatuk van, meg 
nem szereti a lakosság, hogyha adót kell fizetni. Nem éri meg, akkor inkább nem veti ki, 
akkor elkéri azt az 50 százalékot a költségvetéstől, ami ahhoz kell egyébként, hogy működni 
tudjon.  

Tehát ebben a kérdésben mondja már el nekem, főosztályvezető úr, hogyha rosszul 
gondolom, és hogy mit gondolok rosszul, hogy megnyugodjak, mert ezt nem pontosan 
értettem. 

Köszönöm, ez lett volna. 
Szintén azt gondolom, hogy kérdéseknél maradjunk. Kérdezem a tisztelt bizottság 

tagjait, hogy van-e még egyéb kérdés. (Jelzésre:) Tóth képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Három kérdésem van. Köszönöm szépen, elnök úr. 
Az első dolog az, hogy az átkerülő feladatokon túl a finanszírozás tekintetében van-e 

szám arra vonatkozóan, hogy mennyi elvonás történik az önkormányzati ágazatból. 
Tételezzük fel, hogy jól számolták ki az átkerülő feladatok finanszírozását. Nekem van egy 
számom, majd megosztom önnel a későbbiekben. 

A másik ilyen dolog kapcsolódik elnök úrnak mind a két kérdéséhez. Az első dolog az, 
hogy ma, illetve a papír alapján azt mondják, hogy a településeket egy most még meg nem 
határozott módon kategóriákba sorolják, és ott kiszámítanak átlagosan egy egy főre jutó, 
egzaktan még ma meg nem határozott körű kiadást, és ebbe a kategóriába tartozó minden 
településnél a népességgel megszorozzák, ezt nevezik elismerhető kiadásnak, és ebből 
levonják a gépjárműadót és a helyi adók felét. A különbség lesz az állami támogatás. 

A kérdésem úgy szól, hogy - bár jelezte itt főosztályvezető úr, hogy lesz modellezés - 
ha az elismerhető kiadás kisebb lesz, mint az elvárt bevétel, akkor ezek a települések 
befizetnek-e. Tehát ad absurdum ilyen is előfordulhat. 

A harmadik ilyen kérdésem, hogy az önkormányzatok bevételi érdekeltsége jelentősen 
csökken. Tehát például egy önkormányzat 1 millió forinttal növeli a bevételét vagy 100 millió 
forinttal egy évben, az két év múlva a felét kapja meg csak a kiadás tekintetében. Tehát ez egy 
ellenérdekeltség, nem érdekeltek az önkormányzatok benne, hogy a saját bevételeiket 
növeljék. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nagy Csaba képviselő úr jelentkezett. 
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NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is főosztályvezető úrtól szeretnék 

kérdezni. A mondanivalójában volt egy rész, ami a múzeumokkal és a megyei könyvtárakkal 
foglalkozott, és említette, hogy a IX. fejezetből 5,5 milliárd forintot elkülönítenek erre a 
részre.  

Én Pécsett vagyok képviselő, és mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
összességében tizenegy ilyen múzeum lesz, pláne az országban nincs más hasonló helyzetben 
lévő város, és egy megyei könyvtár, amit jelen pillanatban tudásközpontként az egyetemmel 
együtt tartunk fent, és több mint 800 ezer kötetes. Tehát nyilván ebből a felvezetésből is 
egyértelmű, hogy nálunk nagyon nem mindegy, hogy ez az 5,5 milliárd forint milyen 
finanszírozási erőt képvisel. 

Az lenne a kérdésem, hogy ez az 5,5 milliárd forint hogyan viszonyul az idei, illetve a 
2011-es intézményfenntartási számokhoz, magyarán, hogy ez az 5,5 milliárd forint csak az 
állami szerepvállalást jelenti, vagy a megyei önkormányzati kiegészítéseket is bele lehet 
érteni az 5,5 milliárd forintba. Nyilván ez Pécs szempontjából, de más egyéb, hasonló 
helyzetben lévő város szempontjából se mindegy, hogy ezek a múzeumok, illetve a 
könyvtárak milyen arányban lesznek finanszírozva. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés van-e még? (Jelentkezések.) Nem, kormányzati 

oldalon van sok, csak nézek az ellenzékre, szerettem volna megosztani, de úgy látom, hogy a 
kormányzati oldal olvasta el nagyon részletesen a költségvetést, és itt merül fel bennük 
rengeteg kérdés, amiket bízom benne, hogy tisztázni tudunk. Akkor Habis alelnök úr 
következik. 

 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Az első kérdésem az, hogy a helyi 

közösségi közlekedéssel kapcsolatban a veszteségek finanszírozása hogyan történhet, mert én 
a magam részéről nem tudtam kiolvasni, hogy ilyen jellegű támogatási konstrukció 2013-ban 
működne. 

A második, hogy az önkormányzatok elvesztették azokat a jogosultságokat, amikor is 
víz-, csatornadíj, távhőtarifa és egyéb kapcsán ármegállapítási joguk van. Várható-e, hogyha e 
tekintetben valami veszteség keletkezik, hogy ennek a finanszírozásához az önkormányzatok 
forráshoz jussanak, mert ez idáig az önkormányzati ármegállapítás úgy alakult, hogy ebben ne 
kelljen közösségi pénzt figyelembe venni. 

A harmadik kérdésem pedig az, nekem volt olyan hírem, hogy a műhelymunkák során 
szó volt arról, hogy a gépjárműadónak csak a 40 százalékát központosítják. Mi indokolja, 
hogy 60 százalékra nőtt vissza ez a hányad? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Kapunk-e a vita későbbi folyamán egy részletesebb számítást, tehát amikor megnéznék 
mondjuk, hogy mi a 2012-es bázis, milyen feladat megy el 2013-ban, és ott milyen 
forrásátrendeződés történik, hogy mérlegszerűen jobban tudjuk látni ezeket a tételeket? 
Nyilván az általános vita lényegét ez nem érinti, hiszen a nagy egészet kell néznünk, de a 
későbbiek során én nagyon szívesen megnéznék egy ilyen adatot. Általában eddig majdnem 
minden költségvetésnél aztán azon vitatkoztunk, hogy milyen összegek voltak számíthatók, 
vagy nem, volt egy ilyen, amikor az előző évi dolgot gyakorlatilag a következő évivel 
összehasonlítottuk, nyilván megtisztítva a változások terhével. 
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Lehet, hogy rosszul látom, vagy rosszul gondolom, de én úgy emlékszem, hogy 
makroszinten az önkormányzati rendszer mintha 1200-1300 milliárd forinttal rendelkezett 
volna támogatási oldalról a korábbi évek költségvetése alapján. 

A második kérdésem az idegenforgalom. Eddig az idegenforgalomból élő települések 
úgymond vendégéjszaka alapú finanszírozást kaptak. Csak leegyszerűsítve mondom. Siófok. 
Annak ellenére, hogy míg körülbelül 20 ezer állandó lakosságszámú a település, gyakorlatilag 
a közúthálózata jóval hosszabb, mint a 60 ezer lelkes Kaposváré. Az idegenforgalommal 
kapcsolatos finanszírozás jelenlegi formája, ha én jól olvasom, teljes mértékben ellehetetleníti 
az idegenforgalomból élő településeket, településrészeket, például V. kerület Budapesten, 
vagy Gyula, Siófok, a Balaton-parti települések, Velencei-tavi települések, gyógyfürdők. 
Lehet a sort kezelni, mert gyakorlatilag az, amit tetszett mondani, egyfajta ilyen állandó lakos 
alapján történő finanszírozást biztosít. Tehát úgy látom, hogy az ilyen jellegű támogatás teljes 
mértékben meg fog szűnni. 

Ha az almát hasonlítom össze az almával, és jó az én számításom ezen elvek alapján, 
és nyilván nem tudom, hogy úgymond az ágazati feladatok majd mit fognak hozni, és 
mondom, megtisztítva a változásban, hogy mi megy át az államhoz és mi nem, akkor lesznek 
települések, amelyeknek a változás 1 vagy 2 százalékos plusz vagy mínusz, de viszont lesznek 
települések, ahol a következő évhez képest az állami támogatás -20, -50 százalék mértékű 
lesz. Ez nem kezelhető, én azt gondolom. De szeretném megkérdezni, hogy milyen módon 
próbálják ezt a problémát kezelni. 

A harmadik kérdésem, nem tudom, hogy van-e egyáltalán értelme a jelenlegi 
helyzetben feltenni, de a köznevelési törvény tartalmazza az úgymond visszaszerződés 
lehetőségét. Tehát a visszaszerződés tekintetében milyen módon változik annak az 
önkormányzatnak a helyzete, amely visszaszerződik az intézményére és nyilván magára az 
épületre, az épületegyüttesre… (Dr. Láng Zsolt közbeszól.) Azt szeretném megkérdezni, 
világos. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy meg kell kérdezni, hogy ez milyen módon 
történik. 

Az utolsó kérdés egy kicsit kekeckedő és költői. A gépjárműadó mint állami adó eddig 
önkormányzati beszedésű volt. Elég sok tételből tevődik össze, viszonylag sok bér fogja meg 
ezt a gépjárműadót, és most 40 százalék marad helyi szinten. Ki fogja beszedni? Ha mi 
szedjük be, az önkormányzatok szedik be, akkor a beszedéshez milyen hozzájárulás fog 
képződni? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelentkezések.) Vigh képviselő úr ebben a körben, utána zárnék 

egyet, és megadom a szót a felébredt ellenzéki képviselőknek is a következő körben. 
 
VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Kérdésem a következő lenne. Nagyon 

sok önkormányzat kedvezményeket adott a különböző letelepedő cégeknek iparűzési adóban, 
gépjárműadóban. Érdeklődöm, hogy ezek a kedvezmények továbbra is adhatóak-e, vagy le 
kell zárni a kedvezmények körét. Gondolok itt arra, hogy volt olyan önkormányzat, hogy 
elengedte az iparűzési adót azért, hogy a gépjárműadó odamenjen, sőt azon belül is voltak 
önkormányzatok, amelyek a gépjárműadó odavitele kapcsán is külön kedvezményeket adtak 
még a cégeknek. Tehát lesz-e erre lehetőség, hogy a későbbiek folyamán az önkormányzatok 
továbbra is adjanak kedvezményeket, vagy egységesen semmilyen kedvezményt nem lehet 
majd adni a cégeknek? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor főosztályvezető úrnak megadom a szót, és a második 

körben pedig Hegedűs képviselő asszony, Pál Tibor képviselő úr jelentkeztek, akkor ők 
fognak szólni. 
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Dr. Berczik Ábel válaszai 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak 
nagyon röviden reagálva. 

Elnök úr kérdezte a bölcsődei finanszírozás helyzetét. A bölcsődei finanszírozás 
támogatása a szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása sorba épült bele, annak a 
64 milliárd forintos összegébe. Ahogy korábban is jeleztem, hogy mondhatni itt a leginkább 
keretjellegű szabály áll a törvényjavaslat olvasott rendelkezésében, hiszen ahogy említettem, a 
szociális területen a törvénykezés még nagyon kezdeti fázisban van. 

Természetesen megpróbálom megnyugtatni olyan értelemben elnök urat, hogy a 
bölcsődék fenntartása és fejlesztése továbbra is kiemelt feladat, kiemelt fontosságú feladat 
lesz, és jelzem, 64 milliárd forint, 63,8 milliárd forint keretén belül ez egészen bizonyosan 
meg lesz oldva, tehát rendelkezésre áll az ehhez kapcsolódó teljes fedezet a 2012. évi szinten. 

Szintén elnök úr kérdése volt, hogy a helyi adók, a települési adók beszámítása az 
általános támogatásba nem csökkenti-e a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségét. 
Egyrészt utalni szeretnék az új önkormányzati törvény rendelkezésére, amely kifejezetten 
előírja, hogy a feladatfinanszírozás alapján a feladatalapú támogatásokat az önkormányzati 
bevételek figyelembevételével kell megállapítani, folyósítani, oly módon azonban, hogy 
mindenképpen fönnmaradjon a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltsége. 

Elnök úr említette, meg azt hiszem, Tóth József polgármester úr is említette, fennáll a 
veszélye annak, hogy emiatt nem fognak helyi adót kivetni az önkormányzatok, hiszen úgyis 
megkapják majd a támogatás arányos részét. Az iparűzési adó esetében ez a veszély 
semmiképpen nem állhat, nem áll fönn, hiszen ott az iparűzésiadó-alap 1 százaléka lenne az 
elvárt adó, a beszámítandó adómérték, és abban az esetben is beszámításra, figyelembevételre 
kerül, hogyha az önkormányzat történetesen úgy dönt, hogy egyáltalán nem vet ki iparűzési 
adót. Tehát akkor az önkormányzat kifejezetten rosszul jár.  

A többi helyi adó esetében a bevételi érdekeltség fönntartását egyrészről az próbálja 
szolgálni, hogy csak az egyéb helyi adóknak, az iparűzési adón kívüli helyi adóknak az 50 
százaléka kerül figyelembevételre, tehát ha egyáltalán nem vet ki helyi adót az önkormányzat, 
akkor a másik 50 százaléktól is elesik. Másrészről pedig 2013. évre várhatóan az lesz a 
szabályozás, hogy a 2011. évi főszabály, a 2011. évi teljesített helyiadó-bevétel fele lesz 
figyelembe véve, és ilyen módon ez már egy nem változtatható, nem manipulálható adat. 
Tehát a 2011. évi helyi adók esetében már nem vetődhet föl az, hogy kiveti vagy nem veti ki 
az önkormányzat, hiszen ott már tényadatok állnak rendelkezésre. 

Tóth József polgármester úr kérdésére válaszolva, tájékoztatom még egy-két tételről a 
bizottságot, amely az önkormányzati forrásszabályozás során figyelembevételre került. Az 
önkormányzat az összes központi költségvetési fejezethez hasonlóan a fejezeti egyensúly-
biztosítási tartalék az önkormányzati fejezetben is véglegesen törlésre került. Ez 12 milliárd 
forint összeget tett ki a 2012. évi költségvetési törvényben. Ezt a 2012-es költségvetési 
törvényben sem lehet már fölhasználni, legalábbis szeptember 30-áig bizonyosan. Ezek 
fejlesztési típusú támogatások voltak. Ezeknek a zárolása úgymond folytatódik a 2013. évre 
is, a zárolás törléssé változik. 

Ezen felül az egyes jövedelempótló támogatások körében került sor még 2012-ben 
4 milliárd forint zárolásra a kormányintézkedéssel. Erre a 4 milliárd forint zárolásra azért 
nincs lehetőség, mert a lakásfenntartási támogatás esetében jóval kisebb a fölhasználás, jóval 
kisebb az igénylés, mint azt előzetesen vártuk, illetve várták a költségvetés készítői, így 
igazából ez a 4 milliárd forint zárolás konkrétan közfeladatot nem érinti, ez a gyakorlatilag 
meg nem valósult vagy kisebb mértékben megvalósult közfeladatokat jelenti. 
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Ezen kívül a 1122/2012-es kormányhatározat alapján a tömegközlekedési rendszer 
átalakulása következtében 10 milliárd forint forráscsökkentés történt a tömegközlekedést 
támogató központosított előirányzatból, tehát ez egy 10 milliárd forintos megtakarítást jelent, 
valamint emellett a Széll Kálmán-tervben az önkormányzati szervezetfejlesztés miatti 
megtakarítások soron mintegy 15 milliárd forint megtakarítást érvényesítettünk, kellett 
érvényesítenünk, amelynek alapja a közös hivatalok 2013. év elején történő megalakítása. 
Tehát a közös hivatalok megalakítása okán körülbelül ennyi megtakarítással lehet számolni, 
amely érvényesítésre került az önkormányzati támogatási előirányzat kialakítása 
folyamatában. 

Természetesen, ahogy Bóka képviselő úr kérte, ehhez kapcsolódóan a levezetést, 
2012-ről a 2013. évre történő részletes levezetést a bizottság rendelkezésére fogjuk bocsátani. 

Nagy Csaba képviselő úr kérdezett a múzeumi, illetve könyvtári támogatásokra. Itt 
jeleztem, hogy 5,5 milliárd forint plusztámogatás, pluszelőirányzat került az önkormányzati 
fejezet számára biztosításra. Ez a megyei könyvtáraknak, illetve megyei múzeumoknak a 
2012. évi központi költségvetési tervként kincstári költségvetés alapján készült, tehát 
gyakorlatilag 2012. évre ennyiből gazdálkodnak, ebből az 5,5 milliárd forintból. Azt azonban 
mindenképpen meg kell jegyeznem ezen a helyen, hogy nem feltétlenül jeleni ez azt, hogy 
aztán az 5,5 milliárd forint fog pontosan eljutni 2013-ban is a megyei múzeumokhoz, illetve a 
könyvtárakhoz is. Ez beépítésre került a 17 milliárd forintos összes közművelődési 
előirányzatba, melynek felhasználási feladataira a szaktárca fog kapni rendeleti 
fölhatalmazást. Ebből következően adott esetben, ahol nagyobb feszültségek vannak, azokra a 
helyekre várhatóan több támogatás fog jutni a 2012. évhez képest, máshol pedig esetleg nem 
kapják meg pont ugyanazt az összeget. 

Habis képviselő úr kérdése, hogy a helyi közösségi közlekedés 
veszteségfinanszírozása miből lesz finanszírozva a 2013. évben. Ahogy föltűnt, vagy ahogy 
nyilván észre is vették a képviselő hölgyek és urak, a 2013. évben külön ilyen címen 
nevesített előirányzat nem áll a helyi önkormányzatok rendelkezésére, tehát a közösségi 
közlekedési feladatok külön soron nem kerülnek finanszírozásra. Közösségi közlekedéssel 
kapcsolatos kiadások a települési önkormányzatok működésének általános támogatási 
keretében kerülnek majd biztosításra. A közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok, így 
adott esetben a veszteségtérítéssel kapcsolatos feladatok itt kerülnek majd figyelembevételre, 
illetve elismerésre. 

Ugyanígy, abban az esetben nem tudom természetesen, mi lesz ezekben a 
törvényhozás álláspontja a különböző közüzemi szolgáltatások díjaival kapcsolatosan is. 
Amennyiben ezeken a jogcímeken az önkormányzatoknak kiadása keletkezik, akár a távhő, 
akár egyéb kiadások tekintetében, akkor természetesen ennek a kiadása is itt, az általános 
támogatás bevételi során elismerhető lesz. 

Ahogy Bóka képviselő úr igényelte, természetesen a részletesebb számításokat 
rendelkezésre bocsátjuk. 

1200 milliárd forintnyi központi költségvetési kapcsolatokra emlékezünk, mondta 
Bóka képviselő úr. Természetesen nagyon helyesen, ez még a 2011. évi adat, de 2012. évre 
már ez 1000 milliárd forint alá csökkent, ugyanis a megyei önkormányzatok esetében 
lényegesen kisebb támogatás szerepel a IX. fejezetben. 

Bóka képviselő úr említette, csak nem ezekkel a szavakkal, de gyakorlatilag a tartalma 
ez volt, hogy nem szerepel a költségvetési törvényjavaslatban az idegenforgalmi adó eddig 
megszokott 1,5 forintos kiegészítése. Valóban, a javaslat alapján a turizmussal kapcsolatos 
feladatok szintén az általános támogatás keretében merülnek biztosításra. Tekintettel arra, 
hogy az általános támogatás keretében egyes településtípusok elismerhető vagy átlagos 
kiadásai lesznek figyelembe véve, így kétségtelen, jelentkezhet az a jelenség, hogy az 
idegenforgalmi adó kiegészítéséből jelentős bevételt szerző önkormányzatok esetében akár 
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számottevő kiadáscsökkenés is jelentkezhet. Természetesen nem zárom ki, hogy a kormány a 
költségvetési törvény további előkészítési folyamatában a képviselőkkel konzultálva talál 
majd valamilyen megoldást a helyzet kezelésére. 

A gépjárműadó esetében nem tudok más elképzelésről, a jelenlegi tudomásom szerint 
továbbra is a polgármesteri hivataloknál a jegyzők fogják a gépjárműadót beszedni. A 
gépjárműadó beszedésével kapcsolatos költségeket a gépjárműadó-bevétel terhére kell 
biztosítani. Csak arra hívnám föl a figyelmet, hogy 2002-ig 50 százalék volt a gépjárműadó 
visszaosztási hányada, és akkor is 50 százalék terhére kellett az ezzel kapcsolatos, a 
gépjárműadó beszedésével kapcsolatos költségeket fedezni. Most a 40 százalék terhére kell 
majd ezt megtenni. Ahogy polgármester úr, Habis polgármester úr jelezte, volt egy olyan, 
hogy tudomással bír a költségvetési törvény előkészítésében egy olyan fázissal, amikor a 
gépjárműadóból 40 százalék került volna központosításra, illetve 60 százalék maradt volna 
közvetlenül helyi bevételként. Ahogy említettem, itt az átengedett bevételek központosítása 
mellett a nagyobb mértékű feladatarányosítás is cél volt. Ahogy a korábbiakban is mondtam, a 
gépjárműadó 15 százaléka ezért került gyakorlatilag az önkormányzati rendszeren belül 
átváltásra, de támogatásra. Tehát gyakorlatilag 45 százalék került ki az önkormányzati 
rendszerből, 40 százalék a pedagógusbérek, 5 százalék a szociális szakellátási intézmények 
miatt, 15 százalék viszont ott maradt az önkormányzati forrásrendszeren belül, de támogatási 
jogcímen. 

Vigh képviselő úr kérdezte, hogy a továbbiakban is lehet-e kedvezményeket adni az 
iparűzési adó, illetve a gépjárműadó tekintetében. Az iparűzési adó tekintetében 
természetesen az uniós támogatási szabályok alapján ennek továbbra is sincs semmilyen 
akadálya, tehát az uniós támogatási szabályokat kell betartani, hiszen az iparűzési adó, 
akárcsak a helyi adó összessége, továbbra is teljes egészében önkormányzati bevételt fog 
képezni. Tehát az iparűzési adó esetében a jelenlegi gyakorlat folytatásának nincs semmi 
akadálya.  

A gépjárműadó esetében azt alaposabban át kell vizsgálni, adott esetben megkérdezek 
majd adós kollegákat, hiszen az egy közös bevétel lesz ezen túl, tehát valóban meg kell 
teremteni az egyensúlyt a döntési jogkörök között is. 

Köszönöm szépen. Nem tudom, volt-e olyan kérdés, amire elfelejtettem válaszolni, 
akkor megköszönöm a jelzést. Most ennyit. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ahogy ígértem, akkor még a kérdéskörben Hegedűs Lorántné 

képviselő asszony, és utána Pál Tibor képviselő úr. 
 

További kérdések, vélemények 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megmondom 
őszintén, azért hezitáltam a hozzászólással, mert ehhez a törvényjavaslathoz nehéz úgy 
hozzászólni, kérdést megfogalmazni, hogy az ember rögtön egy véleményt is ne fűzzön 
hozzá, és mint tudjuk, a következő körben lehetséges csak egyrészt, másrészt pedig az elnök 
úr az általunk is megfogalmazandó kritikák közül többet is fölemlített, ezért gondoltam, hogy 
mindannyian elnök úrnak talán át is engedhetnénk a kisebbségi vélemény 
megfogalmazásának lehetőségét a plenáris ülésen. 

A lényeg a következő. Először azt mondanám, hogy az önkormányzati törvény 
meghatározta nagyvonalakban a feladatfinanszírozást, de ezt így fogalomként bevezetetten 
jelenítette csak meg, és hiába próbáltunk ezzel kapcsolatban további információkhoz jutni, 
igazából mindezidáig nem sikerült semmi konkrétumot megtudni. Na most kiderült, hogy a 
költségvetési törvényben mit is jelent ez a feladatfinanszírozás. Nincs semmi nagy was is das, 
arról szól a történet, hogy amit eddig körülbelül 140 különböző normatíván keresztül kaptak 
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meg az önkormányzatok, annak a jelentős részét négy nagy csomagban helyezik el. Számtalan 
bizonytalanság van, hiszen nyilván a kormánypárti képviselők is azért is kérdezték, hogy 
egyes eddigi normatívák hova kerültek, hogy tűntek el, mert nem nyilvánvaló, hogy ez a négy 
nagy csomag mit is tartalmaz. 

Itt már rögtön akkor engedjen meg egy kritikát, főosztályvezető úr. A költségvetési 
jognak több kritériuma van. Az egyik az összehasonlíthatóság, tehát az átláthatóság elve, az 
ésszerű részletezettség elve. Ami végképp hiányzik ebből a törvényjavaslatból, az ez a két 
dolog. Abszolút átláthatatlan, megfejthetetlen, napokon át bogarászhatunk mi képviselők, 
noha nekünk nem ez volna a dolgunk, hanem az, hogy egyértelmű, nyilvánvaló, táblázatokkal 
összehasonlítható módon elénk tárt törvényjavaslatról döntsünk. De mindenesetre tehát 
próbálhatunk eligazodni a számok között, nem lehet, hiszen ahogy halljuk, a kormányzat 
maga is egy csomó kérdésben még bizonytalan. Tehát semmilyen módon nem valósulnak 
meg értelmezésünk szerint azok az elvek, amelyek pedig a költségvetési jog alapját kellene 
hogy képezzék. 

Bocsánat, még a feladatfinanszírozáshoz visszatérve, most, amikor már maga ez a 
fogalom is konkretizálódni látszik, már akkor megbukik, hiszen nem sokkal később 
benyújtották a költségvetési törvényjavaslatot, megjelenik a 2013-as költségvetést 
megalapozó törvények módosítása, amiben már a feladatfinanszírozás fogalmát pontosítják 
tovább, illetve kiderül, hogy feladatfinanszírozás lesz, és még további normatívák várhatóak. 
Tehát abban a pillanatban, amikor megszületett, gyakorlatilag már meg is bukott ez a 
fogalom. 

Az elvárt bevételek kapcsán pedig, amit elnök úr is meg többen föltettek, akkor azt 
szeretném kérdezni tisztelettel, hogy jól értem-e, hogy kötelező lesz helyi adót bevezetni. 
Tehát egyszerűsítsük le a történetet. Ha az új önkormányzati törvény 117. § (5) bekezdése 
szerint az érdekeltséget fönn kell tartani, akkor akár tetszik, akár nem, és akár volt bevezetve 
korábban helyi adó, akár nem, ezen túl be kell vezetni kötelező jelleggel. 

Még egyet szeretnék kérdezni, még szintén ebbe az átláthatatlan ködbe vész be, az a 
létszámgazdálkodás kérdése. Jelentős ilyen értelmű költségek kikerülnek az 
önkormányzatoktól, az látszik a táblázatokból, vagy legalábbis nagyjából ki lehet hámozni, 
ugyanakkor se a KIM-nél nem jelenik meg, se a járási kormányhivataloknál, se a megyei 
kormányhivataloknál pluszösszegként. Akkor kérdezném tisztelettel, hogy jól értelmezem-e, 
hogy itt sok köztisztviselő elbocsátásával számol a kormányzat, és hogyha már tudják esetleg, 
hogy hánnyal, akkor ossza meg velünk a tisztelt főosztályvezető úr. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Itt a bizottság tagjai bizonyára észlelték, átmentünk az 

észrevételek és hozzászólások kategóriájába, képviselő asszony ezt a műfajt választotta, és a 
végére viszont feltett egy kérdést. Tehát totálisan az elnököt bezavarja mindig, de maradjunk 
annyiban, hogy innentől észrevételek kategóriájában vagyunk, a hozzászólások 
kategóriájában.  

Pál Tibor képviselő úr, ha így meg tudja fogalmazni a mondanivalóját, azt nagyon 
megköszönöm. 

 
PÁL TIBOR (MSZP): Elnök úr azt mondta, hogy elaludtunk. Szeretném jelezni, hogy 

nem aludtunk el, egyszerűen azt hittük, hogy álmodunk, amikor láttuk a költségvetést. Erről 
szólt a dolog. Aztán fölébredtünk, hogy nem, tehát ez valóban a valóság. 

Kérdezném a főosztályvezető urat, hogy… (Dr. Láng Zsolt: Szép álom volt?) Nem 
szép álom, rémálom, nagy különbség. 

Kérdezném a főosztályvezető urat, hogy a tranzakciós adóval kapcsolatban készültek-e 
számítások, hogy az milyen mértékben terheli az önkormányzatokat, és tudom, hogy 
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vélhetően ugyanabból a nagy stopból kell majd finanszírozni, amire itt már utalt, de hogy 
tudjuk egyáltalán, hogy ez mekkora összeget jelent. 

A költségvetésben azt láttam, hogy a tisztviselői alap nem változik, viszont 2012-ben 
rengeteg bérkompenzációt fizettek ki. Mi az indoka annak, hogy nem változik a tisztviselői 
alap, hiszen hogy ha már látjuk, hogy mennyit kell kifizetnünk 2012-ben, látjuk, hogy milyen 
átalakítások történtek - kormányhivatal, járási központok, járási hivatalok létrehozása -, akkor 
igazán lehetne egy tisztességes köztisztviselői alapot is létrehozni a költségvetésben. 

Amit nem találtam meg a költségvetésben, az a közlekedéssel kapcsolatos, itt alelnök 
úr utalt erre, de a metró kérdése is. Nem a működtetéssel, hanem a metróépítéssel 
kapcsolatban hol lehet valamit találni a költségvetésben, hogyan tervezik a 2013-as évben a 
metró építését, mire számíthat a főváros? 

Ha jól olvastam, és ha jól értem az ön eddigi szavait, akkor azt mondja, hogy a 
közösségi közlekedésből elvettek. Budapest esetében vagy a főváros esetében, ha nincs is 
benne a költségvetésben, ez azt jelenti, hogy akkor ez a dugódíj eldőlt, és akkor Budapesten a 
dugódíjat kell bevezetni ennek a forrásnak a pótlására?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ha a vélemények kategóriájánál vagyunk, akkor 

annyit az előzőekhez engedjen meg, főosztályvezető úr, hogy én azért nem lennék ennyire 
abban eltökélt, vagy teljesen evidenciaként nem venném, hogy mondjuk a gépjárműadónál az 
önkormányzatok ezt természetesen beszedik, megfelelően felderítik, fizetik az 
alkalmazottjaikat, és egyébként a bruttó összegnek akkor maradhat náluk esetleg a 40 
százaléka, plusz az összes kiadás, és az állam viszi a 60 százalékot. 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor például az illetékekkel kapcsolatban az 
APEH beszedte az illetéket, egy nagyon jól bevált gyakorlat volt, az APEH levonta a saját 
költségeit, és egyébként a tiszta, tehát a költségektől mentes, hogy úgy mondjam, tiszta, nettó 
díjnak adta oda vagy a díjat, vagy az x százalékát. Tehát én nagyon javaslom ezt. Nyilván 
lehet erre mutatókat találni, hogy mennyibe kerül a beszedés, meg milyen nagyságrendnél 
mennyibe kerül, tehát ezt nyilván szabályozni kell, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy 
olyan esetekben, amikor teljes egészében az önkormányzatra van bízva valamilyen adónem 
előteremtése, és ezt becsülettel csinálja is, annak a költségét, amibe ez kerül, egyébként nulla 
forintért legalább hadd ne fizessen még benn az ő 40 százalékában. Volt erre már gyakorlat. 
Én ezt nyilván módosítóban is igyekszem majd jelezni, de kérem, fontolják meg.  

Mindenhez szívesen hozzájárulunk, és látjuk, hogy közös a cél, az, hogy az 
államháztartási hiányt megfelelő helyen tartsuk, hogy a Széll Kálmán-terv intézkedései 
beinduljanak, tehát ezekben mi itt a magunk szektorában igyekszünk támogatni Magyarország 
kormányát. De semmiképp nem lehet az cél, hogy egyébként olyan problémákat okozzunk a 
végeken az önkormányzatoknál, amik egyébként helyi szinteken, bármilyen jó is a 
kormányzati irányzat, de egyébként az ott élőkben nem pozitív és nem kezelhető életérzéseket 
váltanak ki. Szerintem ezt együtt kell csinálni, ez az önök felelőssége meg a mi felelősségünk 
együtt, hogy ezt elkerüljük. Ebben kérek egy nagyfokú egyeztetést és együttműködést a 
következő időszakban a minisztériumtól. Kérem szépen, ezt tolmácsolja államtitkár úrnak is, 
hogy ezekben a kérdésekben mielőbb még üljünk le, és próbáljunk olyan megoldásra találni, 
ahol még a rendszer egyébként működőképes marad. 

Ez lett volna csak az én hozzáfűznivalóm ebben a körben, elnézést. Nem tudom 
elkerülni, pedig akartam. 

Varga képviselő úr szintén jelezte, hogy ebben a körben véleményt kíván elmondani. 
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VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Alelnök Úr! 
Főosztályvezető Úr! A véleménykategóriában vagyunk, és én az ÁSZ alelnökének a szóbeli 
kiegészítéséhez fűznék egy-két gondolatot. 

Nem csodálkozom azon, hogy alelnök úr az önkormányzati részt nem taglalta 
részletesebben. Én ezzel szeretnék foglalkozni, nem az összes többi makroadattal. 

Aki elolvasta az ÁSZ írásos véleményét, az láthatta, hogy gyakorlatilag az 
önkormányzati támogatások döntő többségét, majdnem a 90 százalékát részben 
megalapozottnak vagy egyáltalán nem megalapozottnak írta le az ÁSZ. Szerintem ez egy 
nagyon súlyos dolog, különösen a nem megalapozottak, ahol az van szó szerint írva, hogy 
nem megalapozott a helyi önkormányzatok általános működésének támogatása, 112 milliárd 
forint. Ez azért is érdekes, mert főosztályvezető úr meg pontosan mindig ezekre a tételekre 
tette a pluszkiadásokat, amiről itt minden képviselő szólt, hogy honnan lesz ez finanszírozva. 
Kérem szépen, az ÁSZ ezt a tételt nem megalapozottnak találta. Tehát jó lenne, ha ez 
valamilyen módon változna.  

Én nem is akarok többet az ÁSZ véleményéből idézni, mert azt gondolom, hogy ez 
teljesen leírta ezt a dolgot. Nem csodálom, hogy alelnök úr ezt nem is mondta el, mert 
nyilvánvalóan egy ilyen bizottsági ülésen ezt elmondani nem egy egyszerű dolog. 

Most már a főosztályvezető úr által elmondottakhoz, és azért, hogy elhangozzanak 
már végre a jó számok. 2012-ben a IX. fejezet 1042 milliárd forintos támogatás takart, ebből 
lett aztán kivéve nyilvánvalóan a megyei önkormányzatok támogatása, a mostani költségvetés 
pedig ezt a 647 milliárdos összeget, amiből 85 milliárd tartalék. Tehát azért ezt tessék úgy 
kezelni, hogy ez majdnem 100 milliárddal akár kevesebb is lehet, mert ha közben módosítani 
kell, és mindig erről szó is volt, akkor azért nyilvánvalóan itt elsősorban mindig a 
tartalékokhoz nyúlnak, 2012-ben is jelezték, hogy ezek a tartalékok nem beszámíthatók a 
következő időszakban. Tehát ez azért annyira nem biztos, hogy ott lesz az 
önkormányzatoknál, még akkor is, hogyha be van tervezve. 

Több képviselőtársam már elmondta, hogy gyakorlatilag három nagy csokor van, ami 
ezt a mintegy 647 milliárd forintot lefedi. Van egy általános feladatrész, van egy köznevelési 
sor, egy szociális rész. Főosztályvezető úr is elmondta, hogy a köznevelés és a szociális rész 
gyakorlatilag - hogy is mondjam - a vak ló bátorságával lett megtervezve, mert törvények 
nincsenek mögötte. Én csak szeretnék utalni a köznevelési törvény holnapi általános vitájára, 
amiben ugyan az most már teljesen világos, hogy nem veszi el a tulajdont az állam az 
önkormányzatoktól, csak szeretném önöknek mondani, hogy a köznevelési törvényben olyan 
van benne, hogy a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az 
ingó- és az ingatlanvagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket biztosítani kell.  

Tehát innentől kezdve én nagyon szívesen látnám, és akkor lehetne egy igazi 
költségvetési vitát folytatni, hogy ha azok a szerződések, amiket minden településen kötnek - 
3000 fő fölött kötelező, ha akarják, 3000 alatt átadhatja vagy nem adhatja -, itt lennének, 
akkor lehetne erről egy normális költségvetési vitát folytatni, mert innentől kezdve nem lehet 
megmondani, hogy mik azok a költségek, amelyeket az önkormányzatnak majd állni kell. 
Egyelőre az biztos, hogy a pedagógusbért és a pedagógusasszisztens bérét finanszírozza a 
költségvetés. Ugyanez a szociális részére is.  

Tehát én azt gondolom, hogy az a hatvanegynéhány-milliárd forintos dolog, amiben a 
gyermekjóléti és egyéb dolgok benne vannak, és azt még a bölcsődével is megterhelni 
teljességgel elfogadhatatlan. Önökön múlik, kedves kormánypárti képviselők, hogy ez a 
költségvetés egyáltalán végrehajtható lesz-e az elkövetkezendő időszakban. Szerintem jobban 
járnának, hogyha önök is kierőszakolnák, hogy ez a törvényjavaslat kerüljön visszavonásra, és 
egy normális, szeptemberben benyújtandó törvényjavaslatnál lehetne ezeket a dolgokat 
eldönteni. 
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Talán alelnök úr mondta, hogy a nemzetközi helyzet fokozódása kapcsán szükségessé 
vált a költségvetési törvény benyújtása. Önök azt mondták, hogy majd szeptemberben a 
részletes vitát folytatjuk, továbbá a fejezeteken belüli dolgokat Nagy valószínűséggel 
borítékolom, de szerintem akkor egy új költségvetést fogunk látni a parlament előtt.  

A Magyar Szocialista Párt ezt a költségvetést nem támogatja. Azt kéri a 
kormánypártiak részéről, hogy ők se támogassák, a kormány pedig vonja vissza ezt a 
költségvetési javaslatát. 

Köszönöm szépen, elnök úr, és természetesen írásban a kisebbségi véleményt el 
fogjuk juttatni a titkárság részére. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Annyit engedjen meg csak megjegyzésnek, 

hogy 2010 óta a kormánypárti képviselők igyekeznek nem kierőszakolni semmit a saját 
kormányukból, hanem ésszerű megbeszéléseket folytatni vele, és olyan törvényeket és 
jogszabályokat alkotni, amelyek egyébként a legjobb tudásuk és legjobb lelkiismeretük szerint 
ebben a helyzetben, amiben ma Magyarország van, egyébként meghozhatóak. Szerintem 
eddig igen jól sikerült a mi területünkön, és igyekszünk a jövőben is így tenni, mindamellett, 
hogy mint látják, természetesen ezekben a beszélgetésekben a saját véleményünket mindig 
elmondjuk, és igyekszünk meggyőzni a kormány-tárgyalódelegációt, és ezekben a 
kérdésekben jó megoldásokat hozni. De semmiképpen nem erőszakolni és zsarolni szeretnénk 
a saját kormányunkat. Miniszter úrnak biztos nagyon rossz emlékei vannak a régi időkből, én 
ezt meg tudom érteni. (Dr. Tóth József jelentkezik.) 

Akkor még ebben a véleménykörben egy utolsó, Tóth József képviselő úr, és akkor 
utána megadom a szót főosztályvezető úrnak. 

 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Főosztályvezető úr, nem 

kaptam a kérdésemre választ, hogy mennyi a kivonás az átadott feladatok finanszírozásán 
túlmenően, jó lett volna kapni egy számot erre, hogy pluszban vagy mínuszban, ha 
mínuszban, akkor milyen nagyságrend. Én egy modellt próbáltam csinálni magamnak, és ezt 
ajánlom a figyelembe a tárgyalásokhoz, és nem a zsaroláshoz. 

Az első dolog az, hogy létrehoz szervezetfejlesztés címen egy 15 milliárd forintos 
elvonást, ezen túlmenően a járási kormányhivatalokra egy 29,6 milliárd forintos 
átcsoportosítást. Szerintem mindkét összeg túlzottnak tűnik, talán a kétharmada, ha indokolt. 
Tehát itt van 15 milliárd forint. 

A második ilyen jellegű dolog. Az önhikit megemeli 25-ről 49 milliárd forintra, 
emellett létrehoznak egy 35 milliárd forintos szerkezetátalakítási tartalékot. Mind a kettő 
indokolt, mind a kettő jó, csak nem az önkormányzatoknak járó összforráson belül, hanem 
pluszforrás biztosításával. Tehát ez 25 és 35 milliárd forintnyi nagyságrend. 

Ezeken a jelzetteken túlmenően pedig nem számol az inflatorikus hatással, tehát 
hatszázegynéhány-milliárd forintnál 5 százalékos inflatorikus hatás mintegy 35 milliárd 
forintot tesz ki.  

Ez az én számításom. Tehát összegészében mintegy 110 milliárd forintos 
nagyságrendet tesz. Ezért lett volna jó összehasonlítani azt a számot, amit esetleg önök 
számolnak ebben a tételben. Ez egyébként azért érdekes, mert még ha nem számoljuk az 
inflációt is, akkor is nagyságrendileg egy 15-17 százalékos forráskivonást jelent az 
önkormányzati szférából, tehát minden hatodik forintot kivonja az önkormányzati szférától, 
hangsúlyozom, az átadott feladatokon túlmenően. Tehát én javaslom ezt megfontolásra, és jó 
lenne összehasonlítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr, parancsoljon, megadom önnek a szót. 
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Dr. Berczik Ábel reflexiója 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Csak néhány további kérdésre szeretnék válaszolni.  

Hegedűs Lorántné képviselő asszony kérdezte, hogy kötelező lesz-e a helyi adók 
kivetése. Természetesen nemleges a válasz, a helyiadó-kivetés továbbra is, ahogy eddig, 
ezután is az önkormányzatok saját döntésén, mérlegelésén múlik. Csak a bizonyos 
támogatásnál, az általános támogatásnál a helyiadó-bevételek egy elvárt része 
figyelembevételre kerül. Őszintén szólva ez nem idegen, ez nem újdonság az önkormányzati 
forrásfinanszírozási rendszerben, hiszen jelenleg is van a jövedelemkülönbség-mérséklést 
szolgáló támogatás, 94 milliárd forint, ahol szintén figyelembevételre kerül az elvárt iparűzési 
adó mértéke, sőt az még inkább figyelembevételre kerül.  

Az is elképzelhető, hogy egy önkormányzat egyáltalán nem vet ki iparűzési adót, de 
mégis megvan az iparűzésiadó-alap, akkor ott akár befizetési kötelezettséget is előírhat a 
jelenlegi rendszer az önkormányzatok számára az egyáltalán nem létező és be nem folyt 
iparűzési-adóbevétel után. Tehát a most következő rendszer ilyen szempontból inkább 
enyhébb lesz, mint a jelenlegi. Tehát most az is előfordulhat, hogy egy önkormányzat köteles 
kvázi befizetni a be nem folyt iparűzésiadó-bevételét, de akárcsak eddig, ezután sem lesz 
kötelező a helyi adók kivetése, csak, akárcsak, ahogy eddig, ezután is az ezzel kapcsolatos 
következményeket tudomásul kell venni, hogy akkor kevesebb támogatást kap az 
önkormányzat. De mondom, hogy ez nem egy új elem, ez nem egy forradalmi elem, azt 
hiszem, 2000 óta benne van az önkormányzatok támogatási rendszerében. 

A köztisztviselők elbocsátásáról én a magam részéről nem tudok. A jelenlegi 
önkormányzati köztisztviselők a járási kormányhivatalok, illetve a jövendő önkormányzati 
hivatalok között fognak majd megoszlani. Az ismételt elfogadás előtt álló járási törvény 
alapján az összes köztisztviselő, aki járási hivatalokhoz átkerülő feladatokkal foglalkozik, 
automatikusan a járási kormányhivatalok köztisztviselőjévé válik, és ehhez kapcsolódóan 
kellett megteremteni az ehhez kapcsolódó, az ehhez szükséges finanszírozási fedezetet, 
amely, ahogy - ha jól emlékszem - Tóth József képviselő úr is említette, 29 milliárd forintnak 
a KIM-fejezetbe történő átcsoportosítását jelentette. (Dr. Szűcs Lajos távozik az ülésről.) Pont 
ez a 29 milliárd forint szolgálja azt a célt, hogy a jelenlegi önkormányzatoknál dolgozó 
köztisztviselők a jövőben is megkapják a bérüket, a jövőben is foglalkoztatottak legyenek. 

A tranzakciós adóval kapcsolatban nem ismerek számításokat, utánanézünk az 
illetékes kollégáknál, ha van ilyen, akkor azt természetesen a bizottság rendelkezésére 
bocsátjuk. 

Kérdezte Pál Tibor képviselő úr, hogy a köztisztviselői illetményalap miért nem nő. 
(Szilágyi Péter távozik az ülésről.) Elég régen nem nő a köztisztviselői illetményalap, 2008-
ban nőtt utoljára. A köztisztviselői illetményalap azért nem nő, mert általános jellegű 
béremelés nincs előirányozva a közszférán belül. Tehát ha nőne az illetményalap, az azt 
jelentené, hogy valamennyi köztisztviselő bére növekedne 2013-ban. Ehelyett egyes 
állománycsoportok bére fog akár jelentősebb mértékben is növekedni 2013-ban, így például a 
köznevelési törvény alapján 2013. szeptember 1-jétől bevezetésre kerül a pedagógus-
életpálya, amely a pedagógusok többsége esetében igen jelentős emelést tartalmaz. Ennek a 
fedezete óvodapedagógusok esetében az önkormányzati körben, egyéb pedagógusok esetében 
a központi fejezetben teljes egészében rendelkezésre áll. 

A 4-es metró finanszírozásával kapcsolatos előirányzatok már tavaly, 2012-től 
átkerültek az önkormányzati fejezetből a XIX. uniós fejlesztések fejezetbe, ott található meg 
most is a 4-es metró építésének állami szerepvállalásához szükséges előirányzat. 
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A dugódíjat be kell-e vezetni - természetesen az állam ilyet nem mond, hogy be kell 
vezetni, de fölhívnám a figyelmet arra, hogy itt egyrészt a metróberuházáshoz kapcsolódó 
uniós kötelezettség és az áthajtási vagy behajtási díj bevezetése szerepel a főpolgármester úr 
vállalásai között, amely a kormánnyal kötött megállapodás része, de természetesen ez 
önkormányzati bevétel, illetve önkormányzati autonómia lenne. 

Elnök úr említette, hogy az illetékeknél valóban úgy működött - megjegyzem, akkortól 
működött úgy, amikortól az illetékek behajtása az APEH-hez került, 2009-től -, hogy az 
APEH visszatartotta a költségeihez szükséges fedezetet. A gépjárműadónál nem ez volt a 
rendszer. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az illetékeknél sem ez volt a rendszer addig, 
amíg az illetékhivatalok az önkormányzati polgármesteri hivatalok részei voltak, de 
természetesen nem bírok fölhatalmazással az ilyen irányú elmozdulásban kötelezettséget 
vállalni vagy bármilyen homályos ígéretet tenni, de ilyen javaslatot a kormány minden 
bizonnyal megfelelő módon és megfelelő mértékben mérlegelni fog. 

Tóth József képviselő úr 15 milliárd forint forráskivonást említett. Azt én is 
említettem, nem akartam kihagyni a fölsorolásomból, ez az önkormányzati szervezetfejlesztés 
miatti megtakarítás, amelynek megalapozása az, hogy 2013-tól kezdve a 2000 fő 
lakosságszám alatti önkormányzatok közös önkormányzati hivatalokat kötelesek létrehozni. 
Ez körülbelül ilyen nagyságrendű személyi és dologi kiadásmegtakarítást kell hogy magával 
hozzon, ez a Széll Kálmán-tervnek a része. 

A képviselő úr által említett 29 milliárd forint nem egy megtakarítás, az csak egy 
átcsoportosítás a kormányhivatalokhoz, a járási kormányhivatali rendszer felállítása miatt. 
Képviselő úr azt túlzottnak tartja. Én gyakrabban szoktam olyan véleményekkel találkozni, 
amelyek éppen hogy azt mondják, hogy az átcsoportosítás minden feltétele elegendő a járási 
kormányhivatalok létrehozásához. 

Abban is az önhiki megszűnik, önhiki-támogatás nem lesz 2013-tól. A helyi 
önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló tartalék lép a helyébe az 
önkormányzati törvény értelmében. Itt valóban a javaslatban szereplő előirányzat a 2012. évi 
önhiki-előirányzatnak mintegy duplája, de hangsúlyoznám, hogy egyrészt ez nem önhiki, 
hanem egy újfajta tartalék, másrészt ami pedig valóban oly sok bizonytalanságot hordoz 
magában, az átmenet, egyrészt az átmenet jellegéből adódóan, másrészt pedig az előttünk álló 
ágazati részdöntések miatt is, hogy a kormány álláspontja szerint indokolt ilyen mértékű 
tartalékot létrehozni és működtetni. 

Inflációs hatás, valóban nem került számbavételre. A költségvetési szektor egészében, 
az államháztartás egészében is az inflációs hatás kompenzálásának nincs meg a 
feltételrendszere. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. Szavazzunk! (Jelzésre:) Jaj, bocsánat, 

alelnök úr, elnézést kérek. Parancsoljon! 
 
WARVASOVSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Egy gondolatot a 

szavazás előtt. Itt felvetődött, hogy megalapozott, nem megalapozott. Amikor az ÁSZ vizsgál 
egy törvényjavaslatot, és minősíti az egyes bevételeket, kiadásokat, akkor a törvényjavaslat 
benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló háttérszámításokat, hatástanulmányokat, 
törvényeket tudja figyelembe venni. Így tette nyilván az önkormányzati fejezetnél is. Az 
anyag egyértelműen azt írja, hogy a 112 milliárdot azért minősítettük így, mert amikor mi 
vizsgáltuk a törvényt, ebben a fázisában még nem voltak meg a háttérszámítások. 

Egyébként egy gondolatot hadd mondjak még ezzel kapcsolatban. Amikor a 
költségvetési törvényt összességében véleményeztük, a kiadások 93 százalékát, az 
adóbevételek 70 százalékát megalapozottnak, illetve részben megalapozottnak minősítettük, 
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ami az előző évekhez képest, függetlenül attól, hogy hamarabb van benyújtva ez a 
költségvetési tervezet, egy sokkal jobb számot mutat. 

Köszönöm szépen. 
 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Most kérdezném a bizottságot, tehát aki a T/7655. 
számon benyújtott, 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez 16 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 8 nem. Általános vitára alkalmasnak találtuk. 

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak a részvételét és alelnök úrnak is köszönöm. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7677. szám) (Általános vita) 

A 3. számú napirendi pontunk a 2013. évi központi költségvetést megalapozó egyes 
törvények módosítása, T/7677.  

Az én papírom szerint a Nemzetgazdasági Minisztériumból Tavaszi Zsolt 
főosztályvezető urat köszönthetjük. Meg szeretném kérdezni egyből főosztályvezető urat, 
hogy kíván-e a benyújtott törvényjavaslathoz szóban bármit hozzáfűzni, vagy pedig 
kérdésekre, észrevételekre kíván válaszolni. 

 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Röviden egy pár szót. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 

Tavaszi Zsolt kiegészítése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetéssel egyidejűleg 
kell benyújtani a megalapozó törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot. Ez jelenleg, 
a benyújtás állapotában kilenc darab törvény módosítását tartalmazza. Ezeken nem mennék át 
részletesen, igazából azokra térnék ki, amelyek a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozónak 
tekinthetők. 

Ilyen mindjárt az 1. §-ban a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási 
rendszeréről szóló 1992. évi törvény módosítása szerepel. Tekintettel arra, hogy egy kvázi 
kiüresedett támogatási rendszerről beszélhetünk, 2007 óta nincs új címzett támogatás, illetve 
2013-tól új céltámogatás sem, lényegében hatályon kívül helyezi a törvény döntő részét. 
Igazából csak azok maradnak meg, amelyek a folyamatban lévő beruházások lezárásához 
szükségesek. 

A következő ilyen törvényjavaslat, ami érinti az önkormányzati kört is, az előadó-
művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvény módosítása. Ennek tartalma lényegében az 
állami fenntartású szervezetek kivonása az előadó-művészeti törvényben megfogalmazott 
támogatási rendszerből, továbbá a fenntartó önkormányzatok ösztönzése érdekében a 
működési támogatás meghatározásánál szempontként kerülne érvényesítésre a fenntartói 
támogatás mértéke. Tehát ez az előadó-művészeti szervezetek kapcsán. 

A hármas, ami már szóba került a költségvetési javaslat kapcsán is, az önkormányzati 
törvény, tehát az új önkormányzati törvény módosítása, ami a központi és az önkormányzatok 
közötti támogatások, transzferek differenciált megfogalmazását mondja ki. Itt a 
feladatfinanszírozás mellett a mutatószámok alapján történő támogatás, illetve a nem 
paraméterezhető, úgynevezett általános állami támogatás fogalma kerül bevezetésre.  
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Döntően tehát ez az a három törvényjavaslat, de bármelyikről tudunk eszmét cserélni, 
illetve vitázni, tehát ezek lennének azok. Elöljáróban ennyit. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy kérdés, 

észrevétel van-e. (Jelzésre:) Varga miniszter úr, parancsoljon! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne. Ha el 

tetszene nekem mondani, hogy mi az ismérve ezen törvényjavaslat kapcsán a takarékos 
gazdálkodásnak. Itt a 12. § az önkormányzati törvényt úgy módosítja, hogy a címzett 
támogatást akkor kaphatja meg egy önkormányzat, ha - ez az első - takarékosan gazdálkodik. 
Ön szerint mi ennek az ismérve, a takarékos gazdálkodásnak? Egy veszteséggel működő 
önkormányzat takarékosan gazdálkodik-e, vagy nem? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdést nem látok, észrevételt. Főosztályvezető úr, 

parancsoljon! 
 
TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a módosítás a nem hatályos, 

de elfogadott törvénynek a részét is képezte, ez a támogatási szempont, tehát a takarékos 
gazdálkodás. Nyilvánvaló, hogy itt ennek a törvénybeli definíciója nem került kibontásra, de 
mindenképpen itt azokkal az inputokkal, erőforrásokkal való gazdálkodása lehet gondolni, 
ami adott esetben az ÁSZ által meghatározott, és az ÁSZ jelentésekben is erre vonatkozó 
megállapításokat tett. Tehát a takarékos gazdálkodás mindenképpen az inputok, az 
erőforrások törvényben meghatározott, költségvetési rendeletben meghatározott mértékén 
belül, tehát azon keretek közötti gazdálkodást jelent, olyképpen, hogy az adott esetben az 
elvárt szolgáltatási színvonalat nem rontja le, nem csökkenti. Tehát egy ilyen definíciót 
tudnék mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Varga Zoltán. Egy rövid véleményt szeretnék mondani.) 

Akkor a véleménykörben Varga képviselő úr. Parancsoljon! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem irigylem önt, mert 

tényleg elég nehéz ezt így megindokolni. Szerintem ez egy nagyon rossz gumiszabály, jó 
lenne, ha ezt sokkal pontosabban meg lehetne határozni, mert így gyakorlatilag a döntéshozó 
kénye-kedve szerint lehet majd eldönteni, hogy mely önkormányzat kap és milyen mértékű 
támogatást. 

Én azt gondolom, hogy az sajnálatos, hogy nem sikerült a cél- és címzett 
támogatásokból elsősorban a címzett támogatást továbbvinni, én tudom, hogy 2007-től ez már 
folyamatosan szűkült, de azért nagyon nagy szükség lenne az önkormányzatoknak egy uniós 
forrástól független fejlesztési forrás meglétére, mert pontosan tudjuk, hogy vannak olyan 
ügyek, amelyek nem férnek bele, különösen kistelepüléseken. Tehát én azért a 
kormánypártiak részéről egy picit szeretném segítségüket kérni, hogy ez valamilyen módon 
maradjon is benne, és nyilván forrás is legyen hozzárendelve. 

Az előadó-művészeti törvényről meg már beszéltünk itt, az meg nincs, tehát ilyen 
tekintetben az egy elég nehezen kezelhető dolog.  

Nem támogatjuk az általános vitára való felvételét sem ennek, ahogy a költségvetési 
törvényt sem, tehát ez igazán nem alapozza meg a költségvetésnek a 2013-as végrehajtását. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy aki a 
T/7677. számú törvényt általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 16. Aki nem? (Szavazás.) 8 nem. 

Köszönöm szépen a főosztályvezető úr megjelenését. 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám) (Általános vita) 

4. számú napirendi pontunk a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
építésügyekkel összefüggő egyes törvények módosítása, ez a T/7675. számú általános vita. 

Tisztelettel köszöntöm Szaló Péter helyettes államtitkár urat a Belügyminisztérium 
részéről. Meg is kérdezném itt államtitkár urat leülés közben, hogy kíván-e hozzáfűzni 
valamit az általunk megismerhetett írásos törvénytervezethez, vagy pedig egyből a 
kérdésekre, észrevételekre kíván majd reagálni. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ez önökre van bízva. Készültem, akár egy prezentációval, vagy akár 
kérdések... Magyar Mária főosztályvezető asszony és Hajnóczi Péter főosztályvezető úr van 
még segítségemre. 

 

Kérdések, felvetések, vélemények 

ELNÖK: Szerintem fussunk rá a kérdésekre, már csak azért is, mert gondolom, hogy 
azért mindenkiben voltak vagy vannak kérdések.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, de megint magamhoz ragadva a szót, akkor én bele is 
vágnék. 

Nekem lenne kérdésem, és ha megengedi a bizottság, akkor most én is azt kérem, amit 
Hegedűs Lorántné képviselő asszony, hogy a kérdés és vélemény egy picit csússzon egybe. 

Tehát az egyik ilyen nagyon konkrét kérdésem, helyettes államtitkár urat arra kérném, 
hogy azt vizsgáljuk már meg, hogy ha jól látom, a törvény szerint kettéválik vagy szétválik 
egymástól az építésügy és utána pedig az építésügy ellenőrzése, tehát az építési tevékenység 
ellenőrzése, az engedélykiadás és az ellenőrzés. Ez önmagában szerintem rendben van, kell 
mindenképp egy olyan, mivel az elsőfokú építési ügyek nagyrészt az önkormányzatoknál 
maradnak, és mi a jövőben, 2014 után is szeretnénk, ha így maradna, ezt jelzem helyettes 
államtitkár úrnak, hogy egyébként van olyan központi szervezet, amely ellenőrzi ezeket a 
tevékenységeket. Arra viszont felhívnám a figyelmét, hogy semmiképp ne tegyük, hogy 
elvonjuk az ellenőrzés jogát az engedélykiadó elsőfokú hatóságoktól.  

Tehát magyarul, hogy lefordítsam mindennapi nyelvre, én úgy gondolom, hogy annak 
nagyon fontos szerepe van, hogy az a hatóság, amely kiadta az engedélyt, azután hónapról 
hónapra ki is tudjon menni, ellenőrizni még folyamatában, hogy az engedély szerint történik-e 
az építkezés. Szerintem nem baj, hogyha párhuzamos lesz ez a két hatáskör amellett, hogy van 
egy központi szerv is, mert azt gondolom, hogy minél nagyobb a rálátás és a lehetősége 
annak, hogy menet közben ellenőrzik, annál jobb egyébként. 

Én azt az elvet, mint például a bontásoknál is, hogy azt mondjuk, hogy előzetes 
engedély nem kell, hanem csak be kell jelenteni, és majd a végén ellenőrzünk mindent, ma 
Magyarországon, reálisan nézve az elmúlt évtizedek szokásjogát és beidegződését magyar 
építésügyben, nagyon-nagyon túlzottan liberálisnak tartom. Tehát az a kérésem, azt gondoljuk 
meg, hogy azért az előzetes engedélyek bekérése, az, hogy folyamatosan lehessen ellenőrizni, 
ezeket tartsuk bent a rendszerben. Nem azért, hogy folyamatosan az építtetőt piszkálni tudja a 
hatóság, hanem azért, mert tapasztalat gyakorló polgármesterként, hogy ha már valamilyen 
folyamat megtörtént, ha már elbontották, ha már felépült, akkor utána hosszú évekig tartó 
bírósági hercehurcák jönnek, és például a magyar bíróság a legnagyobb részben egyébként 
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úgy szokott dönteni, hogy az épített környezet, az épített védelme fontosabb annál, mint hogy 
bármifajta bontás következzen.  

Tehát magyarul, én nagyon szeretném, hogyha meghagynák az előzetes engedélyezési 
rendszereket, már csak azért is, mert utána bontatni megint egy következő kiadás a bontató 
hatóságnak, amit majd megint sok évvel később esetleg vissza lehet perelni. Tehát valahogy 
ezt az egészet próbáljuk meg… Azért ne ennyire gyorsan álljunk át egy sokkal barátabb 
rendszerre, amit én elismerek, hogy jó a szándék, csak a reális mai magyar viszonyokban azt 
gondolom, hogy nem baj azért, hogyha nem teljesen bízzuk ezt mindig az elejétől a végéig az 
építtetőre.  

Ez két rész volt most, amit mondtam, a másik része pedig ez, amivel kezdtem, hogy 
feltétlenül az építési hatóságnak is maradjon meg az építés közbeni ellenőrzési joga. Ez a két 
ilyen észrevétel, kérdés, javaslat volt a helyettes államtitkár úrhoz.  

Megadom a szót Pál Tibor képviselő úrnak. 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Az a furcsa helyzet van, hogy magam 

egyetértek azzal, amit az elnök úr mondott, legalábbis a bontások esetében, mert az ellenőrzés 
esetében pedig kimaradt a lényeg. 

A kérdések a következők. Ha jól olvastam, akkor az építési telek kikerült a törvényből. 
Miért került ki az építési telek fogalma a törvényből? 

A törvény létrehoz egy új státuszt, az önkormányzati főmérnököt. Valójában milyen 
viszony lesz a főmérnök és a főépítész között, vagy csak - egyszerűen nem tudok mást 
mondani - a szakmának egy lobbiérdeke, hogy akkor legyen főmérnök? Volt itt korábban már 
erre kezdeményezés, Bóka képviselő úr ezt úgy mondta, hogy ismét egy olyan feladat, amit az 
önkormányzatra rónak. Ha jól olvastam ezt a törvényt, a 2. §-ban van benne, akkor ez arról 
szól, hogy egy szakmai lobbi, és egyébként majd fognak egymással vitatkozni. Én nem azt 
vitatom, hogy nem kell főmérnök, de ez egy kérdés, hogy egy ilyen törvényi felhatalmazással 
lehet-e ezt jól szabályozni. 

A 45. §-ban van szó az elektronikus építési napló vezetésének lehetőségéről. 
Szerintem ez jó meg modern, a kérdés csak az, hogy ennek egyébként a feltételei valahol 
alakulnak-e, vagy mennyibe fog kerülni majd a költsége, ha ennek valamifajta elektronikus 
rendszerét próbálják bevezetni. 

Ami nagyon érdekes, hogy a törvény meghatározza az integrált településfejlesztési 
stratégiát meg a településfejlesztési koncepciót, aztán azt írja a 23. §-ban, és innentől kezdve 
az egész kicsit horrorisztikus történet, hogy ezt az egészet, amit kidolgoznak az 
önkormányzatok a két tervben, tehát a stratégiában és a koncepcióban, az országos közérdek 
mindig felülírhatja. Tehát ez arról szól, hogy egy önkormányzat bármit csinálhat, de ha mégis 
valaki úgy dönt országosan, hogy nagyon fontos felújítani az adott teret, vagy éppen stadiont 
építeni oda, ahova akarnak építeni, vagy bármilyen más beruházás, abban a pillanatban ezt 
felül lehet írni egy központi döntéssel. Igazából azt tudom mondani, hogy akkor miért kell 
törvényt csinálni bármire, és miért kell koncepciót csinálni, semmi értelme nincs. 

A törvényben nagyon érdekes a reklámtáblákkal meg a cégek tábláival kapcsolatban a 
polgármester szerepe. Itt az van írva, hogy hatósági jogkörben megszüntetheti, és az a 
fogalom van használva, hogy a rálátás és a kilátás védelmének az érdekében. Egy törvényben 
ilyen fogalmat használni, amikor két ellentétes fél áll majd egymással szemben, elég 
szubjektív, mert a másik azt mondja, hogy ez nem olyan tábla, és innentől kezdve állandó 
viták lesznek azzal kapcsolatban, hogy az ellenérdekű felek hogy döntik ezt el, és mi az, ami 
ebben jó és nem jó. Azt gondolom, hogy akit rosszul érint, az majd azt mondja, hogy ez neki 
rossz, akinek pedig érdeke, azt mondja, hogy ez miért is jó. 

A 63. §-ban pedig egy nagyon érdekes elem van. Nem kerül vissza, illetve a korábbi 
építési törvényben volt egy építési engedély, csak építési engedéllyel lehetett módosítani, 
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hogyha eltérés volt az eredeti tervhez képest. Ha jól látom, ez ugyanúgy kimaradt a mostani 
javaslatokból. Tehát valaki kap egy építési engedélyt, elkezd építeni, attól eltér, és nem kell 
újabb engedélyt kérnie, hanem egészen más arcot hozhat létre. 

Ezek a főbb kérdések. 
Budapesttel kapcsolatban azt kérdezem, hogy a településfejlesztés vagy a fővárosi 

rendezési szabályzat, ami most újonnan megjelenik, vagyis ami volt, a keretszabályozási 
szerv helyett most mennyiben tér el. Eddig keretszabályozási terv volt, most pedig ez a 
rendezési szabályzat. Mi a különbség igazán a kettő között? Ez azt jelenti, hogy a kerületek 
erősödtek, vagy a főváros erősödött, jobban kell alkalmazkodni, vagy mi a különbség ahhoz 
képest? Tehát hol lehet érzékelni, mert ezt nem bírtam kiolvasni a törvényből. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Habis alelnök úr, utána Hegedűs Lorántné 

képviselő asszony. 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Ezt a bizonyos településképi véleményezési jogot az a 

polgármester nem gyakorolhatja, ahol az építési hatóság működik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a megyeszékhelyek polgármesterei ebből ki vannak zárva. Szerintem erre megoldást 
kellene találni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hegedűs Lorántné képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Itt már több minden 

elhangzott előttem. Ezzel együtt még volna három kérdésem, illetve részben észrevételem is. 
Az egyik az, hogy a törvényjavaslat felépítése logikusan, szépen rendszerezi a 

gondolatokat, ugyanakkor pont a legfontosabb momentumokban mindig érkezik egy döccenő, 
nevezetesen, hogy a legfontosabb, legalapvetőbb kérdések bekerülnek kormányrendeletbe, 
amiről nekünk gyakorlatilag fogalmunk sem lehet, rálátásunk nem lehet. Nem tudom, hogy 
annak a kidolgozása hol tart. Sok példát tudnék mondani, mert a kormányrendeletet 
megszámoltam, nem tudom, sokat, nyilván ebből van olyan, mint például az OTÉK, ami már 
most is kormányrendeleti szinten létezik, de vannak teljesen új elemek. Ilyen például, ami a 
régiben a 95. § (2)-(6) bekezdése volt, tehát gyakorlatilag a veleje a törvénynek (Habis László 
távozik az ülésről.), magyarul, hogyan hoznak létre helyi önkormányzatok helyi építési 
szabályzatot és szabályozási tervet. 

Mondhatjuk, hogy a településrendezési eszköz megalkotásának a rendelete az egyik 
legfontosabb rendelete az önkormányzatoknak, még talán a költségvetési rendeletnél is 
fontosabb, hiszen nem egy-egy évre határozza meg a településünk életét, hanem több évre 
készül, de ennél sokkal inkább elnyúló a hatása. Nem értem, hogy miért kellett például ezt a 
momentumot is - mondjuk ki - visszadegradálni kormányrendeleti szintre. 

A másik egy elég egyszerű kérdés. Nem értem, és nagyon jó lenne tudni, hogy mégis 
mit jelent ez, nevezetesen a miniszter a szabálytalan építési tevékenység feltárására irányuló 
építésfelügyeleti tevékenységet támogató elektronikus építésügyi monitoringrendszert - témo 
a rövidítése - működtet. Mit jelent ez, tehát konkrétan fizikailag hogyan fogják ezt 
működtetni, vagy nem is működtetni, hanem mit jelent ez? Mit tudom én, műholdról figyelik 
a területen zajló építkezéseket, vagy pontosan mit jelentene ez? 

Volt egy harmadik kérdésem, de időközben azt nem írtam föl, úgyhogy nem tudom, ha 
eszembe jut, akkor majd megfogalmazom. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Mivel én is elfelejtettem valamit, ezért természetesen meg fogom adni a szót 
képviselő asszonynak, ha eszébe jut. Bóka képviselő úr! 

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Nem akarom húzni az időt. Szerintem van egy csomó 

tetszetős, egy polgármester számára olyan elem ebben a jogszabály-módosításban, amely a 
településkép védelme érdekében, egy szervesebb településfejlesztés érdekében íródott. Azt 
látom, hogy sok nyilvántartás, regisztráció, új státuszok jöttek be a képbe. Én nem tudom ezt 
megnézni, hogy ez milyen bonyolultságot jelent, milyen adminisztrációt jelent, csak szeretnék 
megint utalni arra, hogy például a körbetartozások ügyében bevezettük a fedezetkezelői 
rendszert önkormányzatokra is kiterjesztve, és lelassította a folyamatokat, sok pénzt elvitt az 
önkormányzati rendszerből, és szerintem nem oldott meg semmit. Akkor behoztuk ezt a 
tervellenőri rendszert, ami számomra érthetetlen, mert a tervezőt, akinek erre jogosítványa 
van, és nagyon sok pénzbe kerül, ellenőriztetjük, szintén megrendelő oldalról, a megrendelői 
kifizetésekkel. Megint azt látom, hogy megoldásokat keres a körbetartozásokra, ami nyilván 
egy jó cél, itt mindenfajta hitelesítés és minősítés van. Szeretném megkérdezni, hogy mi ez az 
önkormányzati főmérnök, mert attól félek, hogy ha nem rendelkezünk ilyen végzettségű 
kollégával, akkor esetleg fel kell venni.  

Tehát ezeket szeretném. Készült-e ilyen felmérés, hogy többletadminisztrációs terhet 
fognak-e jelenteni ezek az intézkedések, és ennek mi a költségvonzata? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Hegedűs Lorántné jelentkezik.) Eszébe jutott képviselő 

asszonynak. Parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen. Közben eszembe jutott. Azt 

szeretném megkérdezni, ami az istvánmezei beruházás esetében is felmerült, illetve az előbb 
itt az egyik képviselőtársam is felvetette, nevezetesen, hogy vannak olyan területek, olyan 
helyszínek, amelyek például a magyar történelem számára kiemelkedő jelentőségű 
helyszínek, vagy olyan műemlékegyüttesek, satöbbi, ahol a kormány külön határozhatja meg 
a beépítés szabályait. Már akkor az Istvánmező kapcsán én felvetettem, hogy ez nagyon nem 
egészséges eljárás, hiszen minden építési szabályzatot, ha adott esetben új körülmény merül 
fel, akkor lehet annak rendje-módja szerint a régi építési törvény szerint módosítani. Időbe 
kerül, de ez van, a demokrácia időbe és pénzbe kerül, ezt tudomásul kell venni.  

Azt írta fel ez az új eljárási rend, és az került bele most ide a leendő 21. §-ba, ami a 
4. §-t módosítja, és én azt szeretném kérdezni, hogy miért kell ezt - nem tudom - ilyen 
rébuszokban megfogalmazni. Ezek nagyon konkrét helyszínek, én azt gondolom, ennek a 
meghatározása az OTÉK-ba, illetve az OTRT-be nyugodtan belekerülhetne, de azért, hogy ne 
áruljunk zsákbamacskát a települési önkormányzatok számára, amikor alkotják a 
rendeleteiket, hanem vegyék akkor már figyelembe, hogy lesznek bizonyos olyan területek, 
amiket akár külön le is szabályozhatnak már a tszt-jükben, hogy kérem tisztelettel, ez 
márpedig egy olyan hely, ahol adott esetben különleges építési szabályok szükségeltetnek 
majd, és egy későbbiek során meghatározandó beruházás alapján fogják ezt meghatározni. 
Tehát ezt lehetne egy ilyen módon is meghatározni, ilyen módon is belefogalmazni a 
törvénybe, de akkor már, mondom még egyszer, az OTÉK-ban, illetve az OTRT-ben ezt már 
be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni előre ország-világnak, hogy itt nem fű alatt történik 
ezeknek a helyszíneknek a kijelölése, hanem már előre mindenki megtudhatná. 

Nem tudom, hogy világos vagy érthető volt-e a kérdésem. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bocsánat, nagyon rövid leszek, csak cserébe nekem is eszembe 

jutott, amit kihagytam.  
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A fennmaradásnál ez a közérdek, én úgy tapasztaltam, hogy mindig egy nagyon 
nehezen nyomon követhető szabályozás, és most is azt mondja ez a 48/A. § (1) bekezdésének 
a d) pontja, nem sorolom fel, de az a lényeg, hogy akkor adható fennmaradási engedély, 
hogyha a szabálytalanság közérdeket nem sért. Lesznek majd módosító javaslataim is, hogyha 
abban helyettes államtitkár úr partner, hogy próbáljuk már meg valahogy ezt az eddig is 
alkalmazott gumiszabályt körbeírni. Tehát például ha most valaki a föld alatt egyébként 
beépített még 100 négyzetmétert, egyébként közérdeket a mindennapokban nem sért, de 
ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenfajta olyan szabályt megsértett, amire nem szabad 
kiadni, és ezt nem mérlegelési jogkörben kell hagyni. Tehát ha ebben lehet valamit, akár a 
nagyobb, az OTÉK rendelkezése szerinti meghaladás esetén, tehát valami olyan szabály, ami 
egy kicsit konkretizálja, hogy a mérlegelési jogkört meddig lehet alkalmazni, és miután nem 
lehet. Nekem ez lenne még így általánosságban a javaslatom, illetve kérdésem, hogy van-e 
erre mód, hogyha kérdés formájában teszem fel. 

Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak, hogy válaszoljon a felmerültekre.  
 

Dr. Szaló Péter válaszai 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnök úr első felvetésére, hogy az ellenőrzés és az 
építésügyi hatóság szétválik, itt azt mondanám, hogy hangsúlyáthelyezés van, hiszen eddig is 
volt egy független állami ellenőrzés, az építésfelügyelet a kormányhivatalokban, és annyi 
történik, hogy a minisztériumból a másodfokú építésfelügyeletet megyei szintre helyezné, a 
megyei szintű első fokot pedig az újonnan megalakuló járási hivatalokba, és ők látnák el az 
ellenőrzést, ami nem jelenti azt, hogy az építésügyi hatóság ellenőrzési jogköre megszűnjön. 

 
ELNÖK: Kimaradt a felsorolásból náluk ez a jogkör most. Kérem, ezt ellenőrizzék le. 

Ez így jó, megnyugodtam, csak kimaradt szerintem most a felsorolásból. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, de a 

súlypontot, tehát a kontrollt azért egy picit elvittük valóban az építésfelügyelet irányába, és az 
átalakítás során, a részletszabályok során ezt majd megcsináljuk, de valóban így van, hogy 
marad az első foknál is ellenőrzési tevékenység. 

A bontás kapcsán ezen lehet vitatkozni, hogy túlzottan liberális a bejelentés. Mi itt 
csak olyan korlátok között tartottuk szükségesnek az építésügyi hatóság közreműködését, 
hogyha az összeépül, tehát sorházról vagy oldalhatáron épülő közös szerkezeti résszel 
rendelkező házról van szó. Erről lehet beszélgetni. Igazából a szakma nem tartotta 
aggályosnak. Ezen akkor még meditálunk. 

Az építési telek fogalmának a hiányát vetette fel Pál Tibor képviselő úr. Ez az OTÉK-
ba épült be, és igazából marad továbbra is az építési telek fogalma változatlanul, de a törvényi 
szintű szabályozást ilyen módon feleslegesnek tartottuk. 

Az önkormányzati főmérnök megjelenítését többen, Bóka István képviselő úr is 
megkérdezte vagy felvetette, mi a viszonya a főépítészhez. Tulajdonképpen nem kompatibilis, 
nyilvánvalóan a főépítész feladata több. (Ivády Gábor távozik az ülésről.) Mi azt láttuk, főleg 
az észak-magyarországi ügyek kapcsán, hogy az önkormányzatoknál hiányzik egy olyan 
funkció, amely összehangolja adott esetben az útépítés, a csatornaépítés, a belterületi 
vízrendezés, külterületi vízrendezés, árvízvédelem munkáit. Itt csak egy lehetőségként van 
bent. Tehát ebben a helyzetben nem is akarjuk kötelezni az önkormányzatokat arra, hogy 
önkormányzati főépítészt tartsanak el, erre most nincsenek meg az anyagi feltételek, de ott, 
ahol ezt a műszaki igényt felismerték, ennek igazából rangot tudnak adni. Úgy gondoljuk, 
hogy lehetséges, hogy főleg aztán kistérségi szinten sokkal nagyobb szükség van egy ilyen 
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típusú szakmai segítségre az önkormányzatok részéről, mint adott esetben a főépítész 
oldaláról. 

Az elektronikus építési napló feltételei adottak-e. Nagyon nagy lépéseket teszünk az 
egyik oldalon, január 1-jétől az elektronikus építésügyi hatósági ügyintézés megindult, ez új 
feltételeket teremt. Nagyon sok területen léptünk előre, az építési monitoring is idetartozik. 
Úgy gondoljuk, hogy a lánctartozás és egyébként a feketegazdaság szürkítése vagy fehérítése 
is fontossá teszi az elektronikus építési naplót, aminek az a lényege, hogy nem helyszínen 
történik a rögzítés, de a nyilvántartás központi tárhelyen van. Tehát nincs olyan, hogy 
megjelenik akár a munkavédelmi felügyelő vagy az építésfelügyelő, és akkor megpróbálnak 
gyorsan adatokat bevinni. Tehát ez a szabályszerűség irányába vezető lépés. 

Igazából ma már egy laptoppal és egy mobilcsatlakozási rendszerrel el lehet látni 
ezeket a feladatokat, mert ennek a kapacitása, egy laptop kapacitása bőségesen elég egy 
nagyon nagy beruházás nyomon követésére is.  

Most kitérnék azokra, amiket Bóka István képviselő úr mondott, hogy valóban a 
fedezetkezelő terhet jelent. Mi nagyon gondolkodunk ennek a visszavezetésében. Azok a 
beruházások, amik a fedezetkezelő hatálya alá estek, egy szempontból nagyon jól vizsgáztak: 
nulla forint lánctartozás volt, tehát nem történt új tartozás. Valóban pénzbe kerül, ezt meg 
lehetne oldani, például hogy kerüljön kevesebbe, ugyanakkor mi azt tapasztaltuk, hogy persze 
a bevezetésnél voltak problémák, de a Magyar Államkincstárnak 24 óra kell ma már, hiszen 
ma is folyik fedezetkezelési tevékenység, hogy a számlákat átfuttassák. Ez egy mérlegelés 
kérdése, hogy mennyit ér meg a lánctartozás. 

Ehhez igazából az elektronikus építési napló folyamatos nyomon követésére is 
borzasztóan fontos, meg az összes többi elvárást is így tudjuk teljesíteni, amit a javaslat 
indokolásában megfogalmaztunk. 

Az integrált településfejlesztési stratégia, koncepció kapcsán vetette fel Pál Tibor úr, 
hogy felülírja az országos közérdek. Ez ugyanaz a hely, amit Hegedűs Lorántné képviselő 
asszony is felvetett, hogy bizonyos országos közérdekből felül lehet írni a helyi szabályozást. 
Ez egy európai gyakorlatban nem ismeretlen jog, evokációs jognak hívják, és tulajdonképpen 
a fővárosnak ma is van ilyen joga. Ezt viszont az új önkormányzati törvény igazából 
megszüntette.  

Megfogalmaztunk egy olyan javaslatot, majd kitérnék erre a főváros szabályozásánál 
is, hogy a fővárosnak is legyen lehetősége a hatáskörébe tartozó ügyek esetén vagy bizonyos 
nagy fővárosi projektek megvalósítása kapcsán ilyen joggal élni. Aztán az egyeztetések során 
alakult ki ez a megoldás, hogy legyen, ám úgy, hogy legyen benne valamilyen kontroll. Tehát 
ha a fővárosnak van egy nagy projektje, mondjuk Szentendrétől Százhalombattáig a Duna-
partot fel akarja virágoztatni, és ehhez neki befektetésekre, kikötőkre, utakra, satöbbire van 
szükség, akkor a kormányon keresztül tehesse ezt meg. Nyilván egyébként az Istvánmező és 
ezen egyedi központi nagyberuházások megjelenése is arra ösztönzött bennünket, hogy ennek 
próbáljuk meg a szabályozási hátterét megteremteni, ezért jelenik meg a felhatalmazás, illetve 
az erre vonatkozó törvényi felhatalmazás javaslata. 

A reklámtáblákkal vagy kvázi hatósági jogkörrel kapcsolatban, a település képe 
kapcsán. Bizony, valóban a mindenfajta minőséggel összefüggő kérdés problematikus, 
aggályos, így is mondhatjuk. A másik oldalon pedig az még problematikusabb a mi 
megközelítésünk szerint, hogyha csak a puszta jogszabályok vannak, tehát nincsenek 
esztétikai, minőségi, tartalmi kritériumok. Tudjuk, hogy ezeket nagyon nehéz megfogalmazni, 
csak ilyen fő vonalakban lehet, de mégiscsak a gyakorlat azt mutatja, hogy bizony ezek 
nagyon fontosak. A településkép védelmét se lehet normában rögzíteni. De ha van egy 
önkormányzatnak egy tere, ahol csupa barokk sárga épület van, és oda mondjuk valaki egy 
kékszínű házat tervez, ami lehet, hogy nagyon jól mutat, de ne lehessen azt megtenni. Ezt nem 
lehet előre normában rögzíteni, hogy igenis legyen felszólalási lehetősége. Bizony van, 
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amikor a kilátás védelme ezzel kapcsolatos eljárást, döntést igényel. Tudjuk, hogy ezek puha 
kategóriák, mégis fontos véleményem szerint ezek megtartása. 

A 63. § kapcsán, hogy építési engedélyt csak építési engedéllyel lehet felülírni, ez 
azért nincs benne a törvényben, mert ezt a végrehajtási rendeletbe akarjuk tenni. Nem fog 
változni tartalmilag. Itt szeretném jelezni, hogy magának a törvénynek a módosítása 
összefügg a Ket.-tel, a közigazgatási eljárásról szóló törvény szabályaival, tehát eleget tettünk 
közben az új Ket. elvárásainak és az anyagi és az eljárási jog szétválasztásának. Tehát az 
eljárási jogi szabályok ezért is kerülnek ki a törvényből, ami felmerült az Étv. első, 
településrendezést érintő paragrafusai kapcsán. Nem akarunk ezen változtatni, tehát 
ugyanazokat az eljárásokat kormányrendeletben fogjuk rögzíteni. 

Mi történt fővárosi szinten? Ma a fővárosnak van egy szerkezeti terve, ezen kívül van 
az FSZKT, fővárosi szabályozási keretterv, és a BVKSZ, és ráadásul van egy felhatalmazása 
a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy ő alkossa meg a BVKSZ-t, tehát magát a felhatalmazást, 
ő alkotja a szabályokat is, amiket aztán alkalmaz. 

Az új Ötv. pontosabb határokat húz a kerületek és a főváros között, és tulajdonképpen 
az volt az elvárás a szakmával szemben, hogy ezt a világos vonalat tartsa meg, egyfelől adja 
meg a fővárosnak a lehetőséget, hogy a főváros mint egységet tudja alakítani, fejleszteni és 
rendezni, tehát az infrastruktúra egységes megvalósítására legyen lehetőség, a magassági 
szabályok ne ad hoc módon alakuljanak, tehát egy plafont meg tudjon határozni a fővárosi 
képviselő-testület, és a beépítési intenzitást. Ez a három mutató. Erre hoznánk létre a fővárosi 
rendezési szabályzatot, ezt tartalmazza a törvényjavaslat. Tehát nem lenne BVKSZ és nem 
lenne FSZKT, ami olyan mélységű szabályokat tartalmazott, hogy a kerületek garmadával 
döntöttek be módosító indítványt, és most kétszáz BVKSZ- és egyéb módosítással bíbelődik 
az erre hivatott szakmai csapat ahelyett, hogy a főváros egészében a stratégiai szemléletet 
képviselné. Talán néha úgy érzi a főváros, hogy keveset adunk ezzel a szabályrendszerrel. Mi 
úgy gondoljuk, hogy igazából itt került helyére a dolog, és ez a zsarolási potenciál fölfelé és 
lefelé meg fog szűnni. 

Habis László alelnök úr vetette föl, hogy a településkép-védelmi új jogosítványt a 
megyei jogú városokra is terjesszük ki. Valóban, ez a szabályozás úgy született, hogy 
amennyiben a járásoknál lesz a hatóság, akkor legyen joga a polgármesternek, az 
önkormányzatnak alakítani még az építési engedélyezés során is a település arculatát. Viszont 
azzal, hogy most a polgármester munkáltatója a jegyzőnek, ilyen rendszerbeli problémaként 
merül fel, hogy a polgármester a saját alkalmazottjának fog majd véleményt adni. Én értem a 
tartalmi igényt, hogy jó lenne ezt a rendszert működtetni ott is, ahol nincs eljáró hatóság, de 
most rendszerszerű megoldást erre még nem találtunk, ez a problémánk, ezért írtuk bele az 
indokolásba is, hogy itt bizony komoly összeférhetetlenségi problémák merülnek föl. 

Még Hegedűs Lorántné képviselő asszony vetette fel, hogy hol tartanak a végrehajtási 
rendeletek. A rendeletekkel július közepén készen leszünk, tehát a koncepciókat elkészítettük, 
de pont az engedélyezési eljárások kapcsán az építési fórum honlapunkon már szerepel is, és a 
tervezeteket akkor küldjük ki majd a KIM-be egyeztetés előtti áttekintésre, és természetesen 
meg kell hogy várjuk a törvényjavaslat kiadását. De úgy készülünk, szinte ahogy 
megszavazza a tisztelt Országgyűlés a törvényt, akkor záros határidőn belül a kormány el is 
tudja fogadni, annak érdekében, hogy január 1-jétől mind a hatóságok, mind az 
önkormányzatok felkészülten tudjanak a feladataik ellátására vállalkozni. 

Az építésügyi monitoringrendszer. Az országleltár koncepciója indított el bennünket 
arra, hogy ha már történik egy ilyen felvételezés, akkor tekintsük át a szabálytalan 
építkezéseket. Valóban úgy működik a rendszer - ma tízéves detektálási vagy szabálytalansági 
ciklust határoz meg a hatályos Ötv. -, hogy egy referencia-időponthoz képest, tehát a tíz éven 
belüli időponthoz képest a jelenlegi beépítést össze lehet hasonlítani. Csináltunk ilyen 
kiszűrési rendszereket, hogy térbetonok és parkolóban ponyvázott teherautók kiszűrhetők 
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legyenek, hogy adott esetben az utcáról nem látható vagy éppen a hatóság által kicsit 
félrenézett tevékenységek is detektálhatók legyenek. Ez egy nagyon jó eszköz lehet mind az 
elsőfokú építésügyi hatóságok, mind az építésfelügyelet számára, de tulajdonképpen távlatban 
úgy gondoljuk, hogy ez egy településrendezési monitoringgá is válhat, amikor a 
településrendezési tervek elektronizálása is megtörténik, hogy igazából át lehet tekinteni a 
település fejlődésének egész folyamatát. 

A következő kérdés az adminisztrációra vonatkozott, Bóka képviselő úr vetette fel, 
hogy milyen státuszokkal számolunk. Csökkentéssel. Mi kicsit eltúlzottnak tartjuk a jelenlegi 
építésügyi hatósági rendszert, főleg az önként választott részét, és azt látjuk, hogy mondanak 
is le sorban erről a feladatról. Mi sokkal magasabb normát határoznánk meg. Tehát egy 
magasabb építési tevékenység esetén is bőséges kapacitásokkal rendelkezik a jelenlegi 
rendszer, úgy gondoljuk, ebből bőven jutna az elsőfokú építésügyi hatóságok és 
építésfelügyelet számára is. 

Új feladatot nem keletkeztetünk, és az egész átalakításnál szempont volt, és ezért talán 
mi óvatosabbak voltunk, mint egyes szakmai körök, hogy olyan jelentős volument képvisel a 
településfejlesztési koncepciók és rendezési tervek aránya, az eddigi ráfordítások, hogy 
ezeknek hatályban tartása és folyamatos korszerűsítése esetén alapvető szempont volt, hogy 
ne kelljen többletforrást ráfordítani. 

A tervellenőr vonatkozásában is ebben visszalépést javasol a tervezet, tehát most már 
kimondottan csak az állékonysági vizsgálatokat és a legsúlyosabb kockázatokat jelentő, 
tömegtartózkodásra alkalmas vagy arra rendeltetett építmények körében tartaná fönn a 
tervellenőrt, amit az Eurocode pontosan meghatároz, tehát kötelezettségünk is, hogy itt a 
független ellenőrzést megtartsuk. De nagyon visszaléptünk a korábbi helyzethez, és már volt 
egy visszalépés, és ez további egyszerűsítés is az építtetők, az önkormányzatok részére. 

Tehát mi úgy érezzük, hogy összességében jelentősen csökken az adminisztratív teher, 
ami jó a vállalkozóknak, építtetőknek, magánszemélyeknek és a hatóságoknak egyaránt. Ez a 
kormány programja megvalósulását is jelenti, a jó állam programjának, a Magyary-
programnak a kiteljesítését. 

Még annyit, bocsánat, itt elkanyarodtam, amikor képviselő asszony kérdésére részben 
válaszoltam, hogy sajnos nem tudjuk előre ezeket a beruházásokat. Például a fővárossal 
többször tárgyaltunk az evokációs jog megadásával kapcsolatban, és igazából most készítik a 
fővárosi fejlesztési koncepciót, és nagyon hiányolták, hogy nincs jogkörük ilyen nagy 
projektek megvalósítására. Igazából nincsenek kitalálva, tehát nem tudjuk ezeket a 
helyszíneket. Ezt szeretnénk a kormányrendeletben körbeírni, de ez nyilván csak egy nagyon-
nagyon kivételes szabály lehet, olyan módon, hogy ha ez a kivételesség nem áll fenn, akkor ez 
megtámadható legyen. 

Végül elnök úr fölvetette a fennmaradás hatályos szövegének az eltűnését. Bocsánat, a 
közérdek kapcsán a hatályos, a jelenlegi hatályos. Tehát itt gondolkodhatunk közösen, hogy 
hogy lehetne ezt konkretizálni, de mint jeleztem, a gumiszabályok konkretizálása az egyik 
legnehezebb dolog. 

Köszönöm szépen. 
 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit engedjen meg nekem, helyettes államtitkár úr, a 
fővárossal kapcsolatban, tehát én sem azt látom, hogy nincsenek meg a főváros 
nagyberuházásai és projektjei egyébként, mert a szabályrendszerben nincsenek nagyobb 
hatáskörei a fővárosnak. Tehát maradjunk ennyiben, hogy a főváros összes tervét eddig 
egyébként még senki nem akadályozta, igazából csak ezek a tervek nem készülnek el, az a 
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probléma. Úgy érzem, hogy ebben az az út vagy az az irány, amit a minisztérium kidolgozott, 
támogatható egyébként, és nincs ellenében Budapest egésze fejlődésének.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy aki általános vitára alkalmasnak tartja a T/7675. 
számú törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 7 nem. 

Köszönöm szépen. Köszönöm helyettes államtitkár úrnak a részvételt. (Varga Zoltán: 
Lehet kisebbségi véleményt mondani?) Nem tudom, valami tablettát vett be képviselő úr. Pál 
Tibor képviselő úr kisebbségi véleményt szeretne mondani, a többségi véleményt pedig Vigh 
képviselő úr fogja mondani akkor a törvénnyel kapcsolatban. (Hegedűs Lorántné távozik az 
ülésről.) 

Az előző törvénnyel kapcsolatban is volt igény ellenzéki véleményre, a megalapozó 
törvénynél, T/7677-esnél, azzal kapcsolatban Varga képviselő úr fog kisebbségit mondani, a 
többségi véleményt pedig akkor szerintem Szedlák képviselő úr a jövő héten. Ha nem, akkor 
majd cserélünk többségit, de egyelőre Szedlák képviselő úr mondja a többségi véleményt. 

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7676. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Hölgyeim és Uraim! 5. számú napirendi pont, igazságügyi és közigazgatási tárgyú 
törvények módosítása, T/7676. szám, feladatunk a bizottság feladatkörébe tartozó módosítók 
megvitatása. Nekem ide Jeney Orsolya helyettes államtitkár van jelölve, de félek, hogy nem 
őt látom ott. Bemutatkozna? 

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Czepek Gábor vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium magánjogi 
főosztályának vezetője, és az szmsz-ben Jeney Orsolya helyettese. Valóban nem én vagyok 
jelölve. 

 
ELNÖK: Oké, akkor főosztályvezető urat kérem meg. Tárcaálláspontot vagy 

kormányálláspontot fog mondani? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcát. 
 
ELNÖK: Ha már végigülte, akkor… 15. számú, Hegedűs Lorántné képviselő asszony 

módosítója. Ezzel kapcsolatban mi a tárca álláspontja? 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem tudja támogatni. 
16. számú, Schiffer András módosítója. 
 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja 

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

támogatni. 
18. számú, szintén Hegedűs Lorántné módosítója. Kérdezném a tárcát. 
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DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja 
a tárca. 

 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni a bizottság részéről? (Szavazás.) 6, de még így is 

kevés, egyharmad sem tudja támogatni. 
Köszönöm, túlvagyunk rajta, főosztályvezető úr, végeztünk. 

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

6. számú, egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények, T/7678. szám. 
Nekem itt Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár van írva, de nem. Kit 
üdvözölhetünk a minisztérium képviseletében? 

 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Üdvözlöm önöket. Bódy Éva 

vagyok, az EMMI szociális és gyermekjóléti szolgálatok főosztályának osztályvezetője, 
helyettes államtitkár asszonyt visszahívták menet közben a többi bizottsági tárgyalás...  

 
ELNÖK: Semmi probléma, azt mondja meg nekem, hogy tárca- vagy 

kormányálláspontot tud mondani. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tárca. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot a módosítókról. Jó. Akkor csapjunk bele. 
3., Kiss Péter, Tóth Csaba, Sós Tamás módosítója. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
A következő a 4., Szabó Timea, Vágó Gábor, Szél Bernadett. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
5., Baráth, Vágó Sebestyén. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
6., szintén Baráth, Vágó Sebestyén. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem. 
7., Baráth, Vágó Sebestyén. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
8., Baráth, Vágó Sebestyén. 
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BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
9., Baráth, Vágó Sebestyén. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmada sem. 
10., Baráth, Vágó Sebestyén. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
14., Kiss Péter, Tóth Csaba, Sós Tamás. 
 
BÓDY ÉVA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyharmad sem. 
Köszönöm szépen, hogy itt volt, osztályvezető asszony. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a mai munkát. Annyit szeretnék elöljáróban mondani az 
Egyebek között, hogy hétfőn és kedden is a jövő héten bizottsági ülést fogunk tartani, arra 
kérek mindenkit, hogy így készüljön. Köszönöm. A mai ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 26 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


