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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Pogácsás úr is megérkezett, elkezdhetjük a bizottsági ülést. 

Szeretettel köszöntök mindenkit. Tizenegyen személyesen és heten helyettesítéssel 
vannak jelen, ha nekem jól jelentették. 

Az eredeti napirendhez képest én nem szeretnék se levenni, se hozzátenni. Annyit 
szeretnék közölni a bizottsággal, hogy az esetleg elképzelhető, hogy 10 órakor meg kell 
szakítanunk a bizottsági ülést, mert egybeeső olyan program van, amire a kabinetünknek 
feltétlenül ott kell lennie, de ez majd kiderül menet közben, de bízom benne, hogy jó 
tempóban fogunk haladni, és a kedves vendégeink is a lényegre szorítják mondanivalójukat. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Aki el tudja fogadni az eredeti napirendi pontokat a 
meghívó szerint, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk. 
Köszönöm. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) (Általános vita) 

Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

1. számú napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, illetve az Állami Számvevőszék jelentése. 
Ezzel kapcsolatban Berczik Ábel főosztályvezető az NGM-től, Szöllősiné Hrabóczki Etelka 
számvevő tanácsos az Állami Számvevőszéktől és Papp Emese főosztályvezető a BM-től van 
nekem jelezve a meghívottak listáján.  

Meg szeretném kérdezni, gondolom, Berczik Ábel főosztályvezető úr kezdi az NGM 
részéről a hozzáfűznivalót, ha van. 

 

Dr. Berczik Ábel szóbeli kiegészítése 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó reggelt kívánok! Tisztelt 
Bizottság! Csak néhány szóban. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.) A zárszámadás, az 
előző évi költségvetés beszámolásáról szóló törvényjavaslat minden kormánynak 
alkotmányos és alapvető kötelezettsége. Ennek az eljárási részletszabályait az államháztartási 
törvény tartalmazza, melynek értelmében június 30-ig kellett átadnunk a tervezetet az Állami 
Számvevőszéknek, majd augusztus 31-ig az Országgyűléshez benyújtani. Ezt a 
kötelezettségét teljesítette a kormányzat. 

Mint bizonyára ismerhetik a tisztelt képviselők, a 2011. évben az államháztartás 
pozitív egyenleget ért el, a GDP 4,3 százalékos többlettel zárt. Ennek okai azonban jórészt 
egyedi tételek, a magán-nyugdíjpénztári vagyonból származó bevételek. E fő tételek nélkül 
2,43 százalékos hiánnyal zárt a módszertan szerint a költségvetés 2011-ben, de ez még így is a 
GDP mintegy 0,5 százalékával jobb, mint az előre kitűzött cél. 

Ha a helyi önkormányzatok esetében mérleget vonunk, ott is ilyen hasonló fordulatról 
adhatunk számot, hiszen míg 2010-ben a helyi önkormányzatok összességében 239 milliárd 
forint hiánnyal zártak, 2011-ben viszont 141 milliárdos többlete volt a helyi önkormányzati 
rendszernek. Ezen többletnek az oka is azonban egy egyszeri tétel, a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával kapcsolatosan a megyei önkormányzati adósságátvállalás okán adott 
támogatás. Ez körülbelül 142 milliárd forint volt. A kettő egyenlegében körülbelül pont 
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egyensúlyban működtek az önkormányzatok 2011-ben. Viszont ez is egy nagyon jelentős 
fordulat a 2011. évi több mint 200 milliárdos hiány mellett. 

Azt tapasztaljuk a számokat nézve, hogy nagyarányú alkalmazkodás ment végbe az 
önkormányzati szférában 2011-ben. Jelentős kiadáscsökkenéseket értek el az 
önkormányzatok, hiszen a személyi és járulékkiadások 7,6 százalékkal, míg a dologi kiadások 
2,9 százalékkal maradtak el a 2010. évi szinttől. 

A helyi adók körében bevételnövekedés is volt, de az kevésbé volt jelentős. Ennek 
okait vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a finanszírozási műveletek körében történt jelentős 
fordulat. A hitel és kötvényből származó bevételek 2011-ben az előző évinél már jóval 
alacsonyabbak voltak, csak 50 milliárd forintnyi többletforrást tudtak az önkormányzatok 
ezen az ágon bevonni, viszont a hitel- és kötvénytörlesztési kiadásaik 200 milliárddal 
magasabbak voltak, mint az előző évben, azaz számos hitel, illetve kötvény esetében a türelmi 
idő lejárt, így az önkormányzatok számára egyre nagyobb terhet ró a hitelek törlesztése, a 
kötvények visszafizetése, mivel erre voltak kénytelenek fordítani a pénzeszközeiket. Ezért a 
működési és felhalmozási kiadásaik csak nagyon mérsékeltek tudtak lenni, és ez a fő oka az 
egyensúlynak. 

Adósság tekintetében körülbelül 1200 milliárd forint volt 2011. év végén az 
adósságállomány az önkormányzati sor egészében. Ez 4,1 százalékkal alacsonyabb, mint a 
2010. év végi, de ennek a csökkenésnek az oka az, hogy körülbelül 200 milliárd forintban 
megtörtént a megyei önkormányzatoktól az adósságaik átvállalása. Ha a megyei 
önkormányzatok nélkül nézzük az adósságállományt, akkor már nem csökkenést, hanem 
növekedést tapasztalunk, mintegy 114 milliárd forinttal. Ennek oka nem az, hogy sok új 
hitelhez tudtak jutni az önkormányzatok (Hegedűs Lorántné megérkezik az ülésre.), hanem 
ennek oka elsősorban az árfolyammozgásokban, az árfolyamokban rejlik, hiszen 2011 végén 
lényegesen, mintegy 15 százalékkal kedvezőtlenebb volt a svájci frank, illetve az euró 
árfolyama, mint egy évvel hamarább, és az ebből származó átértékelési veszteség volt ezen 
növekedés fő oka. 

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Állami Számvevőszék 
együttműködését, közreműködését, amelyet a helyi önkormányzatok gazdálkodásának 
ellenőrzésében játszott, illetve a zárszámadás adatainak az ellenőrzésében. Az Állami 
Számvevőszék jelentésében a mi fejezetünket, illetve a mi támogatási rendszerünket illetően 
érdemi kritikát nem olvastunk, nem találtunk, így erre külön reagálni nem érdemes. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. (Endrésik Zsolt és Tasó László 

megérkezik az ülésre.) Ha a bizottság elfogadja, akkor szerintem hallgassuk meg az Állami 
Számvevőszék tanácsos asszonyát is, és utána pedig egyben tehetjük fel a kérdéseket, 
észrevételeket, úgyhogy megadom a szót tanácsos asszonynak a Számvevőszék 
kiegészítésére. 

 

Szöllősiné Hrabóczki Etelka szóbeli kiegészítése 

SZÖLLŐSINÉ HRABÓCZKI ETELKA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az ÁSZ törvényi kötelezettségének megfelelően ellenőrizte a költségvetési 
törvény végrehajtását, a zárszámadást, ezen belül a beszámolókat, illetve magát a benyújtott 
költségvetési törvény végrehajtásának törvényjavaslatát. Mind törvényességi, mind 
szabályszerűségi szempontból történt az ellenőrzés. 

Megítélésem szerint örvendetes, hogy jelentésünk terjedelme jóval kisebb, mint a 
korábbi években volt, ezáltal remélhetőleg megállapításaink áttekinthetőbbekké, kezelhetőbbé 
váltak a tisztelt képviselők számára. 120 oldalas a jelentésünk, amelyet 60 oldal el nem 



 8 

fogadott észrevétel és az el nem fogadás indokolása tölt ki. Csak összehasonlításként 
mondom, korábban két kötetben körülbelül 700 oldalas volt az anyagunk. (Szilágyi Péter 
megérkezik az ülésre.) 

A zárszámadási ellenőrzésünk lefedettsége az előző évekhez képest javult, a bevételek 
96 százalékát, a kiadások 91 százalékát ellenőriztük, miközben a felhasznált kapacitás, emberi 
erőforrásunk lényegében nem nőtt. Ezt úgy tudtuk megoldani, úgy tudtuk a lefedettséget ilyen 
módon növelni, hogy a zárszámadási ellenőrzéshez további ellenőrzéseket is kapcsoltunk, 
amelyek eredményeit belefoglaltuk a zárszámadási ellenőrzés eredményéhez. Tehát a 
jelentésünk ezeknek a szorosan kapcsolódó ellenőrzéseknek a megállapításait is tartalmazza. 

Megemlíteném, hogy két darab ellenőrzést folytattunk le úgynevezett egykapus 
rendszerben, egyrészt a belső kontroll és a belső ellenőrzés szabályszerűségének 
ellenőrzéséről, illetve bizonyos módszertan szerint kiválasztott, 2011. évi költségvetésben 
előirányzott fejezeti kezelésű pénzek tervezésének, évközi módosításának ellenőrzését. 
Mindkét ellenőrzésről külön önálló jelentést készítettünk, valamelyik már megjelent, de lehet, 
hogy mind a kettő már fönt van az ÁSZ honlapján. 

A belső kontroll ellenőrzésével kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy egy új 
gyakorlat az ÁSZ-ellenőrzések során, hogy az ellenőrzés folyamatában az érintett 
szervezetnek lehetőségeket adtunk a kontrollok működésének menet közbeni javítására. Tehát 
itt a prevencióra helyezzük a figyelmet, amennyire csak tudjuk, hogy már menet közben 
kijavíthassuk a hiányosságokat. Nyilván nem az az ÁSZ feladata, hogy hibákat keressen, és 
mindenáron hibákat állapítson meg. 

Hét darab kapcsolt ellenőrzésünk volt még a zárszámadási ellenőrzéshez szorosan 
kapcsolva. Ennek keretében tizenhárom költségvetési intézmény beszámolóját minősítettük, 
nem sorolom fel, csak megemlítem, hogy több nemzeti park igazgatóságot, vagy például a 
Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet. Ezeknek a 
jelentéseknek a megjelentetése, közzététele folyamatosan történik. 

A zárszámadási ellenőrzésünk további új eleme volt, hogy egy fejezet, a BM-fejezet 
esetében széleskörűen ellenőriztük az igazgatási cím és a fejezeti kezelésű szektor mellett 
további, összesen 35 darab, a fejezetbe sorolt intézmény beszámolóját, összhangban az ÁSZ 
azon stratégiájával, amely szerint célunk, hogy valamikor eljussunk odáig, hogy a 
költségvetési szerveket teljes körűen ellenőrizni tudjuk. 

Az elkülönített állami pénzalapokat és az Egészségbiztosítási Alap beszámolóit 
könyvvizsgálók auditálták. Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége e tekintetben arra terjed ki, hogy 
a könyvvizsgálói auditálás az ÁSZ módszertanának megfelelően történt-e. A Nyugdíj-
biztosítási Alap beszámolóját az Áht.-ban előírtaknak megfelelően az ÁSZ auditálta, illetve 
ellenőrizte. 

Röviden az ellenőrzés alapján adott minősítésekről. 81 darab beszámolót 
ellenőriztünk, és ezen ellenőrzések alapján megállapítható, hogy a minősítésekben határozott 
javulás volt tapasztalható, tehát 2011. évre határozottan javultak a beszámolók megbízhatóság 
szempontjából. 

Jelentésünk 9. számú melléklete bemutatja, hogy hogy alakult 2009-2011. években a 
minősítés, tehát a beszámolók minősítése. 

A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolói esetében egy 
esetben adtunk elutasító záradékot, ez az uniós fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzataira vonatkozott. Itt számviteli problémák, belső kontrollnál működési 
hiányosságok voltak, és kiemelten a főkönyv és az analitika egyezőségének a hiánya volt az, 
ami indokolta az elutasító záradékot. Megjegyzem, hogy ezek többnyire ismétlődő hibák 
voltak, tehát korábbi évben is megállapítottuk ezeket a hiányosságokat. 

Egy intézmény kapott korlátozott minősítést, ez az NFÜ, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség intézményi beszámolója volt mérlegprobléma miatt. 
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A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai, tehát a nemzetgazdasági elszámolások 
tekintetében korlátozott minősítést a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások 
kaptak. Itt szintén a belső kontrollok hiányos működése volt a korlátozott minősítés egyik 
oka. A másik oka a szerződés-nyilvántartási rendszer hiánya (Nagy Csaba megérkezik az 
ülésre.), tehát nem rendelkezik zárt szerződés-nyilvántartási rendszerrel a Nemzeti Földalap, 
illetve ingatlanok átadása a MNV Zrt. és a Földalap között 2011-ben nem valósult meg. 

A másik nemzetgazdasági elszámolási sor, amely korlátozott záradékot kapott, a 
lakástámogatások sor. Itt szintén 2010. évhez hasonlóan ugyanaz volt a hiányosság. 
Keretszerződés alapján, de jogszabály által előírt új szerződés hiányában több mint 6 milliárd 
forintot folyósítottak a hitelintézeteknek. A keretszerződést év vége felé - azt hiszem, 
novemberben - kötötte meg a Kincstár, az NGM a hitelintézetekkel. (Szekó József megérkezik 
az ülésre.) 

A IX., tehát a bizottság illetékességi körébe tartozó helyi önkormányzatok támogatása 
és átengedett személyi jövedelemadója fejezet előirányzatainak beszámolója elfogadó 
záradékot kapott 2010. évhez hasonlóan. Tehát ahogy a kormány tisztelt képviselője mondta, 
valóban komoly hiányosság e területen nem merült föl, nem állapítottunk meg.  

A minősítést nem befolyásoló hiányosságként azért megemlíteném, hogy összesen a 
helyi önkormányzatok támogatásával kapcsolatban tizenöt rendelet megalkotását írta elő a 
2011. évi Kvtv., tehát a költségvetési törvény, és ebből tizenegy esetben nem tartották be az 
érintett minisztériumok, illetve az ágazati miniszterek az előírt határidőket. BM, NFM, 
NEFMI, VM. Ennek a következménye volt, hogy az önkormányzatoknak általában maximum 
két hét állt rendelkezésére a pályázatok elkészítésére. Tehát azért mondjuk ez a minőségi 
munkáját az önkormányzatnak negatívan befolyásolta nyilvánvalóan a pályázatok során. 

Az elkülönített állami pénzalapok és tb-alapok beszámolói közül tízet elfogadtunk, 
tehát elfogadó záradékot kapott. Egyetlenegy esetben született korlátozott minősítés, a 
Nyugdíj-biztosítási Alap működési beszámolója esetében 400 millió forint értékben volt téves 
elszámolás. Ez ennek az oka.  

Hogy mikor adunk korlátozott véleményt, és mikor ad az ÁSZ elutasító véleményt, ezt 
most nem mondanám el, ha csak nem igénylik önök, tehát majd utána, ha esetleg erre 
vonatkozóan kérdés van, akkor szívesen, de most az idő kímélése miatt ebbe nem mennék 
bele részletesen. 

Ez volt az első olyan ÁSZ-ellenőrzés, ezt még szeretném kiemelni, amelyre már az új 
ÁSZ-törvény keretei között kerülhetett sor. Ezek az új ÁSZ-törvényi előírások több 
tekintetben is kedvezőbb feltételeket nyújtottak számunkra ellenőrzéseink során. Kettőt 
emelnék ki. Az egyik a 30 napon belüli intézkedési terv készítése iránti kötelezettség, a másik 
pedig a 15 napon belüli reagálás az ÁSZ elnöke figyelemfelhívó levelére. Mind a két törvényi 
előírás nagyban segíti a haszonosulásunk gyorsabb nyomon követését, hisz eddig is nyomon 
követtük mindig az ellenőrzési megállapításaink hasznosulását, de így sokkal gyorsabban 
tudomást szerzünk az intézkedésekről vagy azoknak a meg nem tételéről, és akkor úgy tovább 
tudjuk görgetni a folyamatot. 

Néhány szót mondanék a kormány egyensúlyjavító intézkedéseiről. Egyrészt a 
kormány jelentős összeget zárolt több mint 50 százalékban az intézményi kört érintően, 
214,2 milliárd forintot. Emellett beszerzési, szerződéskötési tilalmat, befizetési, 
tartalékképzési és maradványtartási kötelezettséget írt elő az államháztartási egyensúly 
megteremtése, tartása érdekében. Az intézkedések ugyan eléggé jelentősen sújtották az 
intézményi kört elsősorban, de azért a működésüket nem lehetetlenítették el. 

Megemlíteném, hogy egyre nagyobb összegű maradvány képződik a fejezeteknél. 
2009-ben ez 481 milliárd volt, 2011-ben 556 milliárd forint volt. Itt a maradványtartási 
kötelezettség előírása okozza elsősorban a maradványok növekedését, ugyanakkor az elmúlt 
két évben emlékezetem szerint a maradványtartási kötelezettséget a kormány mind az elmúlt 
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két év utolsó napjaiban feloldotta. Ennek következtében ugyan felhasználható lett volna 
jelentős összeg minden fejezetnél, de 29-e után december 31-ig már pénzügyi teljesítésre 
nemigen volt lehetőség. Tehát magyarul, mindig görgettünk magunk előtt egy 
kötelezettségvállalási állományt azért, hogy az adott évi költségvetési egyensúlyt tartani 
tudjuk, de a kifizetés a következő évben jelentkezik, és akkor utána adott esetben újra kell év 
végén, év vége felé ezt a maradványtartást elrendelni, hogy az adott évben a költségvetési 
egyensúly biztosítható legyen, és akkor ez így folyamatoson görög előre. Ezen én 
gondolkoznék, mert ennek sok értelmét ilyen formában nem látom. 

A Széll Kálmán-tervvel kapcsolatban és a konvergenciaprogramhoz kapcsolódóan 
elmondanám, hogy 2012. január 1-jéig húsz programból tizennégyet teljes körűen hajtottak 
végre, hármat részben hajtottak végre. A 2011. éves intézkedés volt a rokkantsághoz és az 
egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátási rendszer átalakítása, ami tulajdonképpen azért 
csúszásban van. Itt 12 milliárd helyett 7,2 milliárdot sikerült megtakarítani. Itt a lemaradást 
ellensúlyozta a táppénzkiadások csökkentésének a nagyobb mértéke: 3 milliárdos kitűzött 
megtakarítás helyett 14 milliárdot sikerült elérni. 

Itt még két dologról beszélnék nagyon röviden.  
Az utóellenőrzéseinkről. 2010. évben zárszámadási jelentésünkben negyvenkét 

javaslatot tettünk, ettől huszonkettőt hajtottak végre teljes körűen, kilencet részben. Nem 
valósultak meg például - már az előbb említettem, és a bizottság illetékességi körébe tartozik - 
az önkormányzatok támogatással kapcsolatos rendeleteinek időben történő megjelentetése. 
Nem valósult meg a K600-as hírrendszer átadása továbbra se, uniós elszámolással kapcsolatos 
javaslataink nem valósultak meg, satöbbi. Kímélném az időt. 

Ezekben a meg nem valósult esetekben az ÁSZ elnöke az intézmények vezetőit 
figyelemfelhívó levéllel felhívta a végrehajtásra. 

Javaslataink rövidek, mert strukturált, összefogott javaslatokat fogalmaztunk meg 
egyrészt az államháztartás működési rendjére az állami vagyonnal kapcsolatosan, az uniós 
források felhasználásával összefüggésben és az adóbeszedéssel kapcsolatosan a NAV részére, 
illetve a nemzetgazdasági miniszter részére. 

A zárszámadással kapcsolatosan én be is fejezném a mondandómat.  
Szeretnék még egy fél perc türelmet kérni. (Dr. Bóka István megérkezik az ülésre.) 

Szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét az ÁSZ két, zárszámadástól független 
jelentésére, azzal, hogy amennyiben a bizottság valamikor úgy dönt, hogy ezeket a 
napirendjére tűzi, akkor természetesen mi szívesen állunk a tisztelt bizottság rendelkezésére, 
hogy a főbb megállapításokról tájékoztatást, adott esetben magyarázatot adjunk. Ez a két 
jelentés a 1293. számú, „a vidékfejlesztési célkitűzések megvalósítására, a helyi közösségek 
szerepének megerősítésére fordított pénzeszközök felhasználása eredményességének és 
hatékonyságának, a vidéki életminőség javításában betöltött szerepének ellenőrzése” című 
jelentésünk, tehát 1293. számú, és a 291. számú, ami az állami közutak felújítását, javítását, 
karbantartását célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára 
gyakorolt hatásának ellenőrzéséről szól. Mindkét jelentés már augusztusban közzétételre 
került. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 

Kérdések, felvetések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, tanácsos asszony. Meg szeretném kérdezni a tisztelt 
bizottság tagjait, hogy kérdés a főosztályvezető úrhoz, illetve a tanácsos asszonyhoz, illetőleg 
vélemény - mert itt nehéz a kettőt különvenni - van-e.  

Én csak elöljáróban annyit szeretnék megjegyezni, picit szomorúan, hogy 2012-ben 
azért kevesebb dolga lesz az Állami Számvevőszéknek az önkormányzati finanszírozással 
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kapcsolatban. Lesznek olyan tételeket, amelyeket annyira nem kell majd vizsgálni az 
önkormányzati finanszírozásban. 

Képviselőtársaim? (Jelzésre:) Pál Tibor képviselő úr, parancsoljon! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Először csak kérdésem lenne. Az 

egyik. Látszik, hogy a központosított előirányzatoknál az európai uniós pénzekhez való 
hozzájutást segítő pályázati rész 10 milliárdról 5,6-ra módosult, és 4,8-ra teljesült valójában. 
Van-e ennek valami indoka, akár az, hogy a pályázati rendszer módosítása okozza az ilyen 
alacsony felhasználást, vagy esetleg más indokot tudunk-e ezzel kapcsolatban? 

A másik kérdésem pedig a közlekedési támogatással, a közösségi közlekedés normatív 
támogatásával kapcsolatos. 35,2 milliárd forint volt előirányozva. Ennek a felhasználása a 
városok és Budapest között történik. Ennek az arányairól lehet-e valamit tudni, milyen 
mértékben részesültek ebből a városok, és milyen mértékben Budapest, esetleg hogy ez a 
korábbi években hogyan alakult, tehát változott-e ez az arány a közösségi közlekedés 
támogatásánál? 

A harmadik kérdés pedig, hogy én az előbb azt mondtam, hogy az európai uniós 
pályázatokhoz való hozzájutást segítő alap csökkent egyrészt a módosítással, másrészt a 
felhasználással, ezzel szemben azt lehet látni, hogy a helyi szervezésű intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatása meg viszont emelkedett 2,2 milliárd forinttal. Van-e 
ennek valami indoka, hogy ez miért emelkedett ilyen mértékben? A költségvetésnél azt 
mondtuk, hogy ez a forrás nem más, mint az elbocsátások költségét fedezi. Lehet-e tudni, 
hogy valójában akkor mire is fordítódott ez a plusz összeg? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő hölgyek, urak, egyéb kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) 

Hegedűs Lorántné képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem egy 

észrevételem, illetve abból következő kérdésem lenne.  
Itt az előbbiekben is hallottuk a tanácsos asszonytól, hogy az NFÜ-t mint intézményt 

korlátozott záradékkal látta el, az uniós fejlesztések fejezeti előirányzatát pedig elutasító 
záradékkal látta el az ÁSZ, aminek az oka alapvetően az, hogy körülbelül 30 milliárd 
forintnyi hibát vélt felfedezni az uniós fejlesztések esetében. Tudjuk, hogy kormányzati 
szándék az, hogy a rendelkezésre álló 8200 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrásból még 
igen sok pénz vár arra, hogy elköltésre kerüljön, a 66 százaléka van lekötve, de csak - nem 
tudom - 30 százaléka lett körülbelül kifizetve eddig. Ha ilyen nagyságrendben van hiba a 
rendszerben, hogy ezt az egész fejezeti előirányzatot elutasító záradékkal látja el az ÁSZ, 
akkor értelmezésem szerint komolyabb intézkedésekre és számonkérésre volna szükség. 
Megmondom őszintén, ezzel szemben én egy kicsit szűkszavúnak érzem azt, amit 
javaslattételként az NFÜ felé megfogalmazott az ÁSZ, tehát messze nem tükrözi azt a 
nagyságrendű hibát vagy hibasorozatot, mint amit itt egyébként le is írnak. 

Azon kívül pedig én azt gondolom, hogy ilyen nagyságrendű hibák esetére - most 
nemcsak arra gondolok, hogy mondjuk az NFÜ-nél az eszközleltárral milyen eléggé durva 
hibák vannak, hanem arra is, hogy általában az elszámolás rendjével milyen gondok vannak - 
a felelősség megállapítása meg kell hogy történjen, és azt sem értem, hogy ez miért nem 
történt meg az ÁSZ esetében. Lehet, hogy erre van valami nyilvánvaló magyarázat, és én 
kérném, hogyha ezt megkaphatnánk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Szilágyi Péter jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr! 
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SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem csak egy nagyon 

rövid kérdésem lenne. Az ÁSZ megállapította, hogy számos minisztérium nagyon komoly 
csúszásban volt azokkal a rendeletalkotási kötelezettségeivel, amelyekről már korábban is volt 
szó. Én azt szeretném megkérdezni, hogy történt-e a kormányzatban előrelépés, hogy ez a 
számos minisztériumot érintő késlekedő rendeletalkotás megoldódjon a jövőben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor megadnám a szót, nem 

tudom, osszák be önök között, hogy ki kezdi.  
 

Szöllősiné Hrabóczki Etelka válaszai 

SZÖLLŐSINÉ HRABÓCZKI ETELKA (Állami Számvevőszék): Rám csak egy 
vonatkozik, úgy érzem, a tisztelt képviselő asszony kérdése az NFÜ korlátozott, illetve a 
fejezeti kezelésű uniós előirányzatok elutasító záradékával kapcsolatosan.  

Ön szűkszavúnak tartja az ÁSZ javaslatát. Én úgy gondolom, hogy az ÁSZ azt a 
javaslatot tette meg, amit a jogszabályi előírások alapján meg kell tennie, tehát felhívta az 
NFÜ elnökét, hogy tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyeket a javaslatban hivatkozott 
jogszabályok előírnak, és ez alapján akkor egy megbízható beszámolót állítsanak elő. A 
felelősség megállapítására, hogy ez indokolt lett volna-e vagy nem, én önnek itt nem tudok 
választ adni. Annyit tudok ígérni, hogy továbbítom az ÁSZ vezetése felé ezt a kérdést, hogy a 
felelősség megállapítására miért nem került sor, vagy indokolt lett volna-e valamilyen 
szempontból, és akkor írásban tájékoztatjuk a válaszról a tisztelt bizottságot és a tisztelt 
bizottság elnökét. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 

Dr. Berczik Ábel reflexiója 

DR. BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Pál Tibor 
képviselő úr kérdéseire válaszolva, az egyik az önkormányzatok európai uniós fejlesztési 
pályázatai sajátforrás-kiegészítésének támogatásáról szólt. Itt forráskivonásról nincs szó, nem 
lehet beszélni, hiszen valamennyi, a költségvetési törvényben, illetve végrehajtási 
rendeleteiben meghatározott feltételeknél az önkormányzat megkaphatta ezt a támogatást. Az 
alulteljesülés oka az egész uniós támogatási rendszer problémájából eredően a támogatások 
várakozásoknál lassabban történő megkötése, a lassabb fölfutása az uniós fejlesztéseknek. De 
a kormány folyamatosan számol az ebből eredő kötelezettségekkel, így sem a 2012., sem a 
2013. évi költségvetési törvényben erről a sorról forráskivonás nincs, sőt 2013. évre 
számottevő forrásnövekedést, körülbelül 3 milliárd forintnyi forrásnövekedést tett be a 
kormányzat erre a sorra, tudván tudva, hogy most már az európai uniós költségvetési ciklus 
végén ezek a tervezett fejlesztések meg fognak valósulni, és erre számos, önök előtt is ismert 
kormányzati lépés, kormányzati kezdeményezés született. 

A közösségi közlekedés támogatásánál 35,2 milliárd forint állt rendelkezésre. 
Remélem, jól mondom a számot, és nem tévesztek el valamit. Ebből 32,2 milliárd forintot 
kapott a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséhez, a többi 
3 milliárdot normatív alapon az egyéb közösségi közlekedést fenntartó városi 
önkormányzatok kaptak. Ez már évek óta ekként működik, hogy a főváros esetében külön 
kimondja a költségvetési törvény, hogy a támogatás megegyezik az előző évi támogatással, és 
ezért 2011-ben is a 32,2 milliárd forint realizálódott. 
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A helyi szervezési intézkedések esetében kicsit pont ellentétes módon, mint az uniós 
pályázatok esetében, ahhoz, hogy valamennyi az igénylés alapján történik, mind a 
költségvetési törvényben, illetve a végrehajtására kiadott belügyminiszteri rendeletben le van 
írva, hogy kik, mely önkormányzatok milyen feltételekkel jogosultak erre a támogatásra. 
Abból a célból, hogy valamennyi igényjogosult pályázat kielégítést nyerhessen, ezért bővíteni 
kellett fejezeten belüli átcsoportosításokkal a forrásokat. Jelentős a determinációja ennek a 
támogatásnak, hiszen a prémiumévek programban résztvevő közalkalmazottak, 
köztisztviselők számára juttatandó juttatást, munkabért is ebből a forrásból kell támogatni. 
Erre önmagában 5,4 milliárd forint elment a tavalyi évben, és efölött körülbelül 2 milliárd 
forintnyi forrás jutott a három ütemben benyújtott és megítélt pályázatok nyomán kifizetésre 
kerülő, kifizetendő támogatásra. 

Képviselő úr kérdése, amelyben az Állami Számvevőszék azon figyelemfelhívására 
hívta föl a figyelmet, mely szerint a végrehajtásirendelet-alkotásokban rendszeres késedelem 
van. A 2012. évet illetően, ha nem is ekkora arányban, de úgy tapasztaltam, hogy a szaktárcák 
2012-ben is valamelyest késedelmesen adták ki a rendeleteiket. Ez a probléma viszont 2013-
ra megoldódik, ugyanis a 2013. évi költségvetési törvényben nem szerepelnek határidők a 
rendeletalkotásra. Ennek fő oka az, hogy bizodalmunk és reményeink szerint, amennyiben 
valóban most már hamar elfogadásra kerül a költségvetési törvény, akkor az önkormányzati 
munka jobb tervezhetősége érdekében még az idén célszerű lenne, ha megjelennének ezek a 
végrehajtási rendeletek is. 

Köszönöm szépen. 
 

Szavazás 

ELNÖK: Én is köszönöm. Nos, akkor kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy aki 
általános vitára alkalmasnak találja a törvénytervezetet, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 9 nem.  

Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak és a tanácsos asszonynak a részvételt. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8274. szám) (Rogán Antal (Fidesz), dr. Aradszki András (KDNP) és Balázs József 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény és a kereskedelemről szóló törvény módosítása, T/8274. szám, Rogán Antal 
törvényjavaslata. Ezzel kapcsolatban tisztán, jól látom, hogy az előterjesztő nincs itt. Viszont 
meg szeretném kérdezni, hogy dr. Nagy János osztályvezető a Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól itt van-e, illetve hogy egyáltalán a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről… 
(Szabóné dr. Gáspár Erzsébet: Szabóné dr. Gáspár Erzsébet vagyok a Belügyminisztériumtól, 
és képviselem a Vidékfejlesztési Minisztériumot is.) Oké, akkor megtisztelő, ha leül közénk.  

Egyetlenegy gyors módosító javaslatról szavazunk, amelyet Manninger Jenő képviselő 
úr nyújtott be, ami arról szól, hogy ez a bizonyos ellenőrzés, amikor az eredeti előterjesztés a 
rendőrséget előzetes engedélyezésre kötelezné, most átkerülne az önkormányzati jegyzőre, és 
a rendőrség csak mintegy szakhatóságként véleményt mondana a környékről. Ez Manninger 
úr módosítója. Ezzel kapcsolatban meg szeretném kérdezni, hogy a BM-nek mi az álláspontja. 
Tárcaálláspont vagy kormányálláspont? 

 
SZABÓNÉ DR. GÁSPÁR ERZSÉBET (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Tehát a Belügyminisztérium támogatja ezt a módosítót. Kiváló. Akkor meg 
szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni ezt a módosítást. 
(Szavazás.) Szerintem ezt egyhangúan támogattuk, mert jónak tartjuk. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy el tetszett fáradni hozzánk. 

A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7675. szám) (A Fenntartható fejlődés 
bizottsága által benyújtott módosító javaslat megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

3. számú napirendi pontunk a településfejlesztéssel, -rendezéssel és építésüggyel 
összefüggő egyes törvényekről szóló törvényjavaslat, T/7675. szám. A Fenntartható fejlődés 
bizottsága módosító javaslatot nyújtott be. Látom, hogy ezzel kapcsolatban Szaló Péter úr van 
itt a Belügyminisztériumból. Önöknek kiosztottam, a Pest Megyei Építész Kamarától kaptunk 
egy levelet, amely nem támogatja egyébként szakmailag ezt a módosítót. Ezt kiosztottam. De 
szeretném megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy a Belügyminisztérium támogatja-e a 
Fenntartható fejlődés bizottságának módosítóját. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Általában minden összeférhetetlenséget szigorúan 
szabályozó javaslatot támogatunk. Ezt a múltkori ülésen a Fenntartható fejlődés bizottságánál, 
amikor szóban beterjesztették, támogattam. Viszont azért észrevettük, hogy írásban a mondat 
másik felében, ahol azt mondja, hogy „vagy a kamara illetékességi területén … feladatokat 
ellátó”, nem lehet tudni, hogy az a területi kamara-e. A kamara illetékességi területe az egész 
ország, tehát vagy az illetékességi területet kellene kihúzni, vagy pedig az adott területi 
kamara illetékességi területén lát el ilyen feladatokat. 

 
ELNÖK: Ha kérhetem, abban maradjunk, ha az jó úgy, államtitkár úr, hogy fogadjuk 

el, és egy kapcsolódó módosítóban, ha megteszik, hogy ehhez a pontos szöveget 
hozzárakják… És ha a BM elkészít egy koherenciát, az járható út? Most kicsit az idővel 
szorosban vagyunk. Szerintem az lenne a legtisztább, hogy elfogadjuk, és pont azért, mert 
nem egyértelmű fogalmazás, egy koherenciát a Belügyminisztérium megtenne. Azt jó lenne 
letisztázni, hogy valóban mire gondoltak az összeférhetetlenségnél, csak a területi vagy pedig 
általában a kamara itt megnevezett tisztségviselői nem láthatnak el. Jó ez így akkor 
államtitkár úrnak, megoldható? (Dr. Szaló Péter: Igen.) Köszönöm. 

Akkor szeretném… (Hegedűs Lorántné: Bocsánat, hadd kérdezzem meg…) 
Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnézést, elnök úr, hogy kérdéssel fordulok Szaló 

államtitkár úrhoz, de most akkor melyik a kettő közül, mert nagyon nem mindegy, hogy a 
főépítészeket en bloc kizárjuk a kamarai tisztségviselők közül, vagy pedig adunk nekik 
lehetőséget, csak nem ott, ahol tevékenykednek egyébként munkakörük szerint, hanem egy 
másik megyében. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Azt célszerűnek 

látom, hogy ott helyben nem, de hogy másutt esetleg vállalhasson. (Hegedűs Lorántné: Tehát 
akkor ez lesz benne.) Egyeztetünk akkor a kamarával, de mi ezt az álláspontot fogjuk 
képviselni. Én nem látok ott összeférhetetlenséget, tehát ha valaki egy másik megyében 
építésztevékenységet lát el, akkor miért ne vállalhasson kamarai tisztséget. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Aki el tudja fogadni a Fenntartható fejlődés bizottságának módosítóját, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Akkor ezt egyhangúan támogatta a bizottság. 

Nagyon szépen köszönöm, helyettes államtitkár úr. Akkor kérem, ne felejtse el ezt a 
megbeszélt koherenciát. 

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6959. szám) (Lázár János, Gyopáros Alpár és Balázs József (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. számú napirendi pont az önkormányzati tárgyú törvények módosításáról, T/6959., 
Lázár János, Gyopáros Alpár, Balázs József önálló indítványa. Ezzel kapcsolatban Bekényi úr 
jött el a Belügyminisztériumtól. Üdvözlöm. 

Meg szeretném kérdezni, hogy tárca- vagy pedig kormányálláspontot fog mondani, 
főosztályvezető úr. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: 1. számú módosító, Gelencsér Attila. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Igen, támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Majdhogynem egyhangú, 23 igennel támogattuk. 
2. számú, Szekó József és Nagy Csaba képviselő urak módosítója. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. (Jelzésre:) Parancsoljon, Szekó képviselő úr mint ügygazda! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Már az előző szavazás előtt is 

jelentkeztem, de úgy tűnik, szavazásnak vélte elnök úr.  
A következő a véleményem erről. A törvényjavaslat parlamenti vitájában is nagyon jól 

látszott, hogy a benyújtott törvényjavaslatot, illetve annak bizonyos értelmű szigorítását az 
előterjesztőkkel együtt a hozzászóló pártok is támogatnák, míg a Belügyminisztérium által 
támogatott, Gelencsér Attila képviselő nevében benyújtott javaslat az eredeti javaslat 
felpuhítását jelentené, ugyanis ez azt jelenti, hogy bűntett miatt lenne csak méltatlan a 
tisztségére a képviselő, azaz, ha kettő évnél szigorúbb büntetésre ítélik. A Nagy Csaba 
képviselő úrral általunk benyújtott javaslat pedig azt jelenti, hogy minden esetben, kivéve a 
rágalmazás, becsületsértés esetét, ami azt gondoljuk, hogy egy kisebb súlyú cselekmény, 
amiért nem célszerű képviselőket kivonni az önkormányzati munkából. Tehát én azért 
javasolnám a bizottságnak ezt így együtt kezelni és nézni. 

Szeretném elmondani, hogy az előterjesztőkkel egyeztettük ezt az álláspontunkat, és 
az előterjesztők támogatják. Tehát itt azért javasolnám megfontolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, és elnézést, hogy az előbb nem vettem észre a 

jelentkezését. 
Bekényi úr kíván reagálni. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Igen. Tisztelt Képviselő Úr! 

Tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy pici zavart az okozott, hogy itt négy törvényről van szó, 
amelynek az összhangját biztosítani kell, és ezek különböző időpontban lépnek hatályba. 
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Tehát ez a szóban forgó javaslat, amiről szó van, a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásáról szóló törvényt egészíti ki, hiszen abban ilyen összeférhetetlenségi ok nem volt. Ez 
a következő általános önkormányzati választásokig van. Ezt célszerű összhangban tartani a 
jelenleg Ötv.-ben, tehát az 1990. évi LXV. törvényben szintén eddig az időpontig szereplő 
terminológiával, ami a polgármesterek esetében szintén a bűntett kategóriát használja. 

2014-től az új Mötv.-ben már valóban a bűncselekmény fogalma szerepel, amely egy 
szigorúbb szabályozást tartalmaz, kiegészítve azzal, hogy csak abban az esetben eredményez 
ez összeférhetetlenségi okot, hogyha szabadságvesztés büntetésre ítélik az elkövetőt. 

Tehát nagyon furcsa helyzet állna elő, hogyha ezt a módosító indítványt támogatni 
tudnánk. Akkor az a helyzet állna elő, hogy az 1990. évi LXV. törvényben a polgármester 
esetén csak bűntettnél szerepelne ez összeférhetetlenségi okként, ezzel szemben a 
képviselőnél már bűncselekménynél. Tehát a terminológiák összehasonlítása azért egy ilyen 
jellegű módosításnál érdemes, hogy összhangban változzon. Ez valóban 2014-től már 
eredményez egy szigorítást. Tehát a parlament az Mötv. elfogadásánál is egy szigorúbb 
követelményrendszert kívánt fölállítani. 

A rágalmazás és becsületsértés esetén ez hosszasan fölmerült, ezt is jól megrágtuk 
annak idején, hogy hol húzódjon meg a határ, hiszen egyik oldalról a közélet szereplőinél egy 
fokozott „tűrési kötelezettséget” jelent, ugyanakkor egy fölfokozott hangulatban folynak 
esetenként a viták. De úgy gondoljuk, hogy az a szabályozás, amely szabadságvesztés 
büntetés esetén írja elő, hogy az összeférhetetlenség esetén a képviselői mandátumát is 
elveszti akár a polgármester, akár a képviselő, azért egy olyan súlyú becsületsértést vagy 
rágalmazást föltételez a tényállások alapján, amelynél azért úgy gondolom, hogy nem 
célszerű, ha részt vesz a közéletben ez a képviselő. 

Tehát ez az oka annak, hogy nem támogattuk a módosító javaslatot. A KIM-mel 
együtt ennek a négy törvénynek a koherens terminológiahasználatát kívántuk szem előtt 
tartani, hogy úgy változzon, hogy amíg föl nem váltja a 2014-es szabályozás a jelenlegi 
szabályozást, addig se legyen ellentmondás a törvények között. 

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető úr. (Jelzésre:) Szekó képviselő úr! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Valóban több dolgot kell itt összeegyeztetni, ahogy 

főosztályvezető úr is elmondta. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a hatályba 
léptető rendelkezések szerint a Lázár János, Gyopáros Alpár-féle javaslatnál 2014-től 
egységes lenne a kezelése a polgármesternek és a képviselők összeférhetetlenségi 
szabályozásának, mégpedig olyan értelemben, hogy ha a javaslatunkat elfogadják, tehát a mi 
kiegészítő javaslatunkat, amelyet, még egyszer hangsúlyoznám, hogy az előterjesztők is 
támogatnak, amely szerint az önkormányzati képviselőkre, polgármesterekre vonatkozó 
szabályozás egységes, és a rágalmazás, becsületsértés kivételével minden bűncselekmény 
esetén beáll az összeférhetetlenség, míg abban az esetben, ha a Gelencsér Attila nevében és a 
BM által kezdeményezett javaslatot fogadjuk el, akkor ez azt jelenti, hogy felpuhul az egész, 
mégpedig olyan értelemben puhul fel, hogy csak kettő évnél szigorúbb bűncselekmény 
elkövetése esetén lesz 2014 után is összeférhetetlen a polgármesteri tisztség, illetve a 
képviselői tisztség. Tehát azt is látni kell, hogy ha ez így marad, akkor 2014-től fel lesz 
puhítva a rendszer. 

Valóban, most a jelenlegi időpont és 2014 között lenne különbség a kettő között, 
mégpedig olyan értelemben lenne különbség, hogy jelenleg az Ötv. szerint a polgármesteri 
tisztségre a két évnél szigorúbb bűncselekmény elkövetése esetén vonatkozik az 
összeférhetetlenség, míg a képviselői tisztségre már most a szigorúbb lépne életbe.  

Én azt gondolom, hogy ezt kellene inkább összhangba hozni, mint az egészet 
úgymond felpuhítani.  
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Azt meg mindenképpen célszerűnek tartanám kiszűrni, hogy a becsületsértés, 
rágalmazás ne kerülhessen be ebbe a körbe, bár úgy gondolom, hogy a két évnél szigorúbb 
kitétel ezt kizárja, hiszen ezeknek a büntetési tétele maximum két év. 

 
ELNÖK: Jó. Akkor én a következőt tudom javasolni. Itt végigélhetjük ezt a 

beszélgetést, de szerintem haladnunk kellene. Szekó képviselő urat ismerve, soha olyat nem 
mondott még eddig, ami ne lenne igaz, tehát én tökéletesen elhiszem azt, hogy ezt az 
előterjesztőkkel leegyeztette, és ők tudják támogatni. Nyilván Bekényi úr érvei is 
megfontolandóak. Ezért azt javaslom, legalábbis a magam részéről, hogy támogassuk mind a 
két javaslatot, ahogy az elsőt már támogattuk, és utána pedig megkérem a BM-et, illetve 
Szekó képviselő urat, hogy egyeztessék le az előterjesztőkkel, hogy valójában melyik verzió 
legyen az, ami végül a plenáris ülésen támogatást élvezhet. Tehát ez lenne a javaslatom. 

Úgyhogy akkor én föl is teszem a 2. számú módosítót, Szekó, Nagy Csaba indítványa, 
hogy aki tudja támogatni a bizottság részéről, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A 
bizottság ezt is egyhangúan támogatta. Nagyon szépen köszönöm. 

3. számú pont, Lamperth Mónika, Varga Zoltán képviselők módosító javaslata. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szilágyi Péter jelentkezik.) Ez jelentkezés? 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Nekem lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Az 

eredeti törvényjavaslatban én nem látok jogorvoslati lehetőséget, amit ez a módosító behozott 
volna. Nem tartja-e a kormány szükségesnek azt, hogy mégiscsak legyen valamiféle 
jogorvoslat, mert ezt a problémát nagyon súlyosnak tartom. 

 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! A 4. számú 

pont szól kifejezetten a jogorvoslat lehetőségéről, amit a kormány támogatni kíván. Ez a 3. 
számú módosítás a határidők vonatkozásában tartalmazott volna rendelkezést, ami nem 
pontos (Dankó Béla megérkezik az ülésre.), hiszen a határidők tekintetében az nem igaz, hogy 
a határozat jogerőre emelkedésével szűnik meg a képviselőnek vagy a polgármesternek a 
megbízása, hiszen összeférhetetlenség esetén van jogorvoslat is, akár bírói út is, és akkor bírói 
ítélet jogerőssé válásával. Tehát ezt a módosítót nem támogatta, de ha a képviselő úr megnézi 
a 4. pontot, amely behozza teljesen koherensen, hogy minden egyes összeférhetetlenségi 
esetnél legyen jogorvoslat, azt támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát akkor a 3-asról szavazunk. A tárca nem támogatta. Így a 

3-ast, aki támogatni tudja a bizottság részéről. (Szavazás.) Egyharmad támogatta a bizottság 
részéről. 

4. számú, Lamperth Mónika, Varga Zoltán. Tárcaálláspont? 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyhangúan támogatta a bizottság. 
5., Gelencsér Attila. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 
Akkor ezt is egyhangúan támogattuk. 

6., szintén Gelencsér Attila. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Igen. 

Gelencsér képviselő úr Spaller-díjas lesz előbb-utóbb. 
A 7. számú, Gelencsér Attila szintén. 
  
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja a bizottság részéről? (Szavazás.) Ezt 22 igennel támogatjuk. 
Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak. A napirendi pontnak vége, a bizottsági 

ülésnek vége. 

Egyebek 

Délután derül ki, hogy holnap 10 órakor kell-e ülnünk. Mindenkit fogunk sms-ben 
értesíteni. Este fog kiderülni, mert este van napirenden a parlamentben ez, úgyhogy kérem a 
türelmét a bizottságnak. 

Köszönöm a mai munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


