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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. 

szám) 

(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 

(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner 

Mária (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 

állami fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat (T/8888. szám) 

(Általános vita) 

  

3. Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 

átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám) 

(Általános vita) 

  

4. A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8886. szám) 

(Általános vita) 

  

5. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint 

önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/8887. szám) 

(Általános vita) 

  

6. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8750. szám) 



 4 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

7. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

8. 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)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szilágyi Péter (LMP)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Habis László (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
Dr. Apáti István (Jobbik) megérkezéséig Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig Dankó Bélának (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Tóth József (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Ivády Gábor (független) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Törcsi Péter kabinetmunkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
 

Jelenlévő  
 
Dr. Lakatos Hedvig főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Bódás Ákos megbízott osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 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 a bizottsági munkát. (Dankó Béla 
megérkezik az ülésre.) 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tizenegyen személyesen és heten helyettesítéssel 
vannak jelen, határozatképesek vagyunk. 

Az eredeti napirendhez képest a változás annyi, hogy a 6., illetve a 7. számú napirendi 
pontunk lekerül a mai tárgyalásról, tehát a T/8750. számú, az egyes adótörvények, illetve a 
T/8286. számú, a kisajátításról szóló törvény, ezek lejöttek a napirendről, úgyhogy öt plusz 
Egyebek napirendi pontunk van. Aki el tudja fogadni így a napirendi pontokat, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám) 
(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 
(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner Mária 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

1. számú napirendi pontunk a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat, T/7757. szám, a 
módosítók megtárgyalása.  

Ha jól tudom, az előterjesztők nevében Michl József képviselő úr fog szólni, illetve ő 
van itt az előterjesztők részéről, a KIM részéről pedig Törcsi Péter úr, ha jól tudom, 
kabinetmunkatárs.  

Ha majd azt megteszi, Törcsi úr, azért tolmácsolja a KIM felé, hogy ha az 
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság, amely szerintem egy elég súlyos bizottság, 
megkérheti, akkor tegyék meg, hogy egy államtitkári szintet képviselnek, jó, mert úgy 
gondolom, hogy végül is a portás is el tudja mondani, ha leírják neki, csak egy kicsit 
méltatlan. Ne haragudjon, ez nem önnek szólt, hanem a bizottság súlyának.  

Nos, akkor nézzük a módosítókat a kiegészítő ajánlás szerint. Azt meg szeretném 
kérdezni, hogy ön a tárca vagy pedig a kormány álláspontját fogja-e mondani. 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspont. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot fog mondani, jó. A képviselő urat pedig arra kérem, hogy 

ha eltér a tárcáétól az előterjesztők álláspontja, akkor jelezze, hogyha ez így elfogadható. 
Köszönöm. 

Akkor a 7. számú módosítóval kezdjük, amely Lendvai Ildikó képviselő asszony 
nevéhez köthető. Tárcaálláspont? 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem tudta támogatni. 
8. számú, Novák Előd és Gaudi-Nagy Tamás. Tárcaálláspont? 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezném… (Michl József jelentkezik.) Bocsánat. Előterjesztő, 

parancsoljon! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Itt eltér az álláspontunk, mi támogatjuk a 8-ast is, meg 

majd a 9-est is, amennyiben azt is tárgyalja a bizottság. (Szedlák Attila megérkezik az ülésre.) 
 
ELNÖK: Tárgyalja, tehát akkor tudja támogatni az előterjesztő, a tárca nem. Ezzel 

kapcsolatban kérdezném a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 14 igennel 
támogatta a bizottság. 

A 9. számú következik, szintén Novák és Gaudi-Nagy. Előterjesztő támogatja. A 
tárca? 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 14-

en támogatták.  
10. számú módosító, Balla György képviselő úr módosítója. Tárcaálláspont? 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Ezt 13 

igennel támogattuk. 
Vége az 1. napirendi pontnak. Köszönöm szépen a munkatárs úr részvételét. 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat (T/8888. szám) (Általános vita) 

A 2. számú napirendi pontra megyünk, amely a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvényjavaslat, 
T/8888. szám.  

Gloviczki helyettes államtitkár urat köszöntjük az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából. Meg szeretném kérdezni helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e néhány 
szót hozzáfűzni, vagy pedig a kérdésekre, észrevételekre reagál. 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Bizottság! Csak annyit szeretnék 
bevezetésképpen elmondani, hogy egy olyan típusú átmeneti törvényről van szó, amely 
természetesen a közoktatás, köznevelés rendszerének a január 1-jétől történő működtetésére, 
fenntartására nem, hanem csak azokra a jelenségekre, megoldandó jogi problémákra keresi a 
választ, amelyek az átadás-átvételben egyszeri jelenségek, hiszen a további működés a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott. 

A törvénytervezetnek, a benyújtott anyagnak nagyon komoly analógiája a tavaly 
ugyanilyenkori megyei konszolidációról szóló, ugyanilyen célú törvényjavaslat, tehát a jogi 
megoldásoknak egy része, illetve maga a jelenség is nagyon hasonlít az akkor elfogadott 
törvényre.  

Nem szeretném részletesen ismertetni az előterjesztett törvényjavaslatot. A kormány 
megtárgyalta és benyújtotta ezt a parlamentnek. Szívesen válaszolok bármilyen kérdésre vagy 
észrevételre. 
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Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem akkor kezdjünk bele a kérdésekbe, ha 
megengedik, úgyis nálam a szó.  

Nekem az lenne általában a kérdésem, hogy mikorra várható az, helyettes államtitkár 
úr, hogy valóban az önkormányzatok egészen pontosan tudni fogják azt, hogy mi az, ami az ő 
feladatukban, fenntartásukban, használatukban, kezelésükben marad, mit kell ellátniuk, és mi 
az, amit egyébként majd a KIK-eknek kell, ugyanis ez nem jön le, és november van, az 
önkormányzatok költségvetés-tervezésben, egyáltalán a jövőjükkel kapcsolatban szeretnék ezt 
tudni. Ez nem derül ki. Én ezt nem értem, mert ez az első, aminek ki kell derülnie, hiszen ha 
azt mondja, hogy a járásokkal ezzel némi fajta rokonságot mutat, akkor azért ezt elég 
pontosan tisztáztuk már fél évvel az átadás-átvételek előtt.  

A másik, amit szeretnék kérdezni, hogy azon gondolkodtak-e már, és ezt nagyon 
szeretném határozottan kérni, hogy a használatba adás szó a Ptk. szerint szerintem sok minden 
egyéb jogosítványt is tartalmaz, amelyet, gondolom, nem kívánnak a KIK-ek átvenni. 
(Szilágyi Péter és Endrésik Zsolt megérkezik az ülésre.) Tehát én azt nem gondolnám… - Jó 
reggelt a képviselő uraknak. - Én azt nem gondolnám, hogy mondjuk az önkormányzat egy 
városban, amely fenntartja, illetve működteti az iskoláit, ne rendelkezzen azzal, hogy 
mondjuk szombaton kiadja-e a termet, és abból valami bevétele van-e ahhoz, hogy egyébként 
rendbe tartsa utána az iskolát. Használatnál a használó az, aki ezt… Tehát én azt gondolom, 
hogy ez a használatba adás nem jó jogi terminus technicus oda a KIK-ek számára. 

Tulajdonképp szerintem most én nem akarok belemenni, meg főleg nem elvenni a 
kérdés lehetőségét ellenzéki képviselőtársaimtól, de mondjuk nagyjából ezek azok az alapvető 
felvetések, amikre én nagyon szeretnék konkrét, strikt válaszokat kapni, még mielőtt 
elfogadjuk a törvényt, és lehetőleg olyanokat, amikben látjuk azt, hogy mi örömmel és 
mindenben együttműködünk az új rendszer felépítésében, ami nyilván január 1-jétől sok 
rugalmasságot igényel, mint minden átalakítás, de ahhoz az kell, hogy világos viszonyok 
legyenek, és az, hogy egyébként az önkormányzatok azt érezzék, hogy ebben a rendszerben 
az ő szerepkörük meg tud maradni olyan fokon, ami még a jó lelkiismerettel való fenntartást 
vagy üzemeltetést, működtetést tudja garantálni. 

Egyéb kérdések, tisztelt képviselőtársaim? (Jelzésre:) A végén egyben, államtitkár úr. 
Vagy akkor most? Parancsoljon! 

 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Azt gondolom, hogy ez valóban két, annyira alapvető kérdés, hogy lehet, 
hogy ezzel segítenénk a képviselő urakat és hölgyeket, ha válaszolnék, ha szabad. Elnök úr, 
megengedi, hogy válaszoljak? 

 
ELNÖK: Persze. Parancsoljon! (Nagy Csaba megérkezik az ülésre.) 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. Tehát éppen erre utaltam azzal, amit kiemeltem, hogy ez a 
törvény magát a működést nem szabályozza. Az a kérdés, hogy pontosan mi az a feladat, 
amely önkormányzatoknál marad vagy maradhat, mi az a feladat, amely az állami fenntartó, 
az Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezelésében, feladatkörében marad, illetve hogy 
pontosan milyen teendői vannak a következőkben önkormányzatoknak és államnak, erről a 
nemzeti köznevelésről szóló törvénynek a képviselő urak és hölgyek által elfogadott legutóbbi 
módosítása rendelkezik pontosan, a feladatok felsorolását is beleértve.  

Nem volt nagyon látványos ez a megszavazott törvénymódosítás, ezért hívom föl a 
figyelmüket rá. Szeptemberben került a parlament elé, és mivel a költségvetési előkészítő 
salátatörvény keretében szavazta meg a parlament, amelyet a köztársasági elnök úr nem írt 
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alá, ezért aztán még egyszer beterjesztettük ugyancsak egy másik salátában, amit megint 
elfogadott a parlament, de egyszer se ezen a néven futott, hogy köznevelési törvény, ezért 
lehet, hogy nehéz volt erre odafigyelni. (Dr. Bóka István megérkezik az ülésre.) 

A nemzeti köznevelési törvény jelenlegi hatályos szövegében tételesen fel vannak 
sorolva a működtetési és fenntartói feladatok, illetve annak a keretszabályrendszere, hogy 
most az átadás-átvételben, a működtetés vállalásában vagy felajánlásában milyen lépések 
következnek. Ez utóbbinak a részletei pedig a 229/2012-es kormányrendeletben mint 
végrehajtási rendeletben találhatók. 

A Ptk.-ra vonatkozó kérdés nagyon fontos, hiszen természetesen a Ptk.-nak ezekre a 
kérdésekre is kiterjed a hatálya. Itt a jelen törvény nem alkothat kivételt, nem teremthet 
kivételt ezek alól, beleértve az elnök úr által felvetett kérdést is. Tehát természetesen itt 
ugyancsak a nemzeti köznevelési törvényben szabályozott módon arra az időszakra, illetve 
tevékenységi körre kap az állam használati jogot egy önkormányzat által működtetett 
ingatlanban, ami a köznevelési feladat ellátását szolgálja időben, térben és feladatban. Tehát 
hétvégén és az ebben a törvényben meghatározott időkereten kívül eső időben, térben és 
feladatban a működtető önkormányzat rendelkezik az ingatlannal. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr, ne haragudjon, nem akarok vitatkozni a bizottság előtt. De 

tevékenységi körre hogy lehet használati jogot adni, tevékenységi körre használati jogot? Azt 
mondta, hogy arra a tevékenységi körre kap használati jogot, de ilyet nem ismer szerintem a 
magyar jog. Ez a válasz így nem jó, ne haragudjon. 

Egyébként meg azt azért gondolják végig, hogy ha most az iskolaigazgató egyébként 
úgy gondolja, hogy a „pacsirta szakkör” kiválóan működik egyébként, és arra nagy igény van, 
ráadásul a szülők az alapítványon keresztül még támogatják is, és neki szüksége van arra 
minden héten este 7 és 8 között, akkor mi van akkor, amikor az önkormányzat azt mondja, 
hogy 7 és 8 között tudja egyébként kiadni a szakkör termét valami olyan más feladatra, amiről 
az önkormányzatnak egyébként bevétele származhatna. Ilyen esetben mi történik?  

Tehát én ezeket nem látom lerendezettnek, mint ahogy egyébként azt sem… Ezek 
részletkérdések, és persze mondhatja, hogy részletszabályok, de én nem tudok mit mondani, 
január 1-jétől ennek működnie kellene. Lehet, hogy nagyon vad példa, és mondtam már 
egyszer, államtitkár asszony nem is válaszolt rá, biztos bugyutának tartotta a kérdést, de van 
egy olyan szakkör, ahol egyébként mondjuk csíráztatnak a biológia-szakkörnél, és ezért égnie 
kell egész éjjel, 24 órában a villanynak, az önkormányzat viszont nem tudja fizetni a 
villanyszámláját az iskolának, hogy 24 órában égjen egy csíráztatólabor villanya. Akkor mi 
van? Tehát hol van mondjuk az önkormányzatnak, amely működtetni ezt, és fizeti a rezsit 
meg a számlákat, beleszólása abba, akár a szakmai programba, akár bármi másba, hogy 
egyébként az az iskola hogyan fog a jövőben működni.  

Tehát én továbbra is azt mondom önnek, hogy a tevékenységi körre használati joggal 
nem lehet mit kezdeni, és ebből ezek a felmerülő kérdések szerintem nem oldhatók fel, nekem 
ez a problémám ezzel.  

Válaszoljon, és akkor utána… 
 
DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A köznevelési törvény ezt a bizonyos tevékenységet nem tartalmilag 
határozza meg, hanem abban az iskola délután 16 óráig biztosítja ezeket a köznevelési 
feladatokat. Minden olyan tevékenységnél, beleértve a csíráztatólámpa égetését, amely ezen 
túl az önkormányzatra mint működtetőre többletfeladatot hárít, egyetértési joga van az 
önkormányzatnak, amely működtet a törvény szerint. Tehát semmilyen olyan működtetői 
teher nincs, amely ilyenfajta többlet után kezdeményezhető mondjuk az igazgató szakkör-
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működtetési álláspontja alapján csak a működtető önkormányzat egyetértésével, ha 16 óra 
után történik természetesen. 

Kétségtelen, hogy 16 óra előtt valóban rugalmasság szükséges ennek a helyzetnek a 
kezeléséhez. A most beterjesztett törvényjavaslat utolsó paragrafusa, 24. §-a a nemzeti 
köznevelési törvény bizonyos módosításait tartalmazza, és ennek a (6) bekezdése pontosítja 
egyébként ezt a bizonyos használati jogot, hogy ha esetleg most csak utaltam az NKT-ra mint 
törvényre, akkor itt megtalálható az, hogy hogyan szabályozza ott a törvény ezt a problémát. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottsági Tagok! (Szedlák Attila jelentkezik.) 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Szeretnék kérdezni. Ez a törvényjavaslat kimondottan 

az önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szól. Szeretném 
kérdezni, hogy hogy kezeli, vagy mi fogja majd kezelni a már állami fenntartásban lévő vagy 
az önkormányzat működésébe kerülő intézmények helyzetét. A városok tekintetében 
egyértelmű, a gimnáziumok oda fognak tartozni, a működtetést biztosítani kell. Kérdezem, 
hogy ez a törvényjavaslat majd ezt is rendezni fogja-e, vagy pedig egy új javaslat fog majd 
bekerülni a tisztelt Ház elé. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bóka képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Bocsánat, elkéstem, még nem nyitottam meg az 

internetet. Azt hiszem, a 18. § szabályozza a közoktatási megállapodásokba történő belépést, 
aminél az van, hogy az állam ezekbe a szerződésekbe jogutódként belép, és ezeket a 
szerződéseket akár fel is mondhatja, tehát a nem állami fenntartókkal. Hogy kell érteni ezt? 
Az egyházi intézményekre, tehát az önkormányzatoktól az egyházaknak átadott 
intézményekre, ahol új alapítás történt, viszont valamilyen megállapodás van mellette, ahol 
jogok és kötelezettségek vannak felsorolva az önkormányzat és az egyház között. Hogy kell 
érteni ezt a paragrafust? Erre nem terjed ki. Tehát nem tudom megmondani. 

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

ellenzéknek itt már csak az a dolga, hogy hátradőljön, és kérjen még egy kávét, már csak azért 
is, mert pont egyébként ezt a kérdést szerettem volna én is megfogalmazni, ami a 19. §-ban 
van benne. Mondjuk mindenesetre meglepő fordulat lenne egy magát nemzetinek és 
kereszténynek valló kormányzat részéről, hogy ha az eddig megkötött, egyházi fenntartásba 
került iskolák esetében bármifajta felülvizsgálatot tenne meg. Itt mondjuk alapítványi 
iskolákról is szó van, de itt különösen az egyházi érdekelne engem.  

Az elnök úr által megkérdezett kérdésekhez én azért annyit hozzátennék, hogy 
nemcsak az a kérdés, hogy mi lesz a feladat meg mi megy, mi marad konkrétan, hanem az is, 
hogy mennyibe fog kerülni. Nyilván ezért is fontos, hogy a költségvetésük tervezésénél 
valamifajta segítséget kapjanak az önkormányzatok. Erre van-e valamifajta számítás, akár 
hozzávetőleges is?  

Itt most fölmerültek olyan konkrét kérdések, amelyeket lehet adott esetben egyedinek 
is tekinteni. De akkor hadd soroljak még én is ilyen példát. Van egy fénymásoló. Azt 
tetszettek írni itt ebben a törvényjavaslatban, hogy minden ingóság megy. De hát lehet olyan 
feladat is vagy olyan típusú kérdés, amiben a működtetőnek volna szüksége a már elvitt 
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fénymásolóra, az önkormányzatnak. Akkor ebben a kérdésben mi a helyzet? Akkor elvisznek 
minden ingóságot, hiszen mondjuk adott esetben erre a tárgyra is szüksége van az államnak, 
de akkor ezek szerint újra be kell ruházni az önkormányzatnak, vagy az önkormányzat majd 4 
óra után fogja tudni használni az egykor tulajdonában lévő ilyen értelmű eszközöket? Az ilyen 
konkrét példák további felsorolásától eltekintek.  

Azt tessék nekem megmondani, mert ebből azért következik, hogy önök be fognak 
zárni iskolákat, vagy ebből is fog következni, mondják meg, hogy konkrétan hányat fognak 
bezárni. Jó? Tehát amikor az van írva, hogy addig kerül az önök használatába, ameddig abban 
oktatási feladatot látnak el, utána meg nyilván csak egy szellemkastély lehet az iskola, hiszen 
már iskolaként nem üzemelhet a továbbiakban az az épület, és igazából nem tudom, hogy 
mire lehet használni, de mindenesetre a mondatokból erre lehet következtetni, hogy önök 
terveznek, hiszen utána még arról is van szó, hogy a fenntartó feladata lesz majd a gyerekek 
utaztatása, tehát nyilván a bezárt iskolákból valahogy távolabbi iskolákba kel majd szállítani a 
gyerekeket. 

Jó, köszönöm, egyelőre ennyi kérdésem lett volna. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, azt nagyon becsülöm a bizottságban, hogy itt mindig 

szakmai munka folyik. Arra kérek mindenkit, hogy itt a nagyobb ívű politikai dolgokat 
hagyjuk a plenáris vitára a parlamentben. (Tasó László megérkezik az ülésre.)  

Ne haragudjon, de az, hogy egy törvény azt mondja, arról rendelkezik, hogy ha már 
valamilyen intézmény megszűnik abban a státuszában, akkor az visszakerül, az szerintem egy 
egyszerű, teljesen normális jogalkotói feladat, hogy rendezze, hogy meddig és milyen 
feladatra kerül oda, és ha megszűnik az a feladat bármiért… (Hegedűs Lorántné közbeszól.) 
De továbbgondolta. Én szerintem ez ebből nem olvasható ki, hogy bezár a kormány iskolákat. 
Ez egy teljesen normál dolog, ha én valamit odaadok, akkor rögzítem, hogy mikor adom oda, 
és mikor kerül vissza. De természetesen a továbbgondolás, mondom, az általános vitában a 
plenárison nyilván várható lesz, csak szerintem itt maradjunk a szakmaiságnál. 

Ámde nem tudom kihagyni, hogy kapcsolódjak képviselő asszonyhoz, a fénymásoló 
engem is megindított. Bármilyen vicces is, de egyébként, akik dolgoznak is, és nemcsak 
felülről nézik madártávlatból eme dolgokat, hanem benne vannak a hétköznapokban, azok 
tudják, hogy ezek azok a kérdések, amiken múlik egyébként az, hogy valami tud-e 
rugalmasan működni vagy nem.  

Az biztos, hogy helyes, államtitkár úr, hogy ha én jól értelmeztem, az egyik paragrafus 
arról szól, hogy jelenleg az oktatási intézményekben lévő eszközök a nagy közösbe kerülnek, 
és azok onnan egyébként bárhova elvihetők, tehát azt innentől kezdve használja az állam. Azt 
én egy picit aggályosnak tartom, hogy ha mondjuk egy önkormányzat beleölt az elmúlt 
években milliókat projektorra, bármilyen eszközre, és egyszer csak azt mondja a központ, ami 
valószínűleg így van, hogy azon a környéken van négy iskolám, minden iskolában van-e, 
illetve felében, majd átmennek, hogyha olyan programjuk van, viszont van olyan térség, ahol 
egyáltalán nincs, akkor elviszem, mert ez azért azt jelenti tulajdonképp, hogy az 
önkormányzat vagyonát elviszik onnan. Szerintem egyébként ez jogilag megint aggályos, 
tehát biztos, hogy én ezt kivenném, vagy legalábbis máshogy rendezném. 

Egyéb kérdés? (Jelzésre:) Varga képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Én azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat az, amelyhez mellékelni kellett volna 
legalább ezen törvényjavaslat végrehajtási utasításának nem is a koncepcióját, de a nagy 
részét, mert pontosan ezek a részletkérdések azok, amelyek szerintem január 1-jétől 
különösen azokon a településeken fogják megnehezíteni a munkát, amely településeknek - 
3000 fő alatti településeknek - nyilatkozni kellett abban, hogy tudják-e vállalni, nem tudják. 
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Nyilván az, amely azt mondta, hogy tudja, ott megvizsgálják, és majd még van valamennyi 
idő jövő év szeptemberéig, hogy ezek a dolgok kisimuljanak. De azok, amelyek már nem 
tudják vállalni, ott azért január 1-jétől egy nagyon komoly probléma léphet fel. Én ezeket már 
nem akarom részletezni, mert itt ezt mindenki elmondta.  

Nyilvánvalóan a nagy településeknél majd valamilyen alku kialakul, nem lesz villany, 
nem tudjuk, hogy ki veszi meg az égőt, a polgármester meg a fenntartó igazgató, a járási 
hivatal vezetője majd alkudozik, el fog dőlni, hogy mi történik a kistelepüléseken. Ez egy 
olyan nagy probléma, és ha ez úgy fog működni, mint a MÁV-nál, hogy egy égőt majd az 
ország másik végéből 15 ezer forintért fognak hozni kicserélni, akkor ez egy nagyon komoly 
tragédia lesz, mert ezt vetíti előre. 

Tudjuk, hogy önálló költségvetéssel nem rendelkeznek ezek az intézmények, az 
igazgatónak gyakorlatilag semmilyen jogosítványa nem lesz ezekben a kérdésekben, és 
nagyon apró tételeken fog múlni ennek az egész dolognak a működtetése. 

A legnagyobb probléma az, hogy szinte nem nagyon fordult az elő - nagyon sokan itt 
vannak már az Országgyűlésben, nemcsak ebben a ciklusban, máskor is -, hogy kormánypárti 
képviselőknek vannak kérdéseik a törvényjavaslathoz, mert hogyha az ellenzéknek van, az 
mindig egy természetes dolog, hisz a műhelyekben készülnek ezek a dolgok. De azt kell hogy 
mondjam, én sajnálom, hogy most jöttek rá az urak erre, hogy ez ilyen komoly probléma. 
Tehát amikor a köznevelési törvényt és az egyéb dolgokat még szeptemberben tárgyaltuk 
ezzel kapcsolatban, akkor kellett volna sokkal határozottabban és komolyabban föllépni. 

Ne haragudjon, államtitkár úr, az egy cinikus mondata volt önnek, hogy gyakorlatilag 
két salátatörvényben elrejtették az ezzel kapcsolatos ügyeket, azt kell hogy mondjam. Ilyen 
nem történt még ezen a bizottsági ülésen, hogy bejön egy államtitkár, és azt mondja, hogy hát, 
gyerekek, oda kellett volna figyelni, hogy mi történt a két salátatörvényben. Ilyen a világon 
nincs. Legalább azokat az urakat, akik a politikai bőrüket viszik a vásárra, tisztelte volna meg 
azzal, hogy egy kicsit konkrétabb választ ad ezekre a kérdésekre. 

Nincs is értelme mit kérdezni, azt kell mondjam, mert fogalmunk nincs, hogy mi fog 
történni január 1-jétől. Én nagyon sajnálom azokat az oktatási intézményeket, vezetőket, 
igazgatókat, polgármestereket, akik tényleg költségvetés tervezése előtt állnak, és fogalmuk 
nincs arról, hogy hogyan fog alakulni a 2013-as évük, és nyilvánvalóan még az oktatási része 
is a bizottság előtt van, itt vannak a szociális meg egyéb ügyek. Tehát itt nagyon komoly 
működési problémák lesznek. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.) 

Ennyi. Tehát nem egy boldogság. Legyenek a kormánypárti képviselők kardosak. Ha 
szükséges, az ellenzék támogatása megvan, de lehet, hogy jobb, ha mi ezt nem támogatjuk, 
mert talán akkor könnyebb valamit megoldani. 

 
ELNÖK: Kicsit megijedtem, hogy ekkora a baj, hogy szocialista képviselőtársam 

felajánlja a segítségét. Azért ennyire nem nagy a baj. 
A viccet félretéve, ha nincs további kérdés, akkor helyettes államtitkár úrnak 

megadnám a szót, hogy az elhangzottakra reagáljon. 
 

Dr. Gloviczki Zoltán reflexiója 

DR. GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Ha szabad visszafelé haladnom. Természetesen távol áll a 
státuszomtól és az egész egyéniségemtől is, hogy itt azzal álljak elő, hogy hát, gyerekek, 
elrejtettük a törvényeket. Azt gondolom, hogy tisztelettel szégyellem még azt is, hogy 
fölhívtam a figyelmet arra, hogy elfogadtak önök két törvénymódosítást, hiszen nyilván 
tudatosan tették. 
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Szeretnék visszatérni elnök úr rugalmassági kérdéséhez. Valóban egy olyan rendszer 
átalakításáról van szó, ahol nemcsak hogy a kormánypárti képviselők, de jómagam is 
találkozni fogok olyan jelenségekkel még január közepén is, amelyekre esetleg nem 
gondoltunk vagy amelyekről nem tudunk. Ez éppen annak a rendszernek a problémája, 
amelyet át szeretnénk alakítani, ami valami egészen elképesztő kuszaságot mutat, jogi és 
gyakorlati megoldásoknak vagy félmegoldásoknak olyan arzenálját, amit majdnem 
képtelenség törvénybe vagy jogszabályba foglalni. 

Ennek megfelelően belátom, hogy már rögtön ennek a törvény-előterjesztésnek is 
vannak olyan hiányosságai, amelyekről mi magunk is folyamatosan veszünk tudomást.  

Tehát elnök úrnak szeretnék válaszolni arra a kérdésére, hogy az ingóságok elvitele 
például egy olyan kérdés, amelyről én magam is úgy gondolom, hogy ez a törvény-
előterjesztés nem tökéletesen rendez, és nagyon köszönnénk, hogy ha ebben segítséget 
kapnánk módosító indítványokon keresztül, ami lehet, hogy furcsa egy előterjesztő szájából, 
de mégis ezt kell mondanom. 

Minden kérdés elvileg jogilag tisztázott, tehát nem igaz az, hogy nem lehet tudni, hogy 
mit ki fog csinálni. Az, hogy a gyakorlatban mi hogy fog történni, nem jogszabályi, de még 
nem is végrehajtási rendeleti kérdés. Hogy az apró égőpéldára utaljak, világos, hogy kinek 
kell égőt biztosítania. Ebben az egy esetben egy gyakorlati választ is adnék. Természetesen az 
egyes intézmények igazgatói rendelkezésére lesz bocsátva olyan pénzösszeg, amelyből égőt 
tudnak venni vagy krétát, tehát nem arról van szó, hogy MÁV-szerűen központi égőbeszerzést 
kell itt vizionálnunk. 

A „mennyi iskolát zárunk be” kérdésre valóban nem szeretnék kitérni, csak annyiban, 
hogy ez a törvény éppen azt rögzíti, hogy legalábbis ennek a tanévnek a során a leginkább 
biztosítottan működhessenek változatlanul az iskolák, hogy ne szűnjenek meg 
munkaviszonyok, ne szűnjenek meg intézmények. Azért nem is tudnék erre válaszolni, ha 
akarnék se, mert az, hogy egyáltalán mi a helyzet, a status quo a magyar közoktatásban 
ellátottság szintjén, a tavasszal készülő megyei szintű köznevelési fejlesztési tervek 
előkészítéséből derülhet ki egyáltalán. Tehát arra, hogy milyen szándéka lehet a későbbiekben 
a kormánynak vagy az államnak, még adatokkal sem rendelkezünk, nincsenek ilyen 
irányszámok. 

A fénymásoló gép három módon is előjött. Az egyikre már reagáltam. 
A megosztás szempontjából megint a rugalmasságra tudok visszautalni. Tehát igaz, 

egy jelenlegi fenntartó önkormányzat, hogy esetleg nem fogja vállalni a működtetést a 
későbbiekben, és problémája lehet abból, hogy az egyébként másra is használt fénymásolóját 
nem fogja tudni használni, ad absurdum megteheti azt, hogy ő most kirámolja ezt az iskolát, 
és mindenét elviszi. 

Nyilván két végleg van. Én mint állam félhetek attól, hogy ezt teszi most egy 
önkormányzat; az önkormányzat félhet attól, hogy az állam majd azt teszi, hogy január 1-jén 
kizárja az iskolából mint fenntartó, és nem használhatja a fénymásoló gépet. Kénytelen 
vagyok azonban azt gondolni, még akkor is, hogyha jogszabályilag egy fénymásoló gép 
szintén nehezen szabályozható, bár szabályozva van, mind a működtető önkormányzatnak, 
mind a nem működtető önkormányzatnak, mind az államnak az a közös érdeke, hogy ezek az 
iskolák működjenek. 

A jövőben természetesen, ha bármelyik félnek az a szándéka, hogy a másik munkáját 
ellehetetlenítse, ezt könnyebben megteheti, mint eddig, amikor csak egy szereplő volt ebben a 
rendszerben, de vélhetően nem ez a cél. 

A „mibe fog kerülni” kérdésre is viszonylag egyszerűen tudok válaszolni. Ugyanazok 
a számok vannak tervezve a jövő évi költségvetésben, mint az előzőben, tehát pusztán 
átcsoportosításról van szó. A települési önkormányzatoknak természetesen ez egy nagyon 
nehéz helyzet, hiszen csak annyit tudnak, hogy milyen típusú bevételeik maradnak meg, meg 
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nem maradnak meg, illetve azt, hogy a központi költségvetésben a közoktatással állami 
szinten a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sorára mi van tervezve, de 
többletkiadásról költségvetési szinten nincs szó. 

A köznevelési szerződések felbontása természetesen nem azt jelenti, hogy az állam 
egyoldalúan felbonthatja ezeket az egyébként szintén részben Ptk. alá tartozó szerződéseket, 
hiszen ezek olyan kétoldalú megegyezések, amelyeket csak a két fél egyetértése esetén 
bonthat fel, de a felbontás nyilván azoknak a kitételeknek a fenntartása mellett történhet, 
amelyek a szerződésben rögzítve vannak. 

Hogy miért van szükség felülvizsgálatra, ez egyértelmű. Egy állami vagy akár csak 
tankerületi munkaszervezés megindítása nyilvánvalóan más mozgást, illetve más stratégiát 
igényel hosszú távon, mint egy-egy települési önkormányzat saját feladatainak az ellátása. 
Nincs tervbe véve az, hogy akár egyházakkal, akár alapítványokkal ilyen szerződéseket 
felbontson az állam, azonban mindenképpen felülvizsgálati lehetőséget kell biztosítani a 
számára. Hadd tegyem hozzá, hogy ez a törvény megint ezt rögzíti, hogy ebben a tanévben 
ilyenről szó sem lehet. 

Az államhoz került feladatok visszaadásával kapcsolatban valóban ez a törvény nem 
releváns, tényleg csak az önkormányzattól az állami feladatkörbe kerülő feladatokat, 
intézményeket és egyéb struktúrákat szabályozza. A már állami fenntartásba vett 
intézményeknek, például gimnáziumoknak esetleg települési működtetésbe kerülése nem 
kíván törvényi szintű szabályozást, tehát erre ez a törvény nem tér ki. 

 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Akkor én lezártam, reakció lett volna az 
államtitkár úr részéről. Nyilván lesz még módosító, illetve ezt a törvényt majd még a végleges 
elfogadása előtt azért fogjuk vitatni. Remélem, egy jó megoldást tudunk közösen kialakítani. 

Azt szeretném kérdezni akkor a tisztelt bizottságtól, hogy aki általános vitára 
alkalmasnak tartja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igennel általános vitára 
alkalmasnak találtuk. Nem? (Szavazás.) 9 nem. 

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak. 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Szeretnék kisebbségi véleményt mondani. 
 
ELNÖK: Jó, csak én nem akartam a bizottságnak külön véleményt se pró, se kontra, 

hanem az általános vitában mindenki elmondja. (Varga Zoltán: Én szeretnék.) Te akarsz, jó. 
Akkor a bizottság részéről a többségi véleményt Michl József képviselő úr mondja el, hogyha 
ezt vállalja - köszönöm -, és a kisebbségit pedig Varga képviselő úr mondja el, akkor 
mondunk véleményt a vitában. 

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8889. szám) 
(Általános vita) 

Rátérünk a 3. számú napirendi pontra, T/8889. szám, a szociális és gyermekvédelmi 
szakellátás állami átvétele. Nem tudom, mert előzetesen az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma nem jelölte ki, hogy kit fog küldeni, úgyhogy majd megkérem akkor a 
minisztérium képviselőjét, hogy a jegyzőkönyv miatt mutatkozzon be, legyen szíves, 
titulussal együtt, hogy kit tisztelhetünk önben, illetve egyből szeretném is megkérdezni, hogy 
kíván-e az általános vitához a minisztérium hozzáfűzni szóban bármit, vagy pedig egyből 
rátérhetünk a kérdésekre, észrevételekre. 

 



 16 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Köszöntöm a bizottságot. Asztalosné Zupcsán Erika 
vagyok, a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Kollegáim Lakatos Hedvig 
főosztályvezető-helyettes asszony és Bódás Ákos megbízott főosztályvezető. 

Szeretnék hozzátenni a benyújtott anyaghoz néhány dolgot, egy keretet szeretnék adni 
annak, ami önök előtt van.  

2012-ben a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi 
intézmények kerültek állami fenntartásba, és ennek a folyamatnak a következő állomása az, 
ami a törvényjavaslatban megfogalmazódik, nevezetesen a települési önkormányzatok 
fenntartásában lévő fogyatékos-, pszichiátriai, szenvedélybeteg-ellátó rendszer állami 
kezelésbe vételéről szól a törvényjavaslat, azzal, hogy itt tulajdonképpen a kiegyenlített és 
azonos színvonalú ellátás biztosítása a legfontosabb. Ha a költségvetési törvényt megnézik, 
akkor abból következtetni lehet arra, hogy itt nem forráskivonás, hanem forráskoncentráció 
következik be, és így a települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége megszűnik, az 
ellátást az állam fogja a továbbiakban végezni. 

Az átvétel 42 szociális intézményt, 126 gyermekvédelmi intézményt és 328 
nevelőszülői hálózatot érint, ők a megyei intézményfenntartó központoktól kerülnek majd át. 
Létrejön hozzá a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság, a főigazgatóság fogja 
koncentrált módon ezeknek az intézményeknek a fenntartását végezni azzal, hogy a jelenlegi 
MIK-rendszer alkotja majd azt a hálózati struktúrát, amelyben ez működőképesen végezhető. 
Nem megszűnik, hanem átalakul, olyan szempontból, hogy nem a gazdálkodása lesz önálló, 
hanem funkcionális lesz, és hozzátartozik a főigazgatósághoz. Ennél alacsonyabb láb 
természetesen nem szükséges a szociális intézményrendszerben, tekintettel arra, hogy itt 
megyei részek vannak, azzal, hogy nem is minden megyében van egyformán, illetve nem is 
minden megyében van például gyermekvédelmi lába a rendszernek. 

Én azt gondolom, hogy az önök előtt fekvő törvényjavaslat egy átgondolt 
törvényjavaslat, azzal, hogy nagyon rövid határidő áll természetesen rendelkezésünkre, a 
főigazgatóság már elkezdi a munkáját, és a következő időszakban egy nagyon feszített 
tempóban fogjuk tudni ezt megoldani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban van-e 

kérdés, észrevétel a helyettes államtitkár asszonyhoz. (Jelzésre:) Pál képviselő úr! 
 

Kérdések, észrevételek 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Felvezetőjében a helyettes államtitkár 
asszony keretet mondott. Milyen érdekes, hogy egy-egy törvényt másképp látunk. Mi ebben a 
törvényben egészen más keretet látunk, mi azt a keretet látjuk, hogy az elkezdett 
ingatlanbiznisz folytatódik tovább az állam részéről, de ez nem a helyettes államtitkár 
asszonyhoz tartozik. 

Kérdéseim lennének magához konkrétan a törvényhez. Az egyik, hogy sikerült-e ezt a 
törvény szakmai szervezetekkel előtte egyeztetni, és mi volt a szakmai szervezetek 
véleménye. Itt különösen azt kérdezném, hogy van egy ombudsmani állásfoglalás a 
nevelőszülői hálózattal kapcsolatban, és ennek az ombudsmani állásfoglalásnak a lényege 
körülbelül annyi, hogy a jelenlegi nevelőszülői hálózat igen kiöregedett, hiányos a 
felkészültségük, nem támogatják a szülőkkel való kapcsolattartást. Tehát kimondottan 
szakmailag mondott véleményt az ombudsman. Mégis az látszik, ez a törvény azt mondja, 
hogy a nagy gyermekotthonok felől induljunk el a befogadó szülő mint új kategória és a 
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nevelőszülő, speciális nevelőszülő irányába. Hogy látják, hogy ez az ombudsmani vélemény 
most akkor ezt milyen módon érinti? 

A következő kérdés pedig a törvény 4. §-a, ami nagyon érdekesen fogalmaz. Röviden 
az a dolog lényege, hogy az állam felmondhatja az átvett feladatokhoz kapcsolódó ellátási 
szerződéseket, egyébként meg azt írja ugyanez a paragrafus az elején, hogy nem mondhatja 
fel a szerződéseket. Most akkor felmondhatja vagy nem mondhatja fel, mert majdnem azt 
lehet mondani, hogy ebből a paragrafusból látszik világosan az a szándék, ami talán a törvény 
mögött van, hogy azt az ingatlanvagyont, ami ma a gyermekvédelemben van, szeretnék 
valamilyen módon elvenni és más célra használni. Mondom ezt azért is, mert az a szaktudás, 
ami ma megvan az intézményeken belül, egyáltalán nem biztos, hogy konvertálható a 
nevelőszülői hálózatba, hiszen azok az emberek, akik a gyermekotthonokban dolgoznak, 
mivel nem olyan lakáskörülmények között vannak, nem olyan helyzetben, hogy 
nevelőszülőkké tudnak válni, vélhetően az ő szaktudásuk ebben az értelemben elvész, és talán 
ez a dolognak a szakmai vesztesége, ami igazán erről szól. 

Azzal a szociális és gyermekvédelmi főigazgatósággal kapcsolatban pedig, amit 
mondott, vannak fenntartásaink, hogy miért kell még egy újabb hatóságot létrehozni, ennek a 
költségeit ki fogja vállalni, miért jó ez igazából a költségvetésnek. 

A törvényben azt írják, hogy a törvény hatályba lép már január 1-jétől, de április 15-én 
kerülnek átadásra az ingatlanok, illetve a tartozás akkor kerül át. Az a kérdés, hogy tudjuk-e, 
hogy mekkora tartozással kell számolni április 15-én. 

 
ELNÖK: Egyéb kérdés, észrevétel? (Szilágyi Péter jelentkezik.) Parancsoljon, 

képviselő úr! 
 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Helyettes 

Államtitkár Asszony! (Gelencsér Attila megérkezik az ülésre.) A felvezetőjében úgy kezdte, 
illetve az indokolásban is ez található, hogy ez a megyei intézmények átvételének a folytatása, 
egy folyamat folytatása, ez szerepel az indokolásban is. Kíváncsi vagyok, hogy ez a folyamat 
hova fog tovább vezetni, illetve majd meglátjuk a jövőt tekintve. 

Az én kérdésem konkrétabb dolgokra irányulna. Egyrészt szeretném megkérdezni, ezt 
a törvényjavaslatból nem tudtam pontosan kiolvasni, hogy azok az intézmények, amelyek 
jelenleg fővárosi fenntartásban vannak, de telephelyük szerint máshova tartoznak, pontosan 
hova fognak tartozni.  

Amióta napvilágra került ez az intézményátvétel, több aggodalom is eljutott hozzánk, 
például olyan is, hogy az idősellátás terén 2000 férőhelyet kívánnak megszüntetni. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy várható-e ilyen, illetve esetleges intézményi összevonások 
kapcsán várható-e férőhelyek megszűnése. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor helyettes államtitkár 

asszonynak adnám meg a szót. 
 

Asztalosné Zupcsán Erika reflexiója 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Valóban, az első mondatára nem szeretnék reagálni, 
viszont azt gondolom, hogy a törvényjavaslat az ombudsmani állásfoglalással nem ellentétben 
van, hanem megerősíti azt, elsősorban azért, mert a nevelőszülői hálózatok fejlesztését a 
kormány már elkezdte, és erre külön keretet biztosít, hogy a nevelőszülői hálózat oly módon 



 18 

kerüljön fejlesztésre, hogy új nevelőszülők kerüljenek bevonásra, képzéssel, és lehetőség 
szerint azok a feltételek, amiket ön kifogásolt, a következő időszakban rendelkezésre álljanak.  

Épp ennek a következménye az, hogy a törvényben úgy próbáljuk a befogadó szülőt 
megjeleníteni, mint aki jogviszony keretében teszi mindezt. Tehát nem véletlen, hogy 
szeretnénk adni is ezért valamit, nevezetesen szolgálati időt és majdan - remélhetőleg - 
nyugdíjjogosultságot, hiszen a jelenlegi nevelőszülők közül háromezer-kétszáznak nincs 
semmiféle jogosultsága ilyen szempontból, és pont őket szeretnénk, hogy aki alkalmas rá, 
azok a továbbiakban is ezt tennék, akik pedig most képzés alatt vannak, azok számára ez már 
biztonságot jelentsen. 

A másik a főigazgatósággal kapcsolatban. Itt nem arról van szó, és ezt nem akartam 
részletesen mondani, hiszen nincs benne a törvényben, a főigazgatóság nem egy új intézményt 
jelent, hanem szintén egy koncentráltságot jelent adott esetben. Most a szociális rendszernek 
lényeges részei külön-külön helyen vannak. Van a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatalnál, van a Nemzeti Családügyi Intézetben, van a Gyermekvédelmi Központnál 
Esztergomban. Ezek egységesen, egy főigazgatóság keretében fognak működni. Tehát ezek az 
intézmények vagy intézményrészek kvázi megszűnnek, és az új főigazgatóság keretében fog 
működni a módszertani intézet, módszertani központként fog a főigazgatóság működni. 
Bekerül az esztergomi Gyermekvédelmi Központ, az lesz egyébként a gyermekvédelmi 
résznek a továbbiakban is a fő szervezőegysége, és ezen kívül azok a szociális intézmények, 
amik átkerülnek, arra valóban a megyei intézményfenntartó központok alapján vagy azon a 
struktúrán jön létre majd az a rendszer, amit egy főigazgatóság tud kezelni.  

Nem gondoljuk, hogy a főigazgatóság egy nagy vízfej kellene hogy legyen, hanem 
pontosan egy viszonylag konszolidált főigazgatóság mellett a megyei kirendeltségek, illetve 
az intézményeknél lévő funkcionális egységek azok, amik megerősítésre kell hogy kerüljenek. 
Ehhez természetesen hozzátartozik egy modern számítástechnikai egység is, ami biztosítani 
tudja, hogy adott esetben az információk megfelelően és gyorsan tudjanak áramolni. 

A fővárosi intézményekkel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy hozzánk is eljutott az 
az információ, hogy a főváros nem szeretné, ha az intézményei állami tulajdonba kerülnének. 
Én azt gondolom, hogy az ön kérdése erre vonatkozott. Mi letettük a javaslatot, itt az 
Országgyűlés el fogja dönteni, hogy ezzel a feltétellel vagy más feltétellel fog-e a végrehajtás 
során ez bekerülni. 

Azt szeretném jelezni, hogy hivatkoztam már a költségvetésre, és most is hivatkozom. 
Tehát a költségvetési szempontok nem indokolják, nem igazolják azt, hogy bármilyen 
intézményi férőhelyet meg szeretnénk szüntetni. (Lukács Zoltán távozik az ülésről.) Azt 
azonban látni kell, én végigjártam nagyon sok szociális intézményünket, és amint az elején 
mondtam, azért az intézmények igen komoly ellátási, színvonalbeli különbségeket tükröznek. 
Adott esetben, ha gazdaságosabban fenntartható egy intézmény, akkor én nem tartom 
kizártnak, és nem tartom a valóságtól nagyon elrugaszkodott olyan dolognak azt, hogy egy 
gazdaságtalanul működtethető intézmény adott esetben bezárásra kerülhessen abban az 
esetben, hogyha magát a funkciót egyébként el lehet látni, és nincs olyan, aki ellátás nélkül 
maradna. 

Nagyon-nagyon szeretnénk odafigyelni arra, hogy ez ne következzen be, különösen 
olyan helyen ne, ahol az intézmény az egyetlen munkáltató adott esetben, vagy olyan európai 
uniós pályázatot nyert, amely fenntartási kötelezettséggel jár. Tehát nekünk számos olyan 
dologra oda kell figyelnünk ebben az átvételben, ami nekünk hatalmas munkát fog jelenteni, 
de azt gondolom, hogy ezzel egységes és egy hatékonyan működő rendszert fogunk tudni a 
végén önöknek létrehozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék mondani, csak így zárásként. 

Helyettes államtitkár asszony, bevallom, lehet, hogy elkerülte a figyelmemet a szöveg. Tehát 
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megnézte-e, hogy az Ötv. egyes paragrafusaival harmonizáljon az új törvény? Csak azért, 
mert az Ötv.-n belül van olyan, hogy ezt a szakellátást kifejezetten például besorolja most az 
önkormányzati törvény a kerületek kötelező, ellátandó feladatai közé, ami már eleve rossz 
volt, ezt elrontotta a törvényalkotó. De most egyébként feltétlenül javasolnám, hogy vegyük is 
ki, mert amúgy se volt jó helyen, mert a főváros látta el, de most meg, ha megszűnik, akkor 
eleve az Ötv.-ben nem kell rá hivatkozni, hiszen egy külön törvény… És nemcsak a főváros, 
hanem máshol is van, ahol feladatokat jelöl meg. Tehát kérném, hogy nézzék majd meg az új 
Ötv.-t, hogy ne maradjon benne kettősség. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

Kérdezném a tisztelt bizottságot, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. (Szavazás.) 9 nem. (Varga Zoltán jelentkezik.) 
Most ez az új divat? Most tényleg, képviselő úr, akarnak mondani kisebbségi véleményt? 
Tibi? (Pál Tibor: Mivel egyáltalán nem kaptunk választ, szerettem volna reagálni, de elnök úr 
előtte feltette szavazásra a kérdést, ezért szeretnék kisebbségi véleményt mondani. - Dr. Bóka 
István: Nem hangzott el. - Pál Tibor: Erre nem volt lehetőség.) Akkor kisebbségi vélemény, 
jó. A bizottság többségi vélemény elmondására Szedlák képviselő urat megkérem, hogy 
mondja el, övé a többségi vélemény (Habis László megérkezik az ülésre.), Pál Tibor pedig a 
kisebbségi véleményt fogja elmondani. 

Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony.  

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8886. szám) (Általános vita) 

A 4. számú napirendi pontunk a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes 
törvények módosítása, T/8886. szám.  

A Belügyminisztérium részéről Szaló Péter helyettes államtitkár urat üdvözlöm. 
(Michl József távozik az ülésről.) Meg szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy kíván-e 
hozzáfűzni valamit az általános vitához, vagy pedig egyből rátérhetünk a kérdésekre, 
észrevételekre. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A bizottság döntésére bízom, amennyiben igénylik, 
akkor szívesen bemutatom a törvényt, de döntsön a bizottság. 

 
ELNÖK: Én akkor azt javasolnám, hogy fussunk rá a kérdésekre, észrevételekre a 

tisztelt bizottság részéről. (Hegedűs Lorántné jelentkezik.) Képviselő asszony, parancsoljon! 
 

Kérdések, észrevételek 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Sok mindent itt 
összeírtam magamnak, úgyhogy kezdeném talán az egyik legnagyobb problémával, amit én 
ebben látok. A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítása az egyik legnagyobb 
súllyal szerepel ebben a salátában. Rögtön az első pár paragrafusában egymás után illeszti 
bele a módosító azt, hogy ezen túl nem a törvény, hanem valami alsóbbrendű jogszabály - 
kormányrendelet, miniszteri rendelet, és így tovább - fogja meghatározni pontosan azokat a 
részleteket, amelyek igenis döntő jelentőséggel bírnak.  

A legfontosabb például az, mondjuk egy emblematikus dolog is bizonyos értelemben, 
hogy a műemléket eddig törvény határozta meg, történetesen a szóban forgó törvény, 
mostantól kezdve jogszabállyal lesz védetté nyilvánítva, ami egy kormányrendelet, mint 
kiderül a későbbiek során. Egyszerűen az, hogy ez nem támogatható, már kevés, tehát 
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kifejezetten ízléstelennek tartom, megmondom őszintén, hogy ennyire leminősítsük a 
műemlékvédelem, a kulturális örökségvédelem ügyét Magyarországon. 

Nyilvánvalóan ez abba az ívbe illik bele, hogy a KÖH-öt egyetlen tollvonással 
megszüntették, és helyette lesz valamifajta kirakatintézmény, ami úgymond 
műemlékvédelmet vagy a kulturális örökség védelmét fogja ellátni, de ez gyakorlatilag 
semmi. Ami utána lesz, nevezetesen, hogy kulturális örökségvédelmi osztályok lesznek egy-
egy fővel, egy műemlékvédelmi szakemberrel, egy régésszel lesz ellátva megyénként, ezt 
egészen nonszensznek tartom, megmondom őszintén. Például tessék nekem megmondani, 
hogy ha a kettő közül bármelyik éppen beteg lesz az adott megyében, helyettesítésre van 
szükség, akkor ezt hogyan fogják megoldani vajon. Vagy akkor nem szakmai helyettese lesz 
az adott munkatársnak, tehát egy szakterülethez nem értő helyettes is majd dönthet, adhat ki 
engedélyt azért, hogy be legyen tartva a határidő, mindamellett, hogy ez a két fő megyénként 
csoportos szakmai munkára nyilvánvalóan alkalmatlan lesz. 

Aztán az is még itt az alsóbb szintű jogszabályokkal kapcsolatos, hogy ezen túl egy 
ilyen versenyhelyzet lesz, hogy a feltárásban eddig a területileg illetékes megyei múzeum volt 
az, amely meg kellett hogy tegye a szükséges lépéseket, most ennek vége, ezentúl a kormány 
lesz az, amely ilyen jellegű kérdésekben majd dönthet, vagy adott esetben meghatározhat más 
szervet is, amelynek a feltárást el kell végeznie. 

Még egy dolgot hadd mondjak el, ami a véleménynyilvánításomhoz tartozik, 
nevezetesen azt, hogy itt tulajdonképpen… Pillanat, megkeresem, hogy hol van ez a része. 
Rendre-módra elárulja magát a törvényjavaslat benyújtója, nevezetesen az indokolási 
részekben olyan dolgokat olvashatunk, mint hogy a változás jelentős mértékben egyszerűsíti a 
nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feltárások folyamatát, vagy pedig a beruházásokkal 
kapcsolatban csak valóban indokolt régészeti feltárási munkákat kell majd elvégezni, ezzel 
várhatóan csökkennek a beruházók terhei. 

Tessék nekem már megmondani, hogy tulajdonképpen itt Magyarországon kiknek a 
számára alkotunk törvényeket, vagy kiknek az érdekében? Én azt gondolom, hogy amikor a 
kulturális örökség védelméről beszélünk, akkor a teljes magyar nemzet számára kívánunk 
törvényt alkotni, nem pedig a nagyberuházók számára. Tehát most például hol született ez a 
törvényjavaslat? A minisztériumban, a Mercedes-gyárban, vagy hol? 

Mondjuk az már az új építésügyi szabályokkal függ össze, hogy ezentúl a nem védett 
épületek bontására már nem is lesz lehetőség, illetve hogy azt megtiltsuk bármilyen módon. 
Tehát itt akár az V. kerületben sétálgatva azokat a műemlékvédelem alá helyezett épületeket 
leszámítva, amiket mindannyian ismerünk - Országház, Akadémia, Vigadó, ez, az, amaz -, 
gyakorlatilag minden további épületet le lehet bontani. Tehát az, amit nagy nehezen sikerült 
például itt az V. kerületben megakadályozni, az a bizonyos… Nem is tudom már mi volt 
annak a neve, minek hívták azt az épületet. A Zeppelin-ház megakadályozása többek között 
úgy sikerült, hogy a bontási engedélyek kapcsán ütközött a beruházó nehézségekbe, de ezen 
túl már ezt se lehet megakadályozni semmilyen módon. 

Úgyhogy gyakorlatilag ezt szerettem volna elmondani. További ezer sebből vérzik ez 
a törvényjavaslat, de ezt most már nem akarnám itt külön részletezni, mivel erre az általános 
vitában is majd lesz lehetőség. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Annyit engedjen meg, képviselő asszony… Nyilván mindkettőnknek jót tett 

a négynapos ünnep, tehát fel vagyunk vértezve. Nem akarok vitatkozni mindenben ma önnel, 
és még egyet is értek sok mindennel, de annyit engedjen meg, hiszen ön is gyakorló 
önkormányzati ember volt évekig, és én magam is hosszú évek óta, hogy azért ráfért ez a 
jelenlegi rendszer is az átszabásra.  
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Amit ön mondott ezzel a védelemmel, csak a saját példámból. Hány olyan romos, már 
félig kiégett épület volt, amiről a KÖH-ből valamelyik szakember úgy érezte, hogy ez egy 
fantasztikus tégladarab, ami benne van, és ezért rányomta? Pénz nem volt soha a KÖH-nél 
arra, hogy egyébként hozzá is nyúljon, vagy érdemben csináljon valamit. Ott rohadt, ott ment 
a pusztulásba, senki nem nyúlhatott hozzá, hajléktalantanya lett, beköltöztek, és nem lehetett 
vele mit csinálni, nem lehetett kötelezni az önkormányzat által a tulajdonost, hogy bontsa el 
és tegyen rendet, mert KÖH-védettség volt, és a KÖH pedig képtelen volt ellátni a feladatát. 
Erre volt számtalan ilyen példa, nézze meg kollegáimat mindkét oldalon, ahogy bólogatnak.  

Tehát csak azt akarom mondani, hogy az, amit az előbb mondott, nyilván egy végletes 
példa, és sok mindenben én értem az aggodalmát. De az egyébként, hogy egy olyan 
rendszerhez ne nyúljunk hozzá, ami az elmúlt években valóban, ne haragudjon, hogy ezt 
mondom, de néha az indokolatlan bürokráciát és önkényt jelentette, és rengeteg dologban 
egyébként követhetetlen szabályozásokat hozott, hogy mi kerül rá, mi nem, miről veszik le, 
miről nem, egyébként nem lehetett látni, nem lehetett tudni, de óriási problémákat tudott 
okozni szerintem ez a rendszer, én csak azt akarom mondani, hogy az, hogy egyáltalán 
hozzányúltunk ehhez a rendszerhez, szerintem indokolt volt, képviselő asszony. Ennyit 
engedjen meg. (Hegedűs Lorántné jelentkezik.) Éreztem, hogy ezt nem úszom meg. 
Parancsoljon! 

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Az, hogy önök 

hozzányúltak a rendszerhez, nagyon rendben van, támogatandó maga a gondolat, hogy 
valamit kell csinálni. Az, hogy a KÖH mondjuk adott esetben kissé ortodox álláspontra 
helyezkedett egyes esetek tekintetében, ugyanakkor nem indokolja azt, hogy a rendszer 
átalakítása arról szól, hogy akkor megszüntetjük a KÖH-öt. Tehát egész egyszerűen, ha egy 
hivatal rosszul működik, akkor egy új hivatalvezetőt kell kinevezni, amint ez egyébként meg 
is történt. Majd kisvártatva továbblépett az úriember. Tehát ez önmagában még nem 
indokolja. 

Most az volt a kritika, hogy ez így nem volt átlátható rendszer. Most majd átlátható 
lesz, amikor kiemelt beruházások kapcsán gyakorlatilag bármire lehetősége lesz a mindenkor 
regnáló kormánynak vagy egy miniszternek? 

Egyébként most, ha már így még egyszer megkaptam a szót, hadd kérdezzem már 
meg, hogy miért kellett különbontani két minisztériumba. Tehát a kulturális javak és 
emlékhelyek tekintetében a kultúráért felelős miniszter lesz ezen túl a felelős, a régészeti 
örökség és a műemlékek tekintetében meg egy további miniszter lesz a felelős? Ennek vajon 
mi volt a szakmai indoka? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelentkezések.) Bóka képviselő úr, Habis képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kérdésem meg egy 

véleményem lenne. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! A törvénytervezet 18. §-a, 
amely az alaptörvény 40. §-át módosítaná, azt mondja, hogy állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló műemlék tekintetében megterhelés, értékesítés, satöbbi esetén a kultúráért 
felelős miniszter jóváhagyása szükséges. Ez azt jelenti, hogy például egy önkormányzati 
tulajdonban lévő, rossz állapotban lévő műemléknél alapvetően a turisztikai célú hasznosítás a 
legjobb, mert ha értelmes funkcióval tudjuk megtölteni, akkor gyakorlatilag ez a műemlék 
továbbélését biztosítja.  

Az önkormányzati rendszerben általában pénz nincs, csak pályázati úton, és nagyon 
sok esetben magánhasznosítás van, például egy szállodalétesítés tekintetében. Bizonyos 
műemlékek kiválóan alkalmasak szállodára vagy bizonyos turisztikai funkcióra. Most ehhez 
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jóváhagyást kötni - tehát hogy valamelyik minisztériumi tisztségviselő önkormányzat 
tulajdonában lévő, eleve a műemlékvédelem szempontjából szabályozott ingatlan tekintetében 
mondjuk azt mondja, hogy nem -, ezt egy picit furcsának vagy képtelennek tartom, mert az 
állam a saját tulajdonával azt csinál, amit akar, tehát bármelyik miniszternek a hozzájárulását 
kikötheti, de ezt egy nagyon erőteljes… Például a megterhelés is. Tehát ha például hitelt 
akarunk felvenni, és mondjuk ezt biztosítékként megadjuk, eleve még a hitel felvételéhez 
szükséges hozzájáruláson túlmenően még a kultúráért felelős miniszter hozzájárulását is meg 
kell kérnünk.  

Szerintem egy önkormányzat nem abban érdekelt, hogy elherdálja a javait, vagy ne 
tegyen meg mindent, hogy a területén található, tényleg nagy értékű műemlék megfelelő célra 
hasznosuljon, de ezt egy nagyon erős szabálynak érzem, és azt gondolom, hogy ez jelentős 
mértékben korlátozza az önkormányzatnak a tulajdonhoz való jogát. Ez az első kérdésem. 

Ehhez kapcsolódik, hogy ha ez a megosztás megtörténik a belügyminiszter és az 
emberi erőforrások minisztere között, akkor miért a kultúráért felelős miniszter jóváhagyását 
kötjük ki, hiszen régészet, műemlék tekintetében a belügyminiszternek van kompetenciája, én 
azt gondolom. Tehát jogtechnikailag sokkal célszerűbb lenne a belügyminiszter 
kompetenciáját itt kikötni, vélelmezem, hogy mivel a feladat is nála van, tehát nyilván ő 
rendelkezik majd azokkal a szakemberekkel, akik meg tudják állapítani, hogy hozzá szabad 
járulni vagy nem szabad. Tehát én eleve ellenzem azt, hogy egy vétójog legyen 
önkormányzati tulajdon tekintetében a minisztériumnál, de amennyiben ilyen van, akkor 
szerintem jobbnak tartanám, ha ezt a belügyminiszter gyakorolná, hiszen a kompetencia is 
nála van. 

A megjegyzés pedig. Balatonfüred polgármestereként én alapvetően nagyon jó 
véleménnyel voltam a műemlékvédelemről, a KÖH tevékenységéről, de nyilván láttam az 
egész rendszert illetően - amit Láng elnök úr elmondott - azokat a visszásságokat, gondokat, 
problémákat, amik bizony földhöz ragadt polgármester tekintetében nem racionálisak, 
bürokratikusnak, rossznak tűntek. Tehát a rendszer tényleg átszabásra szorul, de azt nagyon 
fontosnak érzem, hogy az örökségvédelmi, a régészeti érdekek különösen a nagyberuházások, 
kiemelt beruházások tekintetében is megmaradjanak, mert elképesztő értékekkel rendelkezik 
ez az ország, nehogy a gyorsítás, az egyszerűsítés oltárán feláldozzunk elképesztő nemzeti 
értékeket. Tehát a kettőt szerintem együtt kell mindenféleképpen szemlélni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Habis alelnök úr! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Egy észrevételem és egy javaslatom, 

mérlegelési javaslatom lenne. Az egyik, az észrevétel az, hogy napi tapasztalatom, hogy még 
ez idáig nem oldottunk meg semmilyen problémát, mert mondjuk a ’70-es években épült, 
semmilyen esztétikai követelménynek meg nem felelő irodaház homlokzatfelújításánál az 
örökségvédelem ma szakhatóságként azt mondja, hogy nem lehet műanyag ablakokat 
elhelyezni benne, mert a közelében műemléképületek vannak, minek következtében fűteni 
fogjuk az anyatermészetet. Egy városrehabilitációról beszélek, állami tulajdonú épületről van 
szó, mi adjuk hozzá még az önrészt is, és szakhatóságként nem tudjuk elérni, hogy az az 
álláspont érvényesüljön, hogy egy korszerű, hőszigetelt homlokzata legyen, és rendes ablakai 
legyenek, hogy ne az anyatermészetet fűtsük. 

Tehát én azt gondolom, hogy az örökségvédelem címén ma is olyan bürokratikus 
gyakorlat uralkodik, ami szerintem elfogadhatatlan - mondom ezt ilyen földhöz ragadt 
polgármesterként. (Dr. Bóka István: Ezt csak magamra értettem.) Én is magamra értem, igen. 

A másik viszont, én vélhetőleg egy módosító javaslatot készítenék, ha találok hozzá 
szövetségeseket. Még meg se száradt a tinta azon a törvényen, hogy a múzeumi szervezeteket 
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megkapjuk megyei hatáskörű városi múzeumként. Január 1-jétől várható ez a változás, és ez 
egyébként többletterheket ró minden megyeszékhely önkormányzatra. Ugyanakkor ebben a 
pillanatban elvettük azt a lehetőségét, hogy a megelőző régészeti feltárások elvégzését az ő 
kompetenciájában tartsuk. Én ezt aggályosnak tartom, nem is értek vele egyet. Ha rossz volna 
a gyakorlat, ha tapasztalnák azt, hogy az új fenntartói körben ez a dolog rosszul működik, 
akkor a későbbiekben is szívesen partner vagyok ebben, de most ebben a szituációban 
célszerűtlennek tartom. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ez utóbbit szeretném megerősíteni, államtitkár úr, és kérem, 

hogy ezt vessék fel a tárcaközi egyeztetéseken is. Én úgy tudom, hogy a kulturális tárca nem 
zárkózik el attól, hogy mind a bevétel, mind maga a feladat egyébként a múzeumoknál 
maradjon, ami sok szempontból fontos. Most megy az átadás-átvétel. Önök tudják, hogy a 
múzeumok fenntartásában minden pénz egyébként komoly segítség, és azt gondolom, hogy 
ennek a feladatnak és ennek a forrásnak az otthagyása egyébként fontos a múzeumot átvevő 
önkormányzatok számára. Tehát az a kérésem, hogy ha ez egyébként még nem is ütközik a 
tárca véleményével, akkor ebben próbáljanak meg segíteni nekünk. Én azt gondolom, vagy 
abban bízom, hogy nyilvánvalóan nem mindenki ugyanazon a mértékben, de azért a 
Belügyminisztériumnak csak képviselnie kell az önkormányzatokat, hiszen felel értük, és 
ebben az átalakítási rendszerben mi ebben segítséget kérünk önöktől. Köszönöm szépen. 

Ha nincs több észrevétel, akkor meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki támogatni 
tudja… Bocsánat, elnézést kérek, nem válaszolt a helyettes államtitkár úr. Parancsoljon! 

 

Dr. Szaló Péter reflexiója 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Először Hegedűs Lorántné képviselő asszony kérdéseit szeretném 
megválaszolni.  

A kormány arról döntött, hogy bizonyos feladatokat áttelepít a Belügyminisztériumba, 
az építésügyi irányítás hatáskörébe. Egy ilyen, a kormány szerkezetét érintő döntés, mint 
láthatjuk, számos törvény módosítását igényli, hiszen annyi törvénybe került be az ezzel 
kapcsolatos feladat- és hatáskörgyakorlás, hogy ezekhez hozzá kell nyúlni. A kormány 
szervezetalakítási szabadságát kívánjuk megteremteni azzal, hogy számos dolgot 
kormányrendeleti szinten javasolunk szabályozni. Ez nem jelenti azt, hogy a védettség 
bármilyen módon csökkenne is.  

Természetesen vannak elemek, azokat ki fogom majd emelni, ahol úgy gondoljuk, 
hogy új szemléletre van szükség. De például a műemlékek védetté nyilvánítását nem a 
törvény határozta meg, az csak bizonyos kategóriákat határozott meg, a hatóság tett javaslatot, 
és rendeleti szinten. Tehát kormányrendelet fogja a jövőben is meghatározni a műemlékek 
besorolását. A törvényben van egy 1-es, 2-es kategória a kiemelt épületek vonatkozásában, de 
ez nem a műemlékek köre, egy jóval szűkebb célt szolgál. 

Magában a törvényjavaslatban nem szerepel a kulturális örökségvédelemmel 
foglalkozó osztályok szervezete, a létszámellátása. Természetesen a területi közigazgatási 
rendszerek átalakítása azt igényelte, hogy megyei szinten legyen feladatot ellátó kollega 
minden egyes építésügyi hatósági osztályon. A helyettesítés megoldható a Ket. szabályai 
szerint. Abban az esetben, hogy ha az előadó nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, 
akkor szakértő bevonásáról kell gondoskodni, amit természetesen meg kell fizetni. Tehát ez 
nem jelenti azt, hogy szakmai közreműködés nélkül bármilyen határozat kiadható lenne. 

Az, hogy versenyhelyzet lesz. Itt most válaszolnék elnök úr felvetésére is, illetve 
Habis László alelnök úr javaslatára is. Az, hogy kormányrendeletben kívánjuk meghatározni a 
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feltárásban közreműködő szervezeteket, nem azt jelenti, hogy vissza akarjuk venni ezt a 
jogosítványt a megyei múzeumtól. Ez differenciálható. Ennek az egész törvénynek egy 
nagyon fontos eleme a differenciálás, hogy a védettség szintjei szerint milyen kezelésre van 
szükség. Ez ma eddig nem igazán valósult meg.  

Mit jelent ez szerintünk? Tehát ma mindent a megyei múzeum kapott, szerződést köt a 
kivitelezővel, a vállalkozóval vagy a beruházóval, ezt a szerződést jóváhagyja a hatóság, 
amire szerintünk nincs szükség, majd utána a múzeum végrehajtja a feltárást. A mi 
elképzelésünk az, hogy az előzetes régészeti dokumentációt például a Nemzeti Múzeum 
illetékes szervezete készítse el, tehát az határozza meg a feltárandó terület nagyságát és 
minőségét, és ne az, aki anyagilag érdekelt a végrehajtásban. Úgy gondoljuk, hogy nem is 
szükséges a szerződés jóváhagyása ebben az esetben, mert a két szervezet függetlensége 
biztosított. Tehát maga a feltárás maradna a megyei, illetve most már megyei jogú városok 
hatáskörébe került múzeumok keretében. 

Az indokolás nem árulkodó, hanem ez egy vállalt cél, hogy mindamellett, hogy védjük 
az értékeket - és nyilván ezzel is kezdtem volna, hogy nagyon fontos a nemzeti örökség 
védelme és megtartása -, ugyanakkor életszerűvé kell tenni az egész szabályozást és a 
gyakorlatot is. Mi is találkoztunk ezekkel a disszonáns példákkal, de különösen aggályos a 
nagyberuházások megvalósítása szempontjából, hiszen az elmúlt év lényegében erről szólt. 
Ezért nem akarok igazából erről szót ejteni, hogy milyen mértékű anyagi és időbeli 
ráfordítással járt annak a törvénynek a megvalósítása, ami differenciálatlanul minden 1711 
előtt fellelt tárgyat az örökség védelmévé teszi. Egyetlen szót iktattunk be, hogy „jelentős”, az 
egyetemes kultúra, a magyar kultúra és történelem szempontjából jelentős régészeti lelet. 
Nem biztos, hogy van egy huszadik vagy kétezredik sírnak jelentősége egy adott kultúrkörben 
- nem akarom megnevezni - annak a feltárásának. Mindez egyébként a nemzetközi 
egyezményekben sem szerepel, más országok gyakorlatában sem, és sehol nincs ilyen hosszú 
időre kiterjesztő gyakorlat a régészeti feltárások vonatkozásában. Mondjuk egy fél évezred 
hiányzik a francia gyakorlatból a magyarhoz képest a régészet területén. 

Tehát a minisztériumban készül természetesen a javaslat, és nem a vállalkozók 
részére, de fontosnak tartjuk a gazdasági szempontokat is.  

És miért kellett kétfelé bontani? Az egyik oldalon most már ismerjük, hogy létrejött a 
Forster Gyula Örökséggazdálkodási Központ. Tehát ez a régi MÁG-ot, a Műemlékek Állami 
Gondnokságát, a nemzeti állami gondnokságot magába integráló szervezet. Ezek a 
vagyonpolitika, a műemléki vagyon működtetéséért felelősek, és ez a kultúrpolitika részeként 
ott maradt, és ezért a kultúrpolitikáért felelős miniszter adja az egyetértését elidegenítés vagy 
megterhelés esetén. 

Itt válaszolnék arra a kérdésre, hogy a világörökség területén miért tartoznak oda. 
Azért, mert ott nem a hatósági munkának van jelentősége, hanem a világörökség kezelésének. 
A nemzetközi egyezmények alapján kezelési tervet kell kidolgozni a Budai Várra vagy a 
tokaji világörökségre, tehát ott, ahol a vagyonkezelés van. Ez volt lényegében a feladatok 
megoszlásának elvi alapja. 

Az, hogy kell-e az önkormányzati vagyon vonatkozásában a kultúráért felelős 
miniszter jóváhagyása, a hatályos szabályokban is így szerepel, ezen nem változtattunk 
igazából, csak átvezettük. Ezt a tisztelt bizottságra bízom, illetve a kulturális tárcával való 
egyeztetést tartom szükségesnek ebben a vonatkozásban. 

Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre lényegében válaszoltam, nem akarom elaprózni. 
Köszönöm szépen a tisztelt bizottság figyelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Nézzük majd meg akkor ezeket a 

szabályokat szerintem, mert itt nagyon erősen mondják képviselőtársaim, és magam is 
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osztom, hogy elővásárlási joga van az államnak, de ennyi, tehát nincs ilyen jelenleg a 
jogszabályban, egyetértési jog bármire, tehát tényleg nézzük meg. 

A másik pedig, hogy azt helyettes államtitkár úr is érzi, és tényleg ne haragudjon, 
hogy most egy törvény megállapítja, hogy a megyei jogú városoknak egyébként a múzeumok 
fenntartása a kötelező feladatuk, egyébként pedig majd egy kormányrendelet mondja meg, 
hogy a különböző folyamatokban ki mennyire vegyen részt. Szeretnénk garanciális elemeket, 
ha törvény kötelez, akkor bizonyos feltételeket törvény is állapítson meg, már csak azért is, 
mert itt az önkormányzati vezetőknek a 2010 előtti években nagyon rossz tapasztalatai voltak 
arról, hogy folyamatosan kapták a feladatokat pénz nélkül. Tehát szeretnénk, ha törvény 
állapít meg valamit, akkor a bevételi részét, illetve a működési részét is, ahol lehet egyébként, 
törvény és nem egy kormányrendelet szabályozná. 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

Jó. Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy aki általános vitára alkalmasnak tudja találni 
a T/8886. számú törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze ezt. (Szavazás.) Ez 16. 
Aki nem? (Szavazás.) 9. 

Bóka István fogja mondani a többségi véleményt, és a kisebbségi véleményt pedig 
Hegedűs Lorántné, ha jól láttam, tisztán láttam, akkor Enikőé a kisebbségi vélemény.  

Nagyon szépen köszönöm helyettes államtitkár úrnak a részvételt. 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint 
önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8887. 
szám) (Általános vita) 

Végül egy hibridtörvény következik, a T/8887. számú, csak így mondom.  
A BM részéről Gasparics Emese helyettes államtitkár asszonyt üdvözlöm. Meg 

szeretném kérdezni, hogy kíván-e hozzáfűzni valamit ehhez a törvényjavaslathoz. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az eddigi napirendi pontokhoz hasonlóan inkább a 
kérdésekre való válaszokban. 

 
ELNÖK: Kiváló. Köszönöm, helyettes államtitkár asszony. Akkor meg is adnám a 

tisztelt kollegáimnak a lehetőséget, ha kérdés, észrevétel a törvénnyel kapcsolatban van. 
(Jelzésre:) Varga Zoltán képviselő úr jelentkezett. 

 

Kérdések, észrevételek 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Helyettes 
Államtitkár Asszony! Két rövid kérdésem lenne. Az egyik még az 1990. évi Ötv. módosítása. 
Itt egyrészt kikerül egy paragrafus a régi összeférhetetlenségi ügyek kapcsán, és módosul 
maga a törvény is. Mi indokolja ezt? 2014 őszéig, ha akkor lesz az önkormányzati választás, 
akkor még érvényben van a polgármesterekre ez a dolog, és utána pedig nyilván az új Ötv. lép 
életbe rájuk. Mi indokolja ezt? 

Van egy másik kérdés, amit szeretnék felolvasni. Érinti-e a mostani törvényjavaslat 
bármelyik eleme azokat az önkormányzatokat, amelyek jelenleg önálló hivatallal 
rendelkeznek, és ha nem változik a pénzügyi támogatási helyzetük, akkor 2013. január 1-jétől 
is önálló hivatalt működtetnének? Kell-e attól tartani, hogy újból meg kell alakítaniuk 
hivatalukat? 

Akkor maradunk a kérdéseknél, vagy pedig véleményt is lehet mondani?  
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ELNÖK: Maradunk a kérdéseknél. (Varga Zoltán: Jó. Akkor ez a két kérdésem van.) 
Különösen, hogy ennyire összefogott kérdéseket fejből tesz föl képviselő úr. (Varga Zoltán: 
Köszönöm szépen a dicséretet.) 

Egyéb kérdések? (Jelzésre:) Hegedűs Lorántné képviselő asszony, parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm. Félve merem föltenni a kérdésemet, 

nehogy az elnök úr haragjával találkozzak újólag, de ezzel együtt megpróbálkozom vele. 
 
ELNÖK: Riadalom, képviselő asszony, riadalom! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A következőt szeretném kérdezni. Egy előző 

napirendi pontnál felmerült az, hogy az ott jelen lévő államtitkár azt mondta, hogy a feltett 
kérdésemre nem tudja megadni a választ, mert a társadalmi - mit tudom én - folyamatokat 
még nem mérték fel e tekintetben, és majd az csak a következő év tavaszán várható, hogy 
ezek a felmérések elkészüljenek.  

Azt hiszem, a jelenleg hatályos Jat.-nak talán a 16. §-ában van megfogalmazva az, 
hogy ha a törvény alkotója vagy benyújtója a kormány, akkor köteles bizonyosfajta előzetes 
hatástanulmányokat végezni a tekintetben, hogy mi lesz az elfogadandó törvény társadalmi 
hatása. Ezért gondolom, és föl merem tenni már a következő kérdést, hogy a 146. § (3) 
bekezdése arról szól, hogy a közös önkormányzati hivatalok jegyzője dönthet arról, hogy a 
megszűnő és ezentúl hozzá tartozó településeken, ahol egyébként megszűnik a hivatal, az 
azokban dolgozókat továbbfoglalkoztatja-e vagy sem. Tessék nekem megmondani, hogy 
mennyi ember elbocsátására lesz szükség ezek alapján, hány embert fognak ezek alapján 
elbocsátani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egyéb kérdés van-e? (Nincs jelzés.) 

Nekem lenne egy kérdésem helyettes államtitkár asszonyhoz. Lenne kérdésem a Duna 
használatáról a fővárosi részben. Miért nem elég a főváros számára a teljes fővárosi szakaszon 
a Duna szabályrendszere, tehát az egész szabályrendszerének a kialakítása és egység 
hasznosítása, miért kap a főváros használati jogot is a különböző Duna-parti létesítményeken? 
Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképp az eddig kerületi tulajdonban lévő és a kerületnek itt 
bevételi forrást jelentő kikötő mondjuk és annak most mindenfajta bevételi forrása átkerül a 
fővároshoz. Tehát miért nem elég a szabályozás megteremtése, miért kell egyébként teljes 
használatot adni a főváros számára? Ez lenne az én kérdésem. 

Akkor helyettes államtitkár asszonynak adnám meg a szót. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Kérem elnök urat, hogy engedélyezze, hogy Bekényi József 
főosztályvezető úr, aki a törvényjavaslat egyik kidolgozója is volt, válaszoljon ezekre a 
kérdésekre. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, Bekényi úr! Csak a mikrofont kapcsolja be. 
 

Dr. Bekényi József válaszai 

DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Először az első kérdésre, az Ötv. módosítására. Ez egy kifejezetten jogalkotási hiba volt. 
Áprilisban módosította a parlament az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt. 
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Általában az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény érinti a hasonló közfunkciót 
ellátó, itt elsősorban polgármesterek és a képviselők jogállásáról szóló törvényt. 

A jelenleg még hatályos Ötv., az 1990. évi LXV. törvény 33/A. §-a határozta meg az 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, amelyek 2010-ben még kiegészítésre kerültek 
egy (2a) bekezdéssel, tehát a 33/A. § (2a) bekezdéssel, amely lényegében - ma már a modern 
kifejezéssel - a méltatlanságra vonatkozó szabályokat tartalmazta. Ez bekerült 2010 után ebbe 
a törvénybe. 

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény módosításánál nem a (2a) 
bekezdést módosította a jogalkotó, amire egyébként a módosítás irányult, hanem a (2) 
bekezdés helyére iktatott be új rendelkezéseket. Így az a helyzet állt elő, hogy a (2) bekezdés 
és a (2a) bekezdés lényegében ugyanazt a kérdéskört szabályozza, de eltérő szöveggel, 
viszont kiesett az összeférhetetlenségi okok közül a főállású polgármesterre vonatkozó azon 
nagyon fontos szabály, hogy ha főállásban látja el a tevékenységet, akkor más 
keresőtevékenységet néhány kivételtől eltekintve nem folytathat. 

Ez valóban csak a 2014-es választásokig áll fönn, hiszen 2014 után maga a rendszer is 
megváltozik, hiszen bármilyen nagyságrendű településen akár főállásban, akár társadalmi 
megbízatásban is betölthető a polgármesteri tisztség, tehát ott már a szabályok változnak. 
Tehát itt kifejezetten ez volt a jogalkotó szándéka, amikor ezeket a szabályokat beépítette. 

A másik. Az önálló hivatalra csak abban a tekintetben vonatkozik, hogyha lényegében 
fogadási kötelezettsége van a 2000 lélekszám fölötti településeknél, amelyek tarthatnak fönn 
önálló hivatalt. Van egy fogadási kötelezettségük a 85. § (7) bekezdése alapján, hogy nem 
tagadhatják meg a szomszéd önkormányzattól - ha egyszerűsítve fogalmazok - a 
megállapodás megkötését közös hivatal alakítására. E tekintetben érinti, érintheti az új 
szabályozás a jelenleg önálló hivatalokat. Ennek ez az oka, hogy a 2000 lélekszám alatti 
településeken kötelező a közös hivatal alakítása, tehát meg kell teremteni a másik oldalt is, 
hogy ha valaki szándékozna közös hivatalt alakítani, de nem talál partnerre, aki fogadná, 
akkor egyébként nem kell átalakítani a hivatalokat.  

Az átmeneti szabályoknak is alapvetően az volt a célja, hogy minél egyszerűbben 
lehessen ezt az átalakítást elvégezni. Egyik oldalról a jelenlegi szabályozás olyan technikai 
szabályokat tartalmaz, hogy a 2013. január 1-jén hatályba lépő szabályok még lehetőséget 
adnak, 60 napot az önkormányzatoknak, hogy a közös hivatalokat megalakítsák. Ebben az 
átmeneti időszakban onnan kapják az igazgatási szolgáltatást. Tehát az átmeneti szabályok 
egy része ezt szolgálja, a másik része pedig azt, hogy minél kevesebb probléma merüljön föl 
az átalakulás során, minél egyszerűbben lehessen a munkajogi viszonyokat rendezni.  

Itt kapcsolódnék Hegedűs Lorántné asszony kérdéséhez. Itt nem szándékozik a 
kormányzat egyetlen embert se önmagában elküldeni, ezek a szabályok is csak az egyszerű 
átmenetet teszik lehetővé, hogy ne kelljen fölmenteni valamennyi tisztviselőt arra tekintettel, 
hogy megszűnnek a korábbi önálló hivatalok vagy körjegyzőségek, és ne kelljen „újra” 
foglalkoztatni. Tehát az összes jelenlegi szabály és a jegyzők kinevezésére vonatkozó szabály 
is csak azt szolgálja, hogy nem kell pályázatot kiírni, hogyha a polgármesterek megegyeznek, 
hogy a jegyzőt tovább tudják foglalkoztatni, akár jegyzőként, akár körjegyzőként is, tehát 
kifejezetten azt a célt szolgálja, és csak átmeneti szabály, tehát nem kreált semmilyen 
szabályt, valamennyi szabály a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 
szerepel. Ez csak hozzá technikai szabályként, átmeneti szabályként létezik, hogy a 
foglalkoztatást megkönnyítse. 

Itt kifejezetten pont ellentétes a cél, ami föltételezhetően mögötte volt, tehát minél 
egyszerűbben, minél kevesebb adminisztrációval lehessen továbbfoglalkoztatni azokat a 
kollégákat, akik jelenleg önálló hivatalban vagy körjegyzőségben dolgoznak, és mondjuk nem 
kerülnek a járási hivatalhoz, tehát tovább lehet foglalkoztatni őket a közös hivatalokban vagy 
önálló polgármesteri hivatalokban 2013. január 1-jét követően is. 
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A Duna-part kapcsán pedig hadd mondjam, hogy 1995-től a vízügyi törvény 
rendelkezései szerint már csak állami és önkormányzati tulajdon lehetséges közvetlenül a 
Duna partján. 1995-ig nagyon vegyes tulajdonviszonyok keletkeztek mind a két partján a 
Dunának. 

Maga a szabályozás kettéválik. A teljes Budapest közigazgatási területre vonatkozó 
partszakasznál ad egy szabályozási lehetőséget csak kifejezetten a Duna partvonalával 
érintkező ingatlanok esetén a fővárosnak, hiszen egyébként a szabályozási jog a kerületeké, 
de ezen vonal tekintetében ad egy szabályozási lehetőséget a fővárosnak, hogy egységesen 
lehessen fölhasználási szempontból kezelni ezeket a nagyon eltérő tulajdonban lévő 
ingatlanokat. Tehát itt még van magántulajdonban lévő is, van állami tulajdonban lévő, 
kerületi és fővárosi tulajdonban lévő ingatlan. Ez annak a következménye, hogy 1995-től 
lépett be ez a szabályrendszer, hogy csak állami és önkormányzati tulajdon lehet, egyébként 
előtte nem. 

Kifejezetten az árvízvédelmi és a közlekedési szempontból két partszakasz az, ami 
kifejezetten érzékeny, amire a használati jog a törvényjavaslat alapján kiterjed. Ez az alsó 
rakpart mind a budai, mind pedig a pesti oldalon. Ott az a sajátos helyzet áll elő, hogy 
fizikailag sem lehet igazán elválasztani, hogy ezeknek a létesítményeknek mely része 
szolgálja a közlekedést, és mely része szolgálja közvetve az árvízvédelmet. Tehát közvetlenül 
az a partfal, ami az alsó rakparton akár egyik, vagy akár másik oldalról a felső rakparttal 
összeköti vagy - ha úgy tetszik - elválasztja lényegében, hiszen itt csak ezekről az 
ingatlanokról van szó, ez egyben árvízvédelmi létesítményként is funkcionál, és nagyon 
vegyes tulajdonban volt. A tulajdonviszonyokat nem kívánta rendezni a jogalkotó, de 
kifejezetten ezt a két partszakaszt, ahol… 

 
ELNÖK: De a kikötők biztos nem ilyenek, Bekényi úr. 
 
DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Nem, a kikötők a közlekedési 

szempontból kerülnek egységesen szabályozásra. A vízi közlekedésről szóló törvény 
meghatározott rendelkezései a kikötő kijelölésének a jogát is települési önkormányzatokhoz 
telepítették, illetőleg a kompok és a révek kijelölésének és az üzemeltetés biztosításának a 
jogát helyezték önkormányzati, méghozzá települési önkormányzati hatáskörbe. 

Ahhoz, hogy közlekedési szempontból egységesen lehessen a fővárosban használni a 
kikötőhelyeket is egységes közlekedési koncepció mentén, kellett a vízi közlekedésről szóló 
rendelkezések módosítása, hogy a fővárosban ne a kerületi önkormányzatok kijelölési joga 
vonatkozzon rá, hanem a Fővárosi Önkormányzaté, és ezzel párhuzamosan épült be ez a 
külön szabályrendszer, amely a kikötők üzemeltetésére vonatkozott. Tehát ez volt a mögöttes 
szakmai szempontrendszer, ami alapján ez a tervezet elkészült. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van még valami nagyon gyors hozzáfűznivaló? (Nincs jelzés.) 

Elnézést, nekem van, nagyon röviden.  
Azt kérdezem főosztályvezető úrtól a legutolsó témánál, hogy attól függetlenül, hogy 

azt hiszem, kettő törvényt is érint - az építési és a közlekedési törvényt, ezekben le lehet 
szabályozni -, feltétlenül szükségesnek tartják-e az Ötv.-t módosítani, mert mi szeretnénk 
elkerülni ezt. Az új Ötv.-t nemrég fogadtuk el, és azt gondolom, hogy sokat dolgoztunk rajta, 
különösen például egy fővárosi kerületi szakaszon. Mi nem szeretnénk az Ötv.-t módosítani, 
tehát azt gondoljuk, hogy ezt a feladatot, amit ön elmondott, a két törvény módosítása, az 
építési és a közlekedési törvény módosítása garantálja a főváros számára, nem szeretnénk a 
kétharmados Ötv.-hez nyúlni. Megvalósíthatónak látja-e a főosztályvezető úr, hogy Ötv.-
módosítás nélkül menjenek csak ezek a törvényjavaslatok ebben a témában? 
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DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Egyetlen pont miatt szükséges az 
Mötv. módosítása, a kikötők üzemeltetésénél. A vízi közlekedésről szóló törvény a 
kikötőhelyek kijelölésére vonatkozott. Kikötőhelyet egyébként bárki fönntarthat, aki a 
meghatározott föltételekkel rendelkezik, akár magánszemély, akár jogi személy. Ebbe a körbe 
esik bele természetesen az önkormányzat is. Tehát ahhoz, hogy a kikötőhelyek üzemeltetése 
is egységesen fővárosi kézbe kerülhessen, szükséges az Mötv. módosítása. Tehát maga a vízi 
közlekedési törvény csak a kikötőhelyek kijelölését jelölte meg, tehát itt emiatt szükséges az 
Mötv. módosítása ebben a körben. 

 
ELNÖK: Jó. Ezzel nem értünk egyet, de ezt majd nyilván más fórumokon 

megvitatjuk, főosztályvezető úr, helyettes államtitkár asszony. Ne menjünk bele ebbe az 
utcába, mert annak nem lesz jó vége szerintem. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Azt javasoltam a főosztályvezető úrnak, hogy mondja, hogy amennyiben a 
képviselő úr vagy bárki más módosítóként benyújtja, természetesen mi megvizsgáljuk ennek a 
lehetőségét. 

 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nos, ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a 
törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Nem? (Szavazás.) 9. 

Ebben kell szintén előadót állítanunk? Akkor Bóka képviselő úr ennek a témának a 
tudója és előadója. Ki az, aki a kisebbségi véleményt szeretne elmondani? (Varga Zoltán 
jelentkezik.) Varga képviselő úrnak is jót tett a négynapos pihenés, övé a kisebbségi 
vélemény. 

Egyebekben nincs semmi. A héten tervezetten nem tartunk több bizottsági ülést. 
Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


