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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 21 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. 
Az eredeti napirendi javaslathoz képest nem szeretnék kiegészítést tenni.  

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 19-en személyesen, és 4-en helyettesítéssel 
vannak jelen, tehát a bizottságunk határozatképes. Szeretném megkérdezni a tisztelt 
bizottságot, hogy el tudja-e fogadni a napirendi javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm. 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) 
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Általános vita) 

Az első napirendi pont a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló T/10383. számú 
törvényjavaslat általános vitája. Ezzel kapcsolatban az előterjesztő Németh Szilárd a Fidesz 
részéről, de nem látom a képviselő urat. Nyilván más bizottságokban is tárgyalják ezt.  

A nekem felírtak szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Horváth Attila Imre 
helyettes államtitkár urat köszönthetem itt. Az lenne egyből a kérdésem, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e a tárca részéről hozzáfűzni néhány gondolatot, vagy 
pedig a kérdésekre, észrevételekre kíván egyből válaszolni. 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm. Inkább a kérdésekre szeretnék válaszolni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy ezzel 

kapcsolatban kérdések a szaktárcához vannak-e. 
Parancsoljon, Pál Tibor képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Olvasva az előterjesztést, az fogalmazódott 
meg bennem, hogy nagyon sok esetben van, hogy társasházak esetében a vízdíjat, 
csatornadíjat, a szemétszállítást nem személy fizeti, hanem maga a társasház, ő a szerződő fél. 
Ebben az esetben is érvényes-e ez a 10 százalék, hiszen, ha ez így van, akkor vélhetően a 
társasházi törvényben kellene a társasházi közös költségre vonatkozóan is szabályozást 
benyújtani. Kérdezem az előterjesztő képviselőit, hogy ez hogyan alakul olyan esetben, ahol 
társasház a szerződő fél, és nem magánszemély. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdések a bizottság részéről?  
Szekó képviselő úr! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt szeretném felvetni, hogy a 

törvényjavaslat 12. §-a arról szól, hogy a hivatal az ellátásbiztonság folyamatosságának 
megőrzése végett engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, közérdekű üzemeltetési feladat 
ellátására engedélyezheti az állami víziközmű-társaság kijelölését.  

Látják-e annak akadályát, hogy ez úgy szóljon, hogy az állami és az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű-társaság, ugyanis lehetnek olyan, az ellátásban ellehetetlenülő 
települések, településcsoportok, amelyek az állami vízműtől adott esetben száz kilométerre, 
vagy akár száz kilométert is meghaladó távolságra vannak, mert a környezetükben 
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önkormányzati tulajdonú szolgáltatók tevékenykednek, működnek, amelyek alkalmasak 
lennének arra, hogy közérdekű szolgáltatónak kijelölésre kerüljenek. 

Tehát van-e ennek akadálya? Amennyiben nincs, akkor javasolnám ezt ekként 
módosítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Habis alelnök úrnak adnám meg a szót. 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 4-5. §-ban 

foglaltakhoz kapcsolódóan szeretném kérdezni, hogy nem merült-e fel olyan megoldás, 
amikor is valamiféle sávos tarifacsökkentés következne be, mert például a vízi közművek 
területén megyei jogú városok között is háromszoros, ötszörös különbségek vannak. (Dankó 
Béla megérkezik az ülésre.) 

A másik, hogy a 9. § foglalkozik azzal, hogy a víziközmű-szolgáltató alapdíjat és 
fogyasztással arányos díjat határoz meg, tehát eszerint kell eljárni. Jelenleg nagyon eltérőek a 
víziközmű-szolgáltatók tarifái. Léteznek közületi és hatósági díjak egyes helyeken. Van, ahol 
nincs alapdíj, és fogyasztással arányos díj. Ez mikortól és hogyan alakul át? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Az 5. §-hoz szeretnék hozzászólni a 

hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban. Ez a csökkentés gyakorlatilag milyen módon fogja 
érinteni az uniós támogatással megvalósult projekteket, fejlesztéseket? Egy konkrét példát 
mondok. 

Veszprém megyénél gyakorlatilag az Észak-Balatoni Hulladékkezelési 
Konzorciumnak szinte valamennyi település a tagja, néhánytól eltekintve, és azt gondolom, 
hogy gyakorlatilag csak veszteséggel lehet biztosítani a rendszer fenntartását, figyelembe 
véve azt, hogy a rendszer indulásakor immár egy 12 százalékos árcsökkentésre 
kényszerítettük rá a szolgáltatóinkat. Tehát azzal a 12 százalékkal mi most rosszul jártunk, 
mert akkor a 12 százalékot most még növeli egy 10 százalékos további csökkentés, ami 
nagyon nehezen kezelhető.  

Tehát egyáltalán az uniós projektből megvalósuló hulladékgazdálkodási projektek 
tekintetében hogy lehet kezelni az 5. §-t?  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ha több kérdés nincs a tisztelt bizottság 

részéről, akkor átadnám helyettes államtitkár úrnak a szót, és kérem, hogy a felmerülő 
kérdéseket válaszolja meg.  

Parancsoljon! 

Válaszok 

HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Kezdeném azzal, hogy a társasházakra is vonatkozik-e a 10 százalékos 
rezsicsökkentési cél. Nem a társasházakat céloztuk, hanem a lakosságot, tehát mindenegyes 
társasházban élő, jobban mondva magánszemély és család részesüljön ebből a 10 százalékos 
rezsicsökkentésből. Ez volt a cél. A részletszabályok kidolgozása ezen a téren valószínűleg 
még várat magára, de ez a Magyar Energiahivatal feladata. 

Az állami és az önkormányzati víziközmű-szolgáltatók kijelölése mint közérdekű 
szolgáltató, gyakorlatilag az integrációs folyamattal nem igazán összeegyeztethető. Ebben az 
esetben létrejöhet egy olyan kettős, hármas integrációs lépcső, ami drágítja az integrációs 
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folyamatot. Az integráció lényege és célja természetesen az, hogy minél kevesebb 
közműszolgáltató kezében integrálódjon a közművagyon, ennek jeles folyományaként 
gyakorlatilag a fenntartása, működtetése olcsóbbá váljon. Ha többször cserél gazdát ez az 
adott közművagyon, akkor mindenegyes gazdacserénél növekedhet, költségek rakódhatnak rá.  

Még egyszer. Tehát, ha az az önkormányzati közműcég, aki a végén gyakorlatilag 
mint megmaradó közműcég megmarad, abban az integráció gyakorlatilag, elméletileg 
létrejöhet. Hogy ez a valóságban hogy tud megvalósulni, azt megint csak az Energia Hivatal 
fogja szabályozni.  

A sávos tarifacsökkentés kérdésköre most nem merült fel. Most az első közös 
rezsicsökkentés esetén egy egységes 10 százalék került eldöntésre. A későbbiek folyamán 
természetesen folyamatosan vizsgálja a tárca, hogy egy sávos rezsicsökkentésnek milyen 
hatásai, előnyei és hátrányai lehetnek.  

A hulladékszállítási díjak egységes 10 százalékkal történő csökkentése érinti az 
európai uniós támogatásból megvalósult projekteket, ezért a kérvényeket már az érintettek 
nagy többségben a Magyar Energia Hivatalhoz el is juttatták, és az Energia Hivatal vizsgálja, 
hogy milyen módon tudja biztosítani, hogy ezek a projektek hátrányt ne szenvedjenek, kár 
őket ne érje.  

Volt még egy kérdés. Az alapdíj és a szolgáltatásarányos díjak összességéről szólt a 
kérdés, hogy mi van azokban az esetekben, ahol nincs alapdíj. Ebben az esetben is be kell 
vezetnie a nulla forintos alapdíjat a szolgáltatónak (Lukács Zoltán: És utána ezt kell 
csökkenteni tíz százalékkal! - Derültség az MSZP-s képviselők között.), és gyakorlatilag a 
későbbiek folyamán, hogy ez az alapdíj hogy változik, hogy alakul, a jövő zenéje, de ezt a 
díjszerkezetet ki kell alakítani. 

Köszönöm.  

További kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Vannak további kérdések és 
észrevételek a válaszaival kapcsolatban. Apáti alelnök úrnak adnám meg elsőként a szót. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit. Jelezném, hogy ha jól észleltem itt a leírtakat, akkor rés van a pajzson, 
ezen a bizonyos védőpajzson, ugyanis én sehol nem láttam, de javítsanak ki, ha tévedek, hogy 
a tűzifának, bármilyen faalapú tüzelőanyagnak az áfatartalmát csökkentenék.  

Jelezném, hogy ez Magyarországnak, különösen az északi és a keleti megyékben 
óriási jelentőségű kérdés, hiszen rengeteg olyan lakos van, akik eleve soha át nem tértek a 
földgázfűtésre, mert idejében észrevették, hogy az nem jó lehetőség, hanem egy kelepce, 
hiszen számoltak azzal, hogy előbb-utóbb megugrik a gáz ára, és nagyon sokan vannak 
olyanok, akik leálltak a gázfűtéssel, miután nem tudták megfizetni az árát. Ezeket az 
embereket ebből kihagyni, azt mondom, megint egy vidéket sújtó hiányosság vagy helytelen 
gondolkodás lenne, hiszen százezrével, ha nem milliószámra vannak olyan emberek, akik 
fával, brikettel vagy bármilyen faalapú tüzelőanyaggal fűtenek. Jelzem, hogy néhány korszerű 
fűtési mód is ehhez kapcsolódik. Én sehol nem láttam ennek nyomát, de ha tévedek, akkor 
annak örülök, ha pedig nem, akkor gondolkozzunk ebbe az irányba is, mert ezeket az 
embereket ebből nem lehet kihagyni, az diszkrimináció lenne velük szemben.  

Másrészt a hulladékkezeléssel kapcsolatosan, én már 5-6 éve hallottam szakmai 
körökből olyan megállapításokat, mely szerint igaz, hogy egy egyszeri komolyabb 
beruházással, de mindenképpen megérné az igazságosság és a tényleges fogyasztói érdekek 
érvényesítése végett egy chipes rendszer vagy egy egyedi azonosító rendszer kialakítása, 
aminek röviden az a lényege, hogy minden szemétgyűjtő kap egy egyedi azonosítót, és 
minden lakos, minden fogyasztó a ténylegesen elszállított hulladék után fizet oly módon, 
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hogy lemérik súlyra, nem pedig egy űrtartalmi alapú átalánydíjat fizetnek. Öt-hat évvel ezelőtt 
egy Bio-Pannónia nevű jászberényi központú cég szakmai előadásán hallottam, uraim, 
úgyhogy nyilván nem az ujjamból szívtam, vagy nem velem született tulajdonságom, hogy 
ilyeneket mondjak. Tehát ezt meg lehetne csinálni.  

Nyilván az a probléma nálunk, Szabolcs megyében is, hogy több milliárd forintos 
hitelfelvétellel, kötvénykibocsátással létrehoztak egy olyan három központú, jelesül egy 
Nagyecsed-Kisvárda-Nyíregyháza központú hulladékszállítási rendszert, amelyet beállítottak 
arra, hogy olyan díjakat kell fizetniük az embereknek, amelyekbe bele van kalkulálva a 
hitelek törlesztése. Elhiszem, hogy az ilyeneket már nehéz lesz átállítani, akár évtizedes 
nagyságrendben, de ahol lehetőség van rá, kezdjük el bevezetni, mert ha - épp elnök úrral 
konzultáltam - ez Németországban vagy Németország bizonyos részén működik, akkor 
működhetne nálunk is. Tehát jó lenne, ha ezeket a pozitívumokat is át tudnánk venni a 
nyugattól, és nem a kifogásokat keresnénk, hanem a megoldásokat.  

Köszönöm. (Tasó László megérkezik az ülésre.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kör lesz, ahogy elnézem. Szekó képviselő úr, 

Pál képviselő úr, Bóka képviselő úr - parancsoljon, Szekó képviselő úr! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Ha jól értettem a válaszból, akkor ezek 

szerint támogatnák azt, hogy ez a szakasz úgy módosuljon, hogy nemcsak a kizárólagosan 
állami, hanem a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő társaságok is ugyanúgy 
kijelölhetők legyenek közérdekű üzemeltetésre. Ha nem, akkor igazából nem értem az 
indokát, hogy miért nem.  

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a szippantott szennyvíz vonatkozásában mi a 
helyzet a 10 százalékos csökkentéssel. Tehát arra is vonatkozik ez vagy sem? 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pál Tibor képviselő úr! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ha jól értettem a választ, akkor azt mondja 

az előterjesztő nevében, hogy a társasházak esetében, amikor a társasház a szerződő fél, és 
nem magánszemély - és ahogy olvasom a törvényt is, lakossági felhasználó van írva -, akkor 
ebben az esetben nem érvényes ez a 10 százalékos díjcsökkentés.  

Ez azt jelenti, hogy a nagyvárosokban - nagyon sokféle változat van. Van, ahol a víz, 
csatorna, a szemétszállítás szinte mindenhol társasházakkal van szerződve. Van, ahol már a 
távfűtés egyébként is így működik. Az ő esetükben ez, ha jól értelmezem, akkor kimarad, 
tehát ők nem részesülnek ebben a 10 százalékos díjkedvezményben.  

Ez azért érdekes, mert egyébként az elmúlt években Budapesten és sok nagyvárosban 
működött egy ilyen a díjhátralékosokat segítő alapítvány, hálózat vagy HÉRA Alapítvány, 
különböző néven. Az ettől az alapítványtól kapott támogatás egyébként nagyobb, mint a 
mostani díjcsökkentési javaslatukban szereplő; 10 százalékot javasolnak, és már elmondtam 
egy napirend előtti hozzászólásban, hogy ettől az alapítványtól a szociálisan rászorulók 
egyébként 20 százalékos támogatást kaptak. Hoztam konkrét számlát Budapest társasházaiból. 

Tehát ez most arról szól, hogy akkor ők már nem kapják ezt a 20 százalékot, mert 
önök megszüntették ennek az alapítványnak a támogatását, tehát a cégek nem adnak pénzt 
erre az alapítványra, nem kapnak ilyen támogatást, most pedig az itt lévőből azt látom, hogy 
akkor maga a társasház sem részesül ebben a szerződésben, hiszen nem a személy szerződött 
a szolgáltatóval, hanem maga a társasház konkrétan. Akkor ez nem túl hasznos és nem túl jó 
dolog, vagy legalábbis azt üzeni a városban lakók számára, hogy az ő számukra ez nem nyújt 
igazán rezsicsökkentési kedvezményt. Vélhetően a villany esetében valami eléri őket, de az 
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minimális. Rosszabb, mint a korábbi helyzet volt. Ha jól értem azt, amit elmondott az 
előterjesztő. 

 
ELNÖK: Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy elképzelhető-e a 

hulladékszállítási díjak oly módon történő kezelése, hogy a korábbi évben adott 10 százalék 
kedvezmény figyelembe legyen itt is véve. Tehát ezt megkérdeztem.  

Tehát, ha mi már adtunk 10 százalék kedvezményt korábban, tehát kvázi 
megvalósítottuk, mivel előre láttuk a kormány szándékát (Derültség.) 2011-12-ben, és 
dokumentálhatóan, ez a 10 százalék, ami 12 százalék volt, megtörtént, ez kezelhető-e ebben a 
törvényjavaslatban, vagy befogadnának esetleg ilyen jellegű módosító indítványt? Kettő: az 
ebből eredő potenciális veszteséget ki fogja finanszírozni?  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lukács képviselő úr jelentkezett. 
 
LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Ha jól olvasom, akkor a 10 

százalékos csökkentésnél a január 31-én érvényes árakat kell figyelembe venni. Bóka 
képviselő úr mondja, hogy ők 10 százalékkal, 12-vel csökkentették a szemétszállítási díjakat. 
Viszont január hónapban az önkormányzatok jó nagy részénél jelentős emelés volt, pont a 
szemétszállítási díjak ügyében; 18, 22, de van olyan település, ahol 32 százalékkal emelkedett 
a szemétszállítás díja.  

Úgyhogy kérdezem, hogy lenne-e erre fogadókészség, hogy a január 31-i állapot 
helyett a január 1-jei állapotot vegyük figyelembe, mert éppen január hónapban voltak ezek az 
elég jelentős emelések. Én például Tatabányáról tudok beszélni, ahol január hónapban 22 
százalékkal emelték meg a díjakat. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ha a január 1-jei árakhoz 
képest csökkentenénk, akkor valószínűleg lenne eredménye. Sok helyütt, ha a január 31-i 
árakhoz képest csökkentjük, akkor még mindig magasabb díjat fognak fizetni, mint az előző 
évben.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem egy felvetésem van, amit itt Bóka képviselő úrral 

beszéltünk, hogy ha jól tudom, akkor a jelenlegi szabályozás szerint december 31-hez képest 
január 1-jén 4,2 százalékra maximálva van az emelés lehetősége, annál többel nem lehet 
emelni. Tehát nem tudom, hogy 22-vel hogy, de akkor érdekes dolog történt, mert 
decemberről januárra 4,2-nél a jogszabályok szerint nem lehetett jobban. Nem tudom, hogy a 
22 hogy jött ki, de egészen biztos, hogy ha ez így történt, akkor ott valami nem stimmel. 
(Lukács Zoltán: Akkor valami nem stimmel!) De ön is tudja, hogy ez így van. Tehát itt akkor 
valami nem stimmel. (Lukács Zoltán: Én meg ott ülök a közgyűlésben!) 

Parancsoljon, államtitkár úr! 

Reflexiók 

HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Valóban én is a 4,2 százalékra mint maximális díjemelési lehetőségre 
hívnám fel a figyelmet, illetve a 10 százalékos díjcsökkentéssel kapcsolatban a törvény 
egyértelműen fogalmaz, hogy gyakorlatilag a január 31-ei díjállapothoz kell 10 százalékot 
csökkenteni. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű. 
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A szennyvízszippantás díjtételeinek a csökkentését egyelőre vizsgáljuk, ugyanakkor 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél természetesen a csatornázottság 
maximális megvalósítása Magyarországon.  

Valószínűleg nem voltam egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy a társasházak igénybe 
vehetik-e. Ha a társasházakban lakosság lakik, tehát nem kft.-kről és nem üzletekről van szó, 
akkor igen. Tehát akkor meg fogjuk találni a módját annak, hogy megfelelő rendeletekkel 
biztosítsuk a társasházaknak is az ott élő lakosság számára a 10 százalékos rezsicsökkentést. 
Szeretném, ha ebben nem lenne félreértés, ez egyértelmű cél. 

Tűzifa és szén, illetve az égetéssel kapcsolatban. Szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy a Belügyminisztériumnak van egy tűzifaprogramja, amellyel a lakosságot kívánja 
támogatni a fűtési szezon idején. Mellékesen elmondom azt, hogy különböző minőségű 
tűzifával, illetve különböző minőségű szénnel vagy lignittel történő tüzelés lényegesen 
olcsóbb, mint a gázzal történő fűtés. Ezért gyakorlatilag a legnagyobb nehézséget okozó 
gázfűtés ellen történt meg az első intézkedés. Ez nem zárja ki, hogy a későbbiek során ne 
értékelnénk újra, és ne gondolnánk át, hogy adott esetben tűzifára vagy szénre is kiterjesszük-
e ezt az intézkedéscsomagot. 

A hulladékszállítással kapcsolatos elszámolásban a chipes rendszer mellett léteznek 
egyéb megoldási módok is. A szelektív gyűjtés mellett vannak olyan területek, régiók, ahol a 
kukákat egy mérleges kocsival megmérik, és súlyra is lehetne is fizetni. Az, hogy melyik 
eljárás a hosszú távon fenntartható, ugyancsak vizsgálat alatt van, és amikor kialakul egy 
konkrét vélemény, hiszen itt elhangzott, hogy 5-6 évvel ezelőtt már az asztalon volt egy ilyen 
típusú javaslat, azóta is még a szakma igazából nem tette le a voksát amellett, hogy melyik az, 
amelyik igazából üdvös eljárás. Ha lesz egy olyan eljárás, amire a szakma egyöntetűen azt 
mondja, hogy ez a támogatandó, akkor mi is meg fogjuk vizsgálni.  

Még volt egy kérdés, az pedig nem volt más, mint az önkormányzati szolgáltatóra 
vonatkozó. Ez a kijelölt közszolgáltató egy vészmegoldás. Ez nem arról szól, hogy hosszú 
távon végleges megoldást nyújtson az adott problémára. Ha valaki nem tudja, vagy nem 
akarja fenntartani a továbbiakban a víziközmű-szolgáltatás üzemeltetését, akkor lép be az 
állam, és átvállalja ezeket a feladatokat. Erről szól ez a dolog. Innentől fogva, illetve amiatt, 
mert említettem, hogy a többlépcsős integráció nehezen értelmezhető, illetve 
költségproblémákat okozhat, ezért nem támogatható az, hogy az önkormányzatok által 
üzemeltetett víziközmű-szolgáltató cégek kapják meg ezt a területi expanziót. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr. Arra fogom kérni a tisztelt bizottság 

tagjait, hogy az általános vitán, illetve a módosító javaslatok elkészítésekor segítsék azzal a 
munkát, hogy valóban kiérlelt javaslatokat hoznak, hiszen szerintem számtalan olyan kérdés 
merült fel, amiben, úgy érzem, hogy egyetértünk, de valóban jogilag szabályozni kell.  

Például helyettes államtitkár úrnak is jelezném, ha figyelne, hogy arra majd figyeljünk, 
hogy mondjuk, tipikusan a Pál Tibor által említett helyzetben, Budapesten vannak nagy 
társasházaink, amiben van ügyvédi iroda, kft., jogi személyek, és vannak természetesen 
magánlakók is. Ott azért, amikor a társasház szerződik, akkor arra valami szabályt kell találni, 
hogy valóban az ott élőket hogyan lehet bevonni ebbe a körbe. Tehát azt gondolom, hogy 
azért ezeket ki kell még dolgoznunk a végszavazásig, ebben kérem mindenkinek a segítségét 
a bizottság tagjai részéről.  

Határozathozatal 

Feltenném szavazásra. Aki támogatni tudja, és általános vitára ajánlja a 
törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ha jól látom, a bizottság 
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta. 
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Előadót kell állítani. Gajda Róbert képviselő urat szeretném bizottsági előadónak, ha 
ez így megfelel. Köszönöm szépen.  

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10402. szám) (Általános vita)   

Áttérünk a második napirendi pontra, amely a Nemzeti Eszközkelezővel kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló T/10402. számú törvényjavaslat általános vitája. 
Helyettes államtitkár urat, a jegyzeteim szerint Székács Péter helyettes államtitkár úr váltja a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről.  

Megkérdezem Székács Péter helyettes államtitkár úrtól, hogy az általános vitával 
kapcsolatban kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni, vagy pedig a kérdésekre, észrevételekre 
kíván egyből válaszolni. 

 
SZABÓ FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelettel annyit pontosítanék, hogy én Szabó Ferenc vagyok. Székács Péter helyettes 
államtitkár úr helyettes államtitkárságán főosztályvezetőként dolgozom, és a helyettes 
államtitkár úr elnézést kér, de sajnos nem tudott megjelenni, mert egy halaszthatatlan, előre 
nem látható feladata jött közbe. Kolléganőmmel együtt képviselnénk a szakterületet.  

A törvényjavaslattal kapcsolatban nem kívánunk különösebb megjegyzést tenni. 
Amennyiben van kérdés, természetesen válaszolunk.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságtól, hogy kérdés, észrevétel 
van-e a módosítással kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.)  

Ha nincs, akkor szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy aki általános vitára 
alkalmasnak találja a törvényjavaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. 
Nem? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 6 tartózkodással általános vitára 
alkalmasnak találtuk. Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, hogy eljöttek és beugrott 
helyettes államtitkár úr helyett. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10329. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

A harmadik napirendi pontunk Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény 
módosítása, általános vita. Szaló Péter helyettes államtitkár urat köszöntöm a 
Belügyminisztérium részéről. Első helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk ezt.  

Kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e hozzáfűzni az előterjesztéshez 
néhány mondatot, vagy egyből a kérdésekre, észrevételekre térjünk át.  

Dr. Szaló Péter szóbeli kiegészítése 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Azt szeretném jelezni, hogy most nem a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
területrendezési tervéről szóló átfogó felülvizsgálatról van szó, hiszen nem változtatjuk meg a 
területfelhasználás rendszerét, magát a térszerkezetet, hanem csak olyan javaslatokra tettünk 
javaslatot, amelyek életszerűbbé teszik a szabályozást.  

Itt külön kiemelném azt a két pontot, ami az önkormányzatok számára állapított meg 
határidőt. Egyfelől 2008-ban 22 településsel bővült a kiemelt üdülőkörzet a települések saját 
kérelmére, és akkor előírta a törvény, hogy négy éven belül módosítaniuk kell 
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településrendezési terveiket. Sajnos két település még ezt nem tudta teljesíteni, ezért 
indokoltnak tartjuk a további két évvel való meghosszabbítását ennek a határidőnek. 

A másik lényeges pont a balatoni kistelepülések szennyvíztisztítási programja. 
Gyakorlatilag öt település teljesített eddig. Még további 23 településen kell megoldani az 
egyedi tisztítókat. Itt az anyagi-gazdasági lehetőségekhez igazítva ugyancsak határidő-
módosítást javaslunk 2018. december 31-ig. Látszólag sok változtatás van, de ez az építési 
törvény elmúlt évi módosítása miatt a fogalmak összhangba hozását szolgálja.  

Még egy dolgot emelnék ki. A szabályozások nagyon szigorúak. Ezt a szigort 
fenntartjuk, és különösen az erdőterületek vonatkozásában. Látszólag az eddigi 95 százalékos 
besorolást településszinten konkrétan erdőterületre, ezt 85-re vinnénk le. De szeretném 
jelezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy ott beépítésre szánt területet lehetne kijelölni, hanem 
olyan természetközeli területeket, mezőgazdasági területeket, vízgazdálkodási területeket, 
amik a céllal összhangban vannak. 

Sajnos voltak olyan települések, például mondom a Vindornyafokot, ahol két hektár 
erdő van, a tervezett erdő meg 55 hektár a 350 hektáros településen. Tehát egyszerűen nem 
tudják tartani ezt a magas arányt. Ráadásul sok esetben más ágazati szabályt kéne sérteni, 
mondjuk, lápon vagy természetközeli területeken kellene erdőt kijelölni, ami pedig a 
természetvédelmi törvény miatt nem lehetséges. Ezért nem tudják módosítani a rendezési 
terveket.  

Tehát a lazítás csak látszólagos, mert beépítést nem engedünk meg, ugyanakkor a 
településrendezési tervek elfogadását indokolttá teszi, és nagyobb szabadságfokot 
biztosítanánk a szigorú szabályok mellett a partszabályozási területek meg a zöldterületek 
kijelölésére. De tartani kell a mértékét, a hosszát, összefüggőnek kell lennie, de adott esetben 
optimálisabb megoldásokat is el tudunk fogadni helyi szinten.  

Tehát környezeti szempontból ez semmilyen hátrányt nem okoz, társadalmi 
szempontból főleg az önkormányzatok számára előnyös a szabályozás, a gazdasági 
lehetőségeket figyelembe veszi. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa az általános 
vitára való bocsátását.  

Köszönöm. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Szeretném megkérdezni a tisztelt 
bizottságot, hogy kérdés, észrevétel van-e. 

Hegedűs Lorántné képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Ha jól értem, akkor egyszerre észrevételt és 

kérdést is fel lehet tenni, ugye?  
 
ELNÖK: Szerintem igen. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Az első észrevételem az lenne, hogy 

meggyőződésem szerint itt igenis nagyon nagyvonalúan könnyítenek bizonyos feltételeken. 
Az indokolásban le is van írva, hogy nagyobb mozgásteret akarnak biztosítani, meg 
életszerűbb meghatározásra van szükség bizonyos esetekben. 

Ez magyarra lefordítva az esetek 99 százalékában Magyarországon eddig mindig azt 
jelentette, hogy konkrét beruházási terv van, gyakorlatban már 50-es pallértervek vannak a 
fiókban, és ehhez kell aztán visszafelé menve, mint a rák, módosítani az összes további 
szabályozást, végeredményben a törvényt is, tehát a Bkük.-t is módosítani szükséges. 

Épp ezért először is azt szeretném megkérdezni helyettes államtitkár úrtól, mondja 
meg nekem azokat a konkrét példákat, amik miatt most erre szükség van, két tekintetben. 
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Egyrészt a zöldterületek tekintetében, mert itt vannak vízparti zöldterületek, amelyek 
szabályozása meglehetősen fel fog lazulni értelmezésem szerint több tekintetben is, erre most 
nem szeretnék kitérni, majd ki fogok térni nyilvánvalóan az általános és a részletes vitában.  

A másik ilyen tekintetben a partvonal. Hol van az a partvonal, ahol kijelöljük azt a 10 
méter széles sétányt, amit mindenképpen be kell tartani? Tehát e kettő pont tekintetében én 
nagyon komoly lazítást érzékelek, ami nem jó, mert tudjuk, hogy vannak olyan beruházások 
is, amelyek kizárólag vegytisztán külföldi beruházói érdeket szolgálnak. Mondok egy konkrét 
példát, például a Club Aliga területe egy legendás példája ennek a nem biztos, hogy minden 
szempontból támogatandó külföldi beruházási térnyerésnek.  

Ezért szeretném megkérdezni még egyszer, hogy mik azok a konkrét példák, amelyek 
alátámasztják és indokolják, hogy most utólag azokhoz módosítsuk, hogy most módosításra 
kerül majd a Bkük. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Bóka képviselő úr, utána Szedlák képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. A korábbi 

anyagokban láttam, mintha szerepelt volna a parti sétány kialakítása tekintetében, és általában 
egyébként is a Balaton-törvényből, aztán a szabályozási tervekből adódó ingatlanokban esett 
károk kártalanítási kötelezettsége. Ez most ebben nem szerepel, lehet, hogy más jogintézmény 
vagy jogtechnika fogja megoldani ezt a kérdést, de megkérdezném, hogy ez miért nincs ebben 
az anyagban, és mikor fog a parlament elé vagy más jogalkotó fórum elé kerülni.  

A második, hogy szintén egy korábbi anyagban, javaslatban felvetődött az úgymond 
illegális feltöltések kezelésének a kérdése, ami szintén nincs ebben az anyagban.  

És egy véleményt is mondanék Hegedűs képviselő asszony felvetésére. Az 
erdőterületek és a zöldterületek tekintetében ezek nyilván érzékeny területek, és tényleg 
őszintén csak az életszerűség tekintetében szabad ezekhez hozzányúlni. Azok az indokok, 
amiket államtitkár úr elmondott, reálisak. Én megnézettem kollégákkal, akik a szabályozási 
tervekkel foglalkoznak, tehát azt mondják, hogy így is elég nehéz lesz majd erdőterületeket, 
illetve zöldterületeket átsorolni, de kétségkívül, a fő cél továbbra is az, azt gondolom, hogy a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben minél több erdőterület legyen, és minél több zöldterület 
legyen, maradjon és kerüljön kijelölésre. 

Az életszerűségre hadd mondjak egy példát. Nem a vízparton, jelen pillanatban 
kialakult egy önkormányzati tulajdonban lévő közpark, mondjuk, ötezer négyzetméteren, és 
egy városrehabilitációval érintett fejlesztés érinti, és mondjuk, annak az egyik sarkába egy 
utat akartunk elvinni. Az egész pontosan két négyzetmétert levenne ebből a közparkból, és a 
közpark másik részén a két négyzetméter helyett, mondjuk, 150 négyzetmétert pótolnánk 
vissza. Ez a jelenlegi szabályozás mellett nem megvalósítható. Tehát a Balatontól 2-3 
kilométerre akár, tehát a közvetlen partvonalától, ha egy városrehabilitáció, tehát közcélt 
szolgáló fejlesztés tekintetében egy utat akarunk elvinni vagy bármit, a part területét nem 
csökkentve, egyszerűen csak egy picit szerettük volna arrébb vinni, és az egyik csücskéből 2-
3 négyzetmétert lecsípni, és azt a 2-3 négyzetmétert sokszorosan a másik oldalra pótolva, ezt 
a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, mert a közpark területe, tehát a zöldterület szent és 
sérthetetlen jelen pillanatban. Tehát semmilyen mozgást nem tett lehetővé a jelenlegi 
szabályozás. 

Megértve az ön felvetését, egyetértve annak szellemiségével, de szerintem még sincs 
jól ez az abszolút merev szabály, és sok buta megoldást eredményez, ha ehhez nem nyúlunk 
hozzá.  

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Kapcsolódnék Bóka 

képviselőtársamhoz, talán államtitkár úrnak is segítve, példákat mondva képviselő 
asszonynak, nagyon sok olyan példa van, ami esetében szükséges ez a módosítás. 
Semmilyenfajta beruházások nincsenek mögötte. 

Nagyon egyszerű a történet. 2000-ben volt egy Balaton-törvény, ami el lett fogadva. A 
Balaton-törvény értelmében 2003-2004-ben a települések annak megfelelően fogadták el a 
rendezési terveiket. Közben módosult a Balaton-törvény, ami értelmében, mondjuk, akár 
mondhatnám példaként is a saját településemet. Ha erdőterületet eddig is mezőgazdasági 
területbe akarnánk besorolni, akkor az történt volna, ha ez nincs módosulva, nem tudom 
teljesíteni vagy a mezőgazdasági, vagy az erdőterületi kérdésköröket, amit az államtitkár úr is 
mondott, hogy pontosan százalékok beépítését. Hiszen, ha az erdőterületből nem engedik 
kivenni, akkor a mezőgazdasági arányt nem tudom biztosítani a településemen.  

Ettől függetlenül ugyanilyen példa lehet Balatonalmádi tekintetében, ahol nem 
vízpartról, nem beruházásról beszélünk, óvodát szeretett volna bővíteni; zöldterület van 
mellette, 10 négyzetmétert kellett volna az adott zöldterületből hozzácsatolni, nem tudott 
hozzácsatolni, mert nem engedte a Balaton-törvény. Holott ugyanúgy zöldterületet adott volna 
cserébe. 

Tehát azt gondolom, hogy szükséges és fontos az ilyen jellegű módosítások 
tekintetében, és nem arra hivatkozunk szerintem, legalábbis mi, akik ezt támogatjuk, hogy 
nem tudom milyen külföldi tulajdonú befektetés. Azt mondom, hogy azokat igenis meg kell 
vizsgálni, és nem szabad, hogy ilyen mérvűen ezek a módosítások ezt érinthessék. 

A másik, hogy az államtitkár úrhoz szeretnék kérdést feltenni, pontosan az 
erdőbesorolás vonatkozásában. Ha jól látom, a módosítás csak azt engedi, hogy 
mezőgazdasági területbe lehet besorolni, vagy van egyéb felhasználás is vízparti meg minden 
egyéb tekintetben. De én úgy gondolom, hogy vannak életszerű helyzetek, ahol mondjuk, akár 
a saját településemen is, Litér településen, ahol soha nem volt erdő. Szerencsére a 2008-as 
módosítások… (Folyamatos zaj. - Nem érthető.) …például egy olyan úttal rendelkezik, ami 
egyik fele már beépített, lakóövezet, és a másik felét is be lehetne építeni, hiszen minden 
közmű ki van építve. 

Tehát magyarul azt szeretném kérdezni, hogy miért nem mehet akkor… (Folyamatos 
zaj. - Nem érthető.) Természetesen egyediként megvizsgálva, akár a balatoni főépítész által is 
jóváhagyva ezt a módosítást végrehajtani. Még egyszer mondom, nem azért, hogy minden 
volt erdőbesorolásból ne mezőgazdaságba. Tehát semmilyen célom nincs ezzel, csak az, hogy 
egy olyan ésszerű döntést tudjon a település is végrehajtani, ahol kihasználhatjuk a beépíthető 
területeket.  

A fő kérdésem még az lenne, hogy az államtitkárság vagy a minisztérium támogatna-e 
egy olyan módosító javaslatot, amelyben azt mondjuk, hogy Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzetében bányák nem bővíthetőek, bányaterületet ne lehessen bővíteni.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs más, akkor helyettes államtitkár úrnak 

megadnám a szót. 

Dr. Szaló Péter válaszai 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A képviselő asszony felvetésére szeretném jelezni, hogy 
nem tárgyaltunk egyetlenegy befektetővel, sem ilyen irányú kérelmet, javaslatot nem kaptunk. 
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Kimondottan az önkormányzatok javaslatait vettük figyelembe, velük egyeztettünk és az 
érintett szervekkel. Tehát konkrét beruházási igényeket nem szolgálunk ki e szabályozással.  

A vízpart a legérzékenyebb terület. A törvény először meghatározott egy 30 méteres 
sávot, amiben a beépítést korlátozta, majd a törvény a területrendezésért felelős miniszter 
feladatává tette partszabályozási tervek kidolgozását, hogy konkrétan az adott vonalakhoz 
illessze a szabályozással érintett területeket. Tehát például, ahol a vasút van, mert nem 
érdemes a vasúton túlnyúlni. Gyakorlatilag minden településre a felelős miniszter elkészítette 
a partszabályozási javaslatait, amelyeket aztán átemeltek az önkormányzatok saját 
településrendezési terveikbe. 

Ebben két pontos szabályozási vonal van. Az egyik a település felé, hogy mekkora 
területet fed le, ez nem változik, nem változhat, a másik oldalon pedig a Balaton medre, a jogi 
medervonal, amit lényegében ezekkel a tervekkel együtt határoztunk meg. Tehát ezek nem 
változnak. 

Voltak javaslataink a zöldterületek kialakítására, hogy kialakuljanak az összefüggő 
zöldterületek, sétányok. Viszont például olyan érdekes anomáliák voltak, hogy Balatonőszöd 
esetében a kormányüdülő területét egyetlenegy centiméter hosszában nem érintette. A 
jelenlegi kormány úgy döntött, hogy akár a kormányüdülő előtti területen is legyen közcélú 
sétány. Tehát éppenséggel a közterületek pozitív irányú változását tartja lehetségesnek.  

De a 3. § (2) bekezdés pontosan meghatározza azokat a szabályokat, amelyek között 
mozoghat az önkormányzat. Itt most már nem kell az önkormányzatok kezét fogni, hiszen 
vannak ilyen partszabályozási tervek, de amennyiben ez összefüggő, ha nem védett terület, ha 
ez állami vagy önkormányzati tulajdonban van, akkor kijelölhet ilyen területeket.  

Bóka képviselő úr kérdésére, hogy a kártalanítási kötelezettség nem szerepel benne. 
Próbálkoztunk a korábbi tervezetben, változatokat fogalmaztunk meg, hogy hogy lehetne a 
kisajátítás és a kártalanítás költségét a központi szabályozó, tehát az állam, illetve a helyi 
önkormányzat között megosztani, mi az egészséges arány. Rengeteg vita folyt le a 
kormányzatban, és mivel nem lehetett olyan általános szabályozást kidolgozni, hogy 
egyértelműen vagy a kormányra, vagy az önkormányzatra telepíteni ezt a felelősséget, a 
kormány úgy döntött, hogy a polgárjogi törvény szabályai szerint minden esetben a bíróság 
állapítsa meg, hogy ki legyen a terhek viselője. Ezért maradt ki ez a szabályozás. Tehát 
mindig az adott egyedi helyzetet kell figyelembe venni a kártalanítás, kisajátítás során. 

Az illegális feltöltések kezelését a kormány nagyon fontosnak tartja, ezért egy 
projektet indít a felmérésre, részben uniós támogatásból, hogy kialakítsa a leendő területeket. 
Tehát az előkészítés megkezdődik. Fontosnak tartjuk, de ez konkrétan nem kapcsolódik a 
törvényhez, de hosszú távon a kormány mindenképpen meg akarja oldani.  

Köszönöm szépen a példákat, amiket a képviselő urak említettek az erdőterület 
szabályozásával kapcsolatban. Valóban, ha az erdőterület 95 százalékát akarjuk tartani, akkor 
nem tudjuk tartani a mezőgazdasági terület ugyancsak 95 százalékos besorolási 
kötelezettségét. Fel tudom sorolni azokat a településeket Szegerdő, Somogysámson, 
Felsőpáhok, Dörgicse, Balatonakali területén, Vindornyafok, Siófok, Zalakaros területén, ahol 
különböző mértékben, de a szabályok együttállása miatt nem tudják a települések rendezési 
terveiket módosítani. Mint láthattuk, ezek nem a vízparti területek, ahova a befektetők 
igyekeznek, hanem ezek háttértelepülések, és nem beépítési szándék áll a háttérben. 

Szedlák képviselő úr kérésére, hogy miért nem lehet. (Egy mobiltelefon folyamatosan 
zavarja a hangosító berendezést.) Egyrészt, mert nem akartunk a szabályokon lazítani, hogy 
az erdőterületre kijelölt területeken beépítésre szánt területek jöjjenek létre. Nem ismerem ezt 
a konkrét települési igényt, de ez volt a konszenzus a tárcák között, hogy maradjunk 
természetközeli állapotban, ha nem is feltétlenül erdőt kell oda telepíteni, de szolgálja a 
természetvédelem és a környezet érdekét ez a fajta módosítás.  
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ELNÖK: Államtitkár úr! Az ön mobiltelefonja zizeg folyamatosan?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Valaki, akinek a mikrofon közelében van, és be van kapcsolva a készüléke, 

az tegye már meg, hogy egy picit… (Jelzésre:) Igen, azt hiszem, hogy ott, Szedlák képviselő 
úrnál volt a baj. Köszönöm, államtitkár úr.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Kérdésére, hogy 

bányabővítés tiltását támogatnánk-e, azt gondolom, hogy igen. Ez az üdülőkörzet funkciójával 
nincs igazán összhangban. Tehát, a konkrét igényt nem ismerem, de természetesen elvi alapon 
azt tudom mondani, hogy igen, támogatnánk.  

Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Szeretném megkérni a tisztelt bizottságot, hogy 
aki általános vitára alkalmasnak tartja a T/10329. számú törvényjavaslatot, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen. Nem? (Szavazás. - Hegedűs Lorántné felé:) 
Vagy tartózkodás? (Hegedűs Lorántné: Nem!) Akkor 2 nemmel támogattuk. Köszönöm, 
helyettes államtitkár úr.  

A bizottsági véleményt Szedlák Attila képviselő úr fogja elmondani. Kisebbségi 
véleményt szeretne mondani a képviselő asszony? (Hegedűs Lorántné: Majd az általános 
vitában elmondom.) Akkor Attila mondja el a bizottsági véleményt.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10332. szám) (A Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása) 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra, ami Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény módosítása, T/10332. számon. A Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása. Ezzel kapcsolatban Berczik Ábel 
főosztályvezető urat köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Az lenne a kérdésem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e mondani a 
főosztályvezető úr. 

 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormányálláspontot. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot. Arra kérem a bizottság tagjait… (Dr. Bóka István felé:) 

István, légy szíves! Vagy kint akkor, ha nem akartok a szavazásban részt venni, de István, 
nem lenne baj szavazni sem egyébként. (Dr. Bóka István: Egy perc!)  

Szóval kormányálláspontot fog mondani a főosztályvezető úr. Azt a javaslatot teszem, 
hogy a 3-as ajánlásból érint minket az 1. számú módosító javaslat, illetve az 5. számú 
ajánlásból a 2., 3., 4., 5., 7., 10. módosító javaslat. Mindegyik a költségvetési bizottságé. Ha 
mindegyiket támogatja a kormány - és ezt mondja most főosztályvezető úr -, akkor egyben 
tudnánk róla szavazni.  

 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, mindegyiket támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Kiváló. Akkor én egyben fogom feltenni a bizottságnak szavazásra. Aki 

ezeket a módosító javaslatokat, tehát a 3. számú ajánlás 1., pontját és az 5. ajánlás 2., 3., 4., 5., 
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7. és 10. pontját tudja támogatni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Nem? 
(Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási 
felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10240. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

Rátérünk az ötödik napirendi pontra, amely az egészségügyet érintő egyes 
törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról szóló 
T/10240. számú törvényjavaslat. Szintén a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatokat vitatjuk meg. Jeviczki Melinda jogtanácsos asszony van nekem jelölve, de 
mondják meg, hogy ki fog nekünk nyilatkozni a tárca részéről, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából. 

 
DR. HORVÁTH ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Horváth István 

vagyok a minisztérium részéről. 
 
ELNÖK: Horváth István szakmai tanácsadó. Horváth úr, ön mire van felhatalmazva, 

tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani a módosítókkal kapcsolatban?  
 
DR. HORVÁTH ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Értem. Akkor szeretném az ajánlás 1. pontját feltenni, Kiss Sándor, Gyenes 

Géza módosító javaslatát. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. HORVÁTH ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 

(Senki sem jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 2. módosító javaslat szintén Kiss Sándor, Gyenes Géza javaslata. 
 
DR. HORVÁTH ISTVÁN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki 

sem jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A végére is értünk, nagyon szépen köszönöm a részvételüket. 

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10241. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)   

A hatodik napirendi pont szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, 
továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/10241. 
számú törvényjavaslat. Harsányi Zsolt főosztályvezető urat köszöntöm a Belügyminisztérium 
részéről.  

Megkérdezem főosztályvezető urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e 
mondani.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Kormányálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot fog mondani. A 8. számú módosításról, Szél Bernadett 

javaslatáról kérdezem az álláspontját. 
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DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 9. pont Kiss Péter és Harangozó Gábor javaslata.  
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 10. módosító javaslat Tapolczai Gergely képviselő úr javaslata. 
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, hogy 
itt volt.  

Egyebek  

Az egyebek között egy kérésem lenne a bizottsághoz, amelyben szavazni is kellene. A 
bizottság ellenőrző, az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó 
törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottságban 
rotációban szerepelnek az elnökök, és most lejárt egy időszaka Pál Tibor képviselő úrnak, és 
ezért szeretném - ugye az ellenzék vezeti mindig ezt az albizottságot -, ha Hegedűs Lorántné 
asszonyt választanánk meg ennek az albizottságnak a vezetésére.  

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag 
megszavaztuk. Gratulálok, a képviselő asszony vezeti ezt az albizottságot! 

Köszönöm szépen a bizottság mai munkáját. Vége az ülésnek. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc.) 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


