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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 
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Elnököl: 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)  
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Meghívottak 
Hozzászólók 
 
 Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
 Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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- 5 - 

 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság megjelent tagjait és a meghívott vendégeket. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tekintettel arra, hogy 15-en személyesen, 6-an 
pedig helyettesítéssel képviseltetik.  

A meghirdetett napirend kiegészítésére senki sem tett javaslatot, kérem, szavazzunk a 
napirendi javaslatról. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt 
bizottságot, hogy a szociális szövetkezetekkel összefüggésben, továbbá a közfoglalkoztatásról 
szóló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz a bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító indítvány nem érkezett, ezért javaslom, hogy azt vegyük le a 
napirendről, amennyiben nincs észrevételük. Kérem, szavazzunk a módosított napirend 
elfogadásáról. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez is egyhangú.  

Továbbá az a javaslatom, hogy olyan sorrendben tárgyaljuk az előterjesztéseket, hogy 
a meghívott vendégek ezen részt vehessenek. Ennek megfelelően elsőként az a javaslatom, 
hogy az eredeti napirendben 5. pontként jelzettet tárgyaljuk meg.   

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

Az előterjesztő részéről Szaló Péter államtitkár urat, a Belügyminisztérium 
képviselőjét illeti a szó a tárgyban, hogy egyetért-e vagy sem a módosító javaslattal.  

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

Kormányálláspontot képviselek, és az 1. pontnak a módosítását nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 2-es Szedlák Attila javaslata.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 
A 3-as Pál Béla és Varga Zoltán képviselő urak javaslata.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 4-es ugyancsak Pál Béla és Varga Zoltán képviselők.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
Az 5-ös Manninger Jenő képviselő.  
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 6-os Pál Béla és képviselőtársa. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 7-es Szedlák Attila képviselő úr javaslata.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 17 igennel és 4 ellenszavazattal a bizottság 

támogatja.  
A 8-as, ami összefügg a 11. és 12-essel, Szedlák Attila képviselő úr.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen.  
A 13-as Szedlák Attila képviselő úr.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 14-es Bóka István képviselő úr javaslata.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Azért azt látni kell, hogy ez a szennyvíz-települési 

program húzódik mint egy rétestészta, ez kormányzati akarat kérdése. Sok-sok kistelepülést 
gyakorlatilag a 2008-as balatoni törvény módosításkor azzal kecsegtettek, hogy már 2012-re 
itt minden meg lesz oldva, nemcsak a tervek, hanem a fejlesztés, a beruházás is. Látszódik, 
hogy ez nem történt meg, most egy ’12-es határidőt azért szeretnék ’16-ig kitolni, mert ha van 
kormányzati szándék, akkor uniós forrásból ez megoldható. Ha meg nincs kormányzati 
szándék és nincs uniós forrás, akkor ’18-ig sem oldható meg ez a probléma. Viszont jó lenne 
sürgetni a kormányzatot, hogy minél előbb oldódjon meg ez, mert 2008-ban is csak az a 
megoldás született, hogy meg lett hosszabbítva ’12-ig a határidő, hiszen a 2009 is már lejárt 
határidő lett volna. Miért nem állítunk egy, viszonylag olyan szűk határidőt, amikor ez 
megoldható? Nekik nem az a bajuk, hogy nem tudnak szennyvízcsatornázni, ezt a parttól 
távolabbi pici települések megoldják máshogy is, de a fejlesztési lehetőségeiket korlátozza az, 
hogyha nincs a csatornázás valahogy megoldva. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr!  
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy nagyon erős kormányzati szándék van a Balaton 
környéki szennyvízproblémák megoldására, ezért részben saját hatáskörbe is vonta a Balaton 
környéki települések szennyvízprogramjának megvalósítását. Itt azonban a kistelepülések 
programja mindenképpen átcsúszik a 2014-20 között időszakra. Azzal egyetértett mindenki, 
hogy meg kell valósítani, a 2016, tekintettel a 2014. évi indulásra - és sok esetben az operatív 
programok jóváhagyása függ a bizottságtól, mert nem vagyunk a források felhasználásának 
urai az első évben semmiképpen sem -, ezért kockázatosnak tűnik a 2016, ezért, hogy ne 
kelljen még egyszer törvényt módosítani, tehát, ha már előre látjuk, hogy kockázat van benne, 
úgy döntött a kormány, hogy maradjon az eredeti 2018-as javaslat szerinti időpont. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) 10 igen, a bizottság nem 

támogatta. Köszönöm szépen. Ezen túlmenően az Önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságnak volna egy módosító javaslata. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Első olvasatra nem 

látok benne semmilyen kifogásra adó problémát. Kormányálláspontot nem tudok képviselni, 
de azt hiszem, hogy ez támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú igen. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös 
önkormányzati hivatalok elnevezésével kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10409. szám) (Hegedűs Lorántné, Sneider Tamás és Baráth Zsolt (Jobbik) képviselők 
önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és 
általános vita) 

Második napirendi pontunkra térünk át. Az előterjesztő nevében Baráth Zsolt urat illeti 
a szó.  

 
BARÁTH ZSOLT előterjesztő (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Itt egy 

gesztusértékű önálló indítványról lenne szó azzal kapcsolatban, hogy azok az 
önkormányzatok, akik a 2011-es Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
hivatkozott szakaszának hatályba lépése után a közös önkormányzati hivatalok kötelező 
létrehozása kapcsán lakossági felháborodást váltott ki, és mi is kaptunk ilyen megkeresést 
konkrét helyekről, hogy egyes települések nemcsak elveszítik annak lehetőségét, hogy önálló 
hivatalt tarthassanak fenn, de még a közös hivatal elnevezésében sem szerepelhet ezen 
önkormányzatok neve. Az általános indoklásban foglaltaknak megfelelően kezdeményezzük 
így, hogy a közös önkormányzati hivatalok elnevezése tartalmazza elsőként a 
székhelytelepülés nevét, majd kötőjeles felsorolással az összes, a hivatalt létrehozó település 
nevét ABC-sorrendben. Ehhez kérjük a bizottság támogatását. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Belügyminisztérium részéről tisztelettel köszöntöm 

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár asszonyt.   
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontját képviseljük, és nem támogatja a 
kormány ezt az indítványt, mégpedig elsősorban azért, mert a 2011-es CLXXXIX. törvényt 
megelőzően is jelentős vita és egyeztetés folyt a pártok és frakciók között is az önkormányzati 
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hivatalok elnevezése kapcsán, és ez a változat már akkor is a legkevesebb szavazatot és 
gyakorlatilag az abszolút elutasítást kapta. Nem is értjük igazából az indokát annak, hogy ez 
most miért került ide. Nem kívánja ebben a nem túl jelentős kérdésben támogatni a kormány 
az indítványt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése? Kérdés nem lévén, észrevételek 

következnek.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Észrevételezni csak annyit 

szeretnék, hogy mivel nem egy eget rengető és a rendszer tartalmi elemét érintő javaslatról 
van szó, ezért valóban egyfajta gesztust vagy nagylelkűséget igazán gyakorolhatna a magát 
nemzeti együttműködőnek nevező kormányzat. Legalább a társadalmat támogassuk, és adott 
esetben lehet szó arról, hogy mielőtt kötelezővé szeretnénk tenni ezt, akkor – most csak 
hangosan gondolkodok – akár egy olyan módosítóval lehetne kezelni, hogy akár opcionálissá 
is tehetnénk, hogy ne legyen kötelező azoknak az önkormányzatoknak, akiknek ez nem jelent 
problémát, hanem legalább biztosítsuk a lehetőségét. Hogy akik ahol akarják, legyen meg rá a 
lehetőségük. Nem hiszem, hogy ez érdemi költséggel jár vagy bármilyen nehézséggel, amit ne 
lehetne ezzel kapcsolatban bevállalni, de ezt akkor tudjuk teljesen helyre tenni, hogyha most 
az első akadályon átugrunk, bekerül a plenáris ülésre, és ott szerintem nagyon rövid, 
párperces általános és részletes vitával ezt lehetne kezelni. Én nem látnám ennek akadályát, itt 
csak egy minimális kormányzati akarat és jó szándék lenne a kistelepülések irányába. Mert 
lehet, hogy nem egyformán érzékenyek rá, lehet, hogy tíz közös önkormányzati hivatalból 
csak kettőnél fognak fennakadni, de akkor legalább ennek a kettőnek legyen ebben a nagy 
magyar demokráciában lehetősége arra, hogy legalább a település nevét tüntessék fel. 
Nyilvánvalóan ennek akkor a költségvonzatát is vállalják. Ez egy minimális módosítás, 
abszolút szimbolikus, gesztusértékű. Én kérném önöket, hogy gyakoroljanak nagylelkűséget 
és méltányosságot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további képviselői észrevétel? Tessék parancsolni, 

államtitkár asszony.  
 
 FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Szeretnék válaszolni a képviselő úrnak, mégpedig a tekintetben, hogy a kormány gesztust 
gyakorolt a kistelepülések önkormányzatai tekintetében már a közös hivatalok létrehozása 
kapcsán is azzal, hogy megadta az önkéntes megalakítás lehetőségét. Az egyes települések és 
társulásaik szabad megállapodással hozhatták létre a közös hivatalokat. Ez az egyik. Itt a 
képviselő urak segítettek egyébként nekem, hogy a körjegyzőségekben sem voltak feltüntetve 
valamennyi részvevő önkormányzat, tehát ez korábban sem volt szokás, és inkább félreértésre 
adhatna okot, hogy ha megjelölnénk a településeket. Tehát további szakmai indokot sem 
találtak már önök a törvény megalkotása során sem, úgyhogy ennek gyakorlatilag most sincs 
valóságos indoka és alapja. Nem igénylik, mert a közös hivatalt megalapozó megállapodásban 
minden olyan kérdésben meg tudtak állapodni, amely végül is a hivatali működést 
meghatározza. Azon kívül pedig, ha az önök által említett javaslat bekerülne bármilyen 
formában a jogalkotásba és a törvény szövegezésébe, akkor a hivatal és az önkormányzat 
fogalmának további összekeverésére lenne mód, mert így éppen azt szerettük volna elkerülni 
a hivatal elnevezésében való megjelenítéssel, hogy az önkormányzat, illetve a hivatal ne egy 
ilyen összekeveredett valami legyen. A törvény az önállóságot nem a hivatal, hanem az 
önkormányzat tekintetében biztosítja, abban pedig semmiféle közös elnevezésnek nincs helye. 
Úgyhogy ez a szakmai álláspontja mind a minisztériumnak, mind a kormánynak, amely 
elfogadta ezt a szakértői véleményt.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez nem egy 

szakmai, hanem politikai álláspont, nehogy már egy ellenzéki javaslat átmenjen, főleg akkor 
ne menjen át, ha jobbikosok adják be, ez színtisztán politikai megfontolás. Látható, hogy 
süketek párbeszéde zajlik kettőnk közt, úgyhogy, ami nem megy, azt nem erőltetem, helyettes 
államtitkár asszony, de azért nagyon veszélyes mondattal kezdte. Nagyon sajnálom, hogy nem 
voltak itt a különböző tévéstábok. Tehát, hogy „nagylelkűséget gyakorolt és gesztust 
gyakorolt a kormányzat, amikor hagyta azt a szabadságot a közös önkormányzati hivatalok 
megalakítása során, hogy szabadabb akaratukból döntsék el”. Akkor mi lesz a következő 
nagylelkűség? A következő lehetőség meg gesztus az lesz, hogy mondjuk hagyják működni 
még egy cikluson keresztül az 500 vagy 1000 lélekszám alatti településeket? És ha egyszer 
úgy kelnek fel ballábbal, hogy nem akarnak ilyen nagylelkűek lenni, akkor majd bizonyos 
lélekszám alatti településeket megszüntetnek. Tehát pusztán ezeknek a településeknek a 
puszta létezése vagy az a minimális döntési szabadság meghagyása, hogy hadd döntsék már el 
ők, ha már egyszer belekényszerítették önök őket ebbe az akolba, hogy kivel akarnak társulni. 
Hát ezt nem lenne szabad a nagylelkűség meg a gesztusgyakorlás kategóriájába sorolni, ez 
egy valamire való demokráciában alap, amire nem is érdemes hivatkozni, mert ez alap. Bár 
megjegyzem, hogy az egész rendszer arról szólt, hogy főleg nagy települések által 
összehozott, 1100 milliárdos adósságot nem a nagytelepüléseken verték le, mert ők voltak 
legnagyobb haszonélvezői ennek az egész történetnek, hanem leverték azokon a 
kistelepüléseken, akik vagy semmiről nem tehetnek, vagy aránytalanul kevés közük volt 
ehhez az egészhez, pontosan azért, mert a nagytelepülések lobbiereje sokkal nagyobb volt. 
Tehát ezt azért ne soroljuk már a nagylelkűség kategóriájába, hogy szerencsétlen 
önkormányzat eldöntheti, hogy A-ban, B-ben vagy C-ben hozzon létre közös önkormányzati 
hivatalt. Mindenesetre örülök, mert időnként csak kibuggyan az igazság önökből, és nincs 
olyan titok, amit a tyúk ki ne kaparna. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a napirendi pont az 

előterjesztés és nem az önkormányzati adósságrendezés. De szeretném ismét megadni a szót 
helyettes államtitkár asszonynak.  

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):  

Én csak visszautasítanám a képviselő úr minden szavát, amely kiforgatta az én mondandómat, 
és ezen kívül szeretném figyelmeztetni, hogy nemcsak az ötezer feletti, hanem az ötezer alatti 
települések is konszolidálásra kerültek - ami nem ez a téma egyáltalán, tehát nem is tartozik 
ehhez a napirendhez - méghozzá 100 százalékos mértékben. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdés tehát az, hogy a bizottság az elhangzottak 
fényében tárgysorozatba veszi-e a javaslatot. Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igennel, egyharmad 
sem támogatja. Köszönöm szépen a részvételt.  
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Az Országgyűlés 2012. november 26-ai ülésnapján elfogadott, de az Alkotmánybíróság 
által részben alaptörvény-ellenessé nyilvánított, ezért a köztársasági elnök által 
visszaküldött a választási eljárásról szóló törvény (A köztársasági elnök átirata 
T/8405/74. számon került iktatásra) (A köztársasági elnök átiratának, valamint az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 

A harmadik napirendi pontunkra térünk át. Tisztelettel köszöntöm a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium képviseletében dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár urat, illetve a 
forgatókönyv szerint Péteri Attila főosztályvezető-helyettes urat. Elsőként öné a szó.  

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az alkotmányügyi bizottság záró szavazás előtti módosító indítványáról 
tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca támogatja az alkotmányügyi bizottság javaslatát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdése valakinek? Nincs. Ha nincs, akkor az 

alkotmányügyi bizottság módosító javaslatáról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen, 
4 nem és 4 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Negyedik napirendi pontunk következik. Általános vitára való alkalmasságról kell 
döntenünk. Tekintve, hogy még nincs itt a minisztérium képviselője, hiszen párhuzamosan 
folynak a bizottságokban tárgyalások, ennek fényében a rezsicsökkentések végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslat következik.  

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám) (Németh 
Szilárd István és Ékes József (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében Kovács Pál államtitkár urat 
köszöntjük. Kérdezem, hogy egyetért-e a 4-es javaslattal. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e képviselői kérdés, észrevétel? Pál képviselő úr! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Mikor az általános vita volt, akkor tettem fel 

ezt a kérdést a társasházakkal kapcsolatban. Akkor azt a választ kaptuk a tárca részéről, hogy 
majd gondolkodnak azon, hogy hogy lehet rendeletben megoldani ezt a problémát. Az a 
kérdésem, hogy sikerült ezt kitalálni? Mi a megoldás arra a problémára?  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jelenleg is folyik az 

előkészítő munka, az értékeléseket végezzük és keressük azt a megoldást, hogy ezt a 
problémát hogyan tudjuk megoldani. Perpillanat még nem tudjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ajánláspontról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 

8 igen, nem támogatja a bizottság.  
A 6-os, Varga Zoltán és képviselőtársai javaslata.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 6 támogatással ez sima nem. A 7-es számú, Varga 

Zoltán képviselő úr indítványa?  



- 11 - 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 

Nem hatósági áras a szippantós víz, szabályozása jelenleg az NGM szabályozásában található 
ez a kérdés.  

 
IVÁDY GÁBOR (független): Én csak annyit kérdeznék - ez teljesen jogos, hogy nem 

hatósági áras a tengelyen szállított szennyvíz -, az általános vitában erről is beszéltünk és 
kaptunk arra ígéretet, hogy dolgoznak rajta. Ezek szerint dolgoznak rajta, hatósági áras lesz, 
és utána lesz értelme a rezsicsökkentésnek. Illetve kérdés az, hogy akkor már nyilván tíz 
százalékkal olcsóbban érdemes belőni a hatósági árat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6 igennel a bizottság 

nem támogatja. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételt.  

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

A következő pontra térünk át. Dr. Popovics Natália jogtanácsos és dr. Kovács Zsolt 
képviseli az Emberi Erőforrások Minisztériumát, akiket tisztelettel köszöntök. Szeretném őket 
megkérdezni, hogy a módosító javaslattal egyetértenek-e. Ez érdemben a 6, 11, 12, 13, 23. és 
26. indítványokat jelenti.  

 
DR. KOVÁCS ZSOLT (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány álláspontja 

szerint mindegyiket támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? Nincs, akkor szavazunk. 

Ki támogatja? (Szavazás.) 17 igen, 2 ellene, 1 tartózkodás. A bizottság támogatja.  
Most két perc technikai szünetet tartunk.  
 

(Rövid szünet.) 
 

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a 
Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat alapján 
lefolytatott vizsgálat eredményeiről szóló jelentés (J/9805. szám) (Általános vita) 

ELNÖK: Folytatjuk a bizottság munkáját. Tisztelettel köszöntöm Hegmanné Nemes 
Sára államtitkár asszonyt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében, és dr. Torma 
Szilvia főosztályvezetőt. Államtitkár asszony, öné a szó.  

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Magához a jelentéshez olyan típusú 
kiegészítéseket szeretnék tenni, hogy - most a korábbi bizottsági ülés is azért húzódott el – 
egy kicsit tisztázó válaszokat adjak azokra a kérdésekre, amelyek felmerülnének, mert azon 
túl, hogy ez egy összefoglaló anyag, és ezen anyag mellett egy nagyon vastag, részletes 
átvilágítási anyag van, azért sok olyan kérdés van, amely nem volt a tisztelt képviselők 
számára világos. Tehát maga a feladat a privatizációs szerződések vizsgálata volt, méghozzá 
azoké, amelyek bármilyen kötelezettséggel terheltek. Legyen ez környezetvédelmi, 
foglalkoztatási, kulturális örökségvédelmi kötelezettség.  

Megkérdezték bizottságban hitetlenkedve, hiszen mi leírtuk azt, hogy mennyi 
privatizáció volt a kezdetektől Magyarországon, körülbelül húszezer privatizációs szerződés 
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van és több százas nagyságrendű, egyébként még élő privatizációs szerződésből adódó 
kötelezettség van, amely számon kérhető. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt húsz év során valóban 
a privatizációs nagy részénél nem kellett a vevőnek számon kérhető módon vállalni a 
kötelezettséget, foglalkoztatásra, környezetvédelemre, kulturális örökségvédelemre. Ha pedig 
véletlenül vállalt, akkor a legtöbb esetben szankció nélkül tette meg. Tehát magyarán 
törekednie kellett a szerződésben arra, vagy a fejlesztéspolitikájában figyelembe kellett 
vennie, azaz a privatizációs szerződés oldaláról polgárjogilag nem számon kérhető sok 
esetben az, hogy ő azt a kötelezettséget elvállalta vagy sem. Megvizsgáltuk azt is, hiszen 
környezetvédelmi szakjogászok vettek részt a folyamatban, amennyiben jelentési 
kötelezettsége volt, azt megtette-e, ha megtette a jelentési kötelezettségét, akkor azt 
ellenőrizte-e a megfelelő hatóság vagy az MNV Zrt. jogelődje, az ÁPV. Azt is el kell, hogy 
mondjam, hogy ezeknek a szerződéseknek a kötelezettségvállalási eleme egyébként nem egy 
fajsúlyos elem volt a privatizációs szerződésekben, magyarán, hogyha nem teljesítette volna 
valaki a szerződésben vállalt kötelezettségeit, akkor sem lehetett volna olyan polgárjogi 
szankciója, hogy részleges vagy teljes semmissége lesz a szerződésnek.  

Ezzel együtt a százas szerződésállományból megnéztük, hogy mik azok, amelyek 
tételesen fel vannak sorolva az anyagban, hogy melyek azok, ahol még számon kérhető és 
ellenőrizhető módon a privatizációs szerződésből adódó kötelezettségüket ellenőrizni tudjuk. 
Azokat a privatizációs szerződéseket, amelyet bármely országgyűlési bizottság vagy KEHI 
vizsgált, például az alumíniumipar privatizációja vagy mondanám a cukoripar privatizációját, 
azokat mi nem vizsgáltuk, hiszen ahhoz ugyanezeket az anyagokat mi biztosítottuk, és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálata alapján történtek meg ezek a vizsgálatok is.  

Tehát a konklúzió, amely egyébként a kormányunk elképzelése szerint a lezárult 
privatizáció után adódó a szerződésekben, egy viszonylag rövid anyag, az 53. oldalon 
kezdődik, amely tesz javaslatot arra, hogy ha és amennyiben még privatizációra kerülne sor, 
bármilyen egyedi jelleggel, hiszen, ahogy mondtam, lezárult, akkor milyen szempontokat 
kellene figyelembe venni és milyen jogszabályi környezetet biztosítani hozzá, hogy egyébként 
számon kérhetőek legyenek ezek a kötelezettségvállalási szerződések.  

Azt elmondtam a környezetvédelmi bizottságban is, hogy az egyébként általános 
környezetvédelmi beruházási kötelezettségeket a mindenkori hatóságnak kell ellenőriznie, 
tehát nem privatizációs szerződési oldallal tudjuk számon kérni, pláne, ha nem is vállalta be 
ennek, hanem természetesen a folyamatos működési engedély oldaláról. 

 Javaslatot tesz az anyag arra egyébként, hogy a vizsgálatok alapján a közműcégek 
privatizációjával kellene részletes folytatni a vizsgálatokat. Erre a kormánytól már 
felhatalmazást is kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, hogy az energiaszektor 
privatizációját részletesen és tételesen kezdjük el vizsgálni, mi természetesen ebben az 
anyagban javaslatot teszünk arra, hogy az ÁSZ, illetve a KEHI bevonásával szükséges lenne 
vizsgálni, hiszen ehhez nekünk nincsenek eszközeink, mi állami szervezet vagyunk, de az 
önkormányzati privatizációban mindenképpen az önkormányzati közműcégek privatizációját 
és a hulladékágazat privatizációját is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e valakinek 

kérdése. Pál Tibor képviselő úr! 

Kérdések 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam államtitkár 
asszony kiegészítését. Ennek a jelentésnek én a 90 oldalas változatát láttam, azt a nagyon 
hosszú és nagyon részletes részét nem, de igazából azt kell mondjam, hogy ebből a 
jelentésből, ami ezt a bizottságot érinti, az az önkormányzati lakásprivatizációra vonatkozó 
rész, az a 34-35. oldaltól kezdődik, elég szűkszavú. Nagyon érdekes megállapításokat tesz 
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ugyan, azt mondja, ami a lényege, hogy rengetegen piaci ár alatt juthattak akár a lakás 
tulajdonjogához a ’90-es évektől, és utána azt mondja a jelentés, hogy az önkormányzati 
lakásállományban megállapítható, hogy a magántulajdonban lévő lakások minőségi lakásokká 
váltak, vagy legalábbis megjelent egy ilyen kategória, míg az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások esetében egy rosszabb minőségű állományról lehet beszélni. Azért mondom ezt, mert 
ami minket érint, és azt gondolom, hogy esetleg érdemes tovább vizsgálni, az az, hogy a 
lakáseladásból származó önkormányzati bevétel 50 százalékát vissza kellett fordítani a 
lakásállomány javítására, komfortfokozat javítására és egyéb célra. Ez különbözőképpen 
történt. Az a kérdésem, hogy ez ügyben tud-e valamit mondani, a vizsgálat bővebb részében 
van-e ezzel kapcsolatban valami, hogy hogyan valósult ez meg. Már csak azért is, mert ha azt 
nézzük, hogy van-e ennek valamifajta környezetvédelmi vonatkozása, akkor azt kell hogy 
mondjam, hogy hogyne volna, hiszen a környezetvédelem szempontjából mondjuk épp a 
panelfelújítás kimondottan erről szól. De hogy van-e más vonatkozása akár a 
műemlékvédelem tekintetében? Hogyne volna, hiszen a városközpontok felújítása ilyen. Ha 
visszaforgatták, a főváros esetében az egy más típusú eljárás volt, kimondottan azt a célt 
szolgálta, hogy városi rehabilitáció jöjjön létre a már meglévő értékeket megújítva, felújítva. 
Tehát, hogy ezt vizsgálták-e? Egy kicsit bővebben tud-e ezzel kapcsolatban valamit mondani?  

Valamint kérdezném azt is, hogy ugye az összefoglaló 51. oldalán olvasható az önök 
javaslata, és ott az utolsó részben az ÁSZ elnöke írt egy észrevételt. Nem tudom, hogy ön 
ismeri-e ezt a levelet. Ezzel kapcsolatban hogyan érdemes továbbmenni, és mit érdemes a 
bizottság számára megtenni a közeljövőben? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

államtitkár asszonyé a szó válaszadásra.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az országgyűlési határozat az önkormányzati privatizáció 
esetében azt a feladatot adta nekünk, hogy tegyünk javaslatot. Tekintettel arra, hogy 
elmondtam, az állami minisztériumoknak nincs annyi információjuk, különösen nem a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy az önkormányzati privatizációra teljes körű 
rálátása lenne. Ezért a Belügyminisztérium segítségével adatszolgáltatást küldtünk ki a 3200 
önkormányzatnak, amelynél nagyon érdekes volt, volt, aki olyat választott, hogy nála nem is 
volt privatizáció. Tehát már a kérdést sem értették sok helyen, ezért aztán elég nehéz volt ezt 
az adatállományt összegyűjteni, és valóban, ahogy ön mondja, egyik nyilván az 
ingatlanprivatizáció, amiben azért vannak érdekes és fajsúlyos elemek, önmagában a 
lakásállomány maga meg azért néhány ingatlanprivatizáció mindenképpen. Illetve, ahogy 
mondtam, a társaságokból a közműcégek privatizációja mindenképpen nagyon fontos lehet. 
Ehhez nekünk nincsen megfelelő információnk és adatállományunk, viszont tettünk rá 
javaslatot, és azért utalunk rá az anyagban, hogy mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni. 
Válaszolva a második kérdésére, hogy nem biztos, hogy az ÁSZ feladata, mindenképpen a 
KEHI feladata kell hogy legyen, hogy egy adatgyűjtés vagy elemzés során vagy adott esetben 
egy országgyűlési bizottság bevonásával vizsgálja az önkormányzati privatizációt.  

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati privatizációra nekünk semmilyen rálátásunk 
nincsen, csak adatállományunk van róla, és az állami privatizáció tanulságaiból adódóan 
tudunk rá javaslatot tenni, hogy igen, valóban ellenőrizni kellene. És valóban igaza van, a 
lakásalapba kellett visszapótolni az eladásokból származó bevétel 50 százalékát, és kvázi 
úgymond mulasztásos törvénysértésben van sok önkormányzat, még az én önkormányzatom 
is, hiszen ezt majd „egyszer visszapótlom” alapon azért az önkormányzatok sok esetben csak 
kvázi elkülönítetten tartva, de nem biztos, hogy feltöltve a teljes összeggel, már akár több 
százmilliót is felhalmoztak erre. Tehát ezekre mindenképpen kellene egy vizsgálatot 
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elindítani, de ahogy mondtam, nem az állami vagyon privatizációjáért felelős minisztérium 
által, hanem a megfelelő kormányzati ellenőrzési szervek által. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még hozzászólása? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor először az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. 

Határozathozatal 

Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 19 igen, 2 tartózkodással a bizottság általános 
vitára alkalmasnak tartotta. Bizottsági előadónak Szedlák Attilát javaslom. Elfogadja a 
bizottság? (Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen államtitkár asszonynak a részvételt. 
Amennyiben a balatoni területrendezési terv elfogadásával kapcsolatos törvénymódosításra 
érkezik kapcsolódó, akkor szerdán 9.30-kor újabb bizottsági ülést kell tartanunk. Köszönöm 
szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra) 

 

Habis László 
 alelnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 
 


