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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. Bóka István (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Ivády Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) megérkezéséig dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Nagy Csabának (Fidesz)  
Michl József (KDNP) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke  
Fülöp Attila helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
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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, tisztelt hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést. A jegyzőkönyv 
tanúsága szerint 11-en személyesen és 6-an helyettesítéssel vesznek részt a mai bizottsági 
ülésen. Tehát határozatképesek vagyunk. 

Döntés a napirendi javaslat módosításáról, illetve kiegészítéséről 

Az eredeti napirendi javaslattal kapcsolatban szeretnék változtatást javasolni a tisztelt 
bizottságnak. Az eredeti harmadik napirendi pont, amely a kereskedelemről szóló 2005. évi 
törvény módosítása, az lekerül, mert az előterjesztő kérte, hogy további egyeztetés miatt egy 
picit csúsztassuk. Ezért harmadik pontként felvenném a helyére a Láng Zsolt, Lipők Sándor 
által jegyzett Ötv.-t módosító javaslatot. Ezt tenném fel 3-asként. Illetve bejönne egy új 
napirendi pont, amelyet én magam sem ismerek, mert ma reggel érkezett, ez a rakpartokkal 
kapcsolatos előterjesztés. Egész pontosan úgy szól, hogy az egyes ingatlanok fővárosi 
önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosítás, ezt venném fel a 6. 
napirendi pontnak.  

Aki el tudja így fogadni a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 
igennel elfogadtuk a napirendet. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és az 
intézmény működéséről szóló beszámoló (J/10973. szám) (Általános vita) 

Az első napirendi pontunk tájékoztató az Állami Számvevőszék 2012. évi 
tevékenységéről, beszámoló az intézmény működéséről. Nagy szeretettel köszöntöm 
Domokos László elnök urat az Állami Számvevőszék részéről, és át is adnám elnök úrnak a 
szót. 

Domokos László tájékoztatója 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselők! Az Állami Számvevőszékről szóló törvény szerint 
évente egyszer az ÁSZ elnöke az Országgyűlés számára készített éves beszámolóban ad 
tájékoztatást a szervezet előző évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról, 
valamint az ellenőrzési megállapítások alapján tett intézkedésekről. E törvényi 
kötelezettségemnek teszek eleget most. 

A tájékoztató szerkezetét úgy alakítottuk ki, az előző évekhez képest eltérő módon, 
hogy egyértelműbb, átláthatóbb és nyomon követhetőbb legyen az a beszámoló, amely a 
2012. évi számvevőszéki törvényi kötelezettségek szerint veszi számba a múlt év feladatait. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Unió egészéhez hasonlóan, mondhatnánk, 
mélyreható változások korát éli mind Magyarország, mind pedig az Európai Unió. A 
gazdasági környezetet évek óta a kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jellemzi, amihez 
alkalmazkodnunk kell. Ez komoly kihívást jelent hazánk számára. Az eredményesség kulcsa a 
közpénzügyi rendezettség és rugalmasság, az innováció, a változó feltételekre való gyors 
reagáló képesség. Fontos előrelépés ebből a szempontból, hogy 2012-ben végleg lezárult a 
következmények nélküli ellenőrzés korszaka Magyarországon, amelyet a 2011. július 1-jével 
életbe lépő számvevőszéki törvény keretei határoztak meg. 

Ez volt az első olyan teljes esztendő, amikor az új számvevőszéki törvény már 
hatályban volt, így jelentéseink mindegyikéhez intézkedési terv készült. Korában ez nem így 
volt, ugyanis a számvevőszéki javaslatok alig több mint fele vezetett konkrét intézkedéshez. 
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Az új ÁSZ-törvényből adódó intézkedési kötelem azt jelenti, hogy az Állami Számvevőszék 
képes hatással lenni a magyar közpénzügyi rendszer működésére. A számvevők javítani 
tudnak a közpénzek felhasználásának és a közvagyon használatának minőségén.  

A számok nyelvén a Számvevőszék 2012-ben megjelent jelentésében 2013 
címzettnek, 1117 intézkedési kötelemmel járó javaslatot tett, azaz ennyi szálon indította el 
egyszerre a magyar közpénzügyek megújítását. Mindez hatalmas kihívás és felelősség az 
Állami Számvevőszék számára, és egy hatékony, jól irányított, kézben tartott szervezetet 
követel meg.  

Ezt felismerve folytatódott 2012-ben is az ÁSZ szervezeti átalakítása és megújítása. A 
szervezeti változásaink az értékmegőrző megújulás elvének szem előtt tartásával, az eddig 
felhalmozott tudás megőrzésével mentek végbe. Alapvető célunk volt egy korábbinál 
hatékonyabb takarékosabb szervezet kialakítása. Közel kétharmadával csökkentettük a 
szervezeti egységek számát, a vezetői szintek racionalizálásra kerültek. Szakmai területen 
részben megszűnt az osztály szervezet, mátrix szervezetet hoztunk létre, ahol viszont projekt 
alapú munkavégzéssel folynak az egyes ellenőrzések. Kontrolling- és monitoringrendszert 
vezettünk be, a belső folyamatok követésére, és teljesen megújíttattuk a belső 
szabályozásunkat.  

Elkezdtük a módszertan nemzetközi sztenderdekre épülő megújítását, miután 
nemzetközi szinten is folyik ez a megújítási folyamat, és folytattuk a hatékony munkát 
megalapozó, több helyszínen, de ugyanazon program alapján lefolytatott témacsoportos 
ellenőrzéseket. Kockázat alapú kiválasztás révén elértük, hogy mindig ott igyekszünk lenni, 
és ott ellenőrzünk, ahol erre a legnagyobb szükség lehet, illetve van. 

A nemzetközi sztenderdeket követve az ÁSZ egy kiemelkedően átlátható szervezetté 
vált. Minden jelentésünk nyilvános és letölthető. Szintén az új törvény írja ezt most már elő. 
Hírportálunk segítségével pedig jelentéskészítés folyamatát, a számvevőszéki munka 
egészének a nyomon követhetőségét is szeretnénk biztosítani.  

Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék 2012-ben 112 jelentést hozott 
nyilvánosságra, szemben az egy évvel ezelőtti 72 jelentéssel. A növekedés elsősorban arra 
vezethető vissza, hogy 2012-ben befejeztük magyarországi városok összességét reprezentáló 
304 város, az összdarabszám, 63 város önkormányzati pénzügyi helyzetének ellenőrzését, és 
ezzel egy egyedülálló látleletet kaptunk az önkormányzati rendszer pénzügyeiről. Ennek 
keretében múlt év áprilisában jelent meg az önkormányzatok pénzügyi helyzetéről szóló 
átfogó elemzésünk is.  

Önkormányzati jelentéseink rámutattak, hogy az önkormányzati szektorban jelentős 
adósság halmozódott fel, így olyan intézkedésekre van szükség, amelyek megakadályozzák az 
önkormányzati adósságállomány újratermelődését. Alátámasztottuk, hogy az önkormányzatok 
eladósodásának hátterében részben az európai uniós beruházások önerőigényének fedezetét 
biztosító saját forrás hiánya állt. Rámutattunk, hogy az uniós források felhasználásában 
elmaradásban van az ország, a pályázati rendszer lassúsága pedig jelentősen rontja a 
felhasználás hatékonyságát. 

Munkánk hasznosulását jelentette, hogy az ellenőrzési tapasztalataink visszaköszöntek 
az új önkormányzati törvényben, és az önkormányzatok adósságrendezési programjában. 
Valamint figyelembe vették tapasztalatainkat az uniós forrásfelhasználás stratégiai 
megújításánál is.  

Ellenőrzéseink 2012-ben is Magyarország legégetőbb gazdasági és társadalmi 
problémáival kapcsolatban adtak megalapozott szakmai és objektív válaszokat. A 
Számvevőszék az alaptörvény szellemiségének és előírásának megfelelően 2012-ben kiemelt 
figyelmet fordított a közpénzügyi finanszírozhatóság és az adóssághoz kapcsolódó 
kockázatok kérdésére.  
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Kiemelt terület volt ennek megfelelően a költségvetés tervezéséről való vélemény, a 
zárszámadási jelentésünk, a belső kontrollokról szóló jelentésünk, az államadósság alakulását 
vizsgáló jelentésünk, beleértve az Államadósság Kezelő Központ tevékenységének 
ellenőrzését. Úgy gondolom, külön figyelmet kapott és érdemelt is, amikor a magyar 
adósságszerkezetnél a magas devizaarány miatti kockázatos, és az IMF-től, illetve az EU-tól 
felvett hitel által rontott adósságállomány összetételéről nyújtottunk be ellenőrzési jelentést.  

A 2012-es ellenőrzéseink arra hívták fel a figyelmet, hogy Magyarországnak át kell 
állnia egy növekedési pályára, ami nem jár együtt a jövőnk és gyermekeink jövőjének 
felélésével. A közpénzfelhasználás átláthatósága, elszámolhatósága, eredményessége, 
hatékonysága és célszerűsége ugyanakkor fontos, mint az elköltött forintok mennyisége.  

Kiemelten erre mutattak rá a Nemzeti Bank működéséről, a nemzeti vagyonról és az 
EU-s források felhasználásáról szóló jelentéseink. Felvettettük, hogy a közpénzfelhasználás 
hatékonysága javítása érdekében minden elköltött közforinthoz eredményességi kritériumot és 
mérhető célokat kötelező társítani. Javasoltuk, hogy kezdődjön el az államszámviteli rendszer 
eredményszemléleti átalakítása, ami egyébként kormányhatározattal 2014. január 1-jével 
előírásra is került.  

Az elemzésekhez kapcsolódóan 2012. októberében a számvevőszéki törvénymódosítás 
egyértelművé tette, hogy az ÁSZ-nak több elemzést is kell készítenie mind a Költségvetési 
Tanács részére, mind pedig lehetőségként, hasonlóan, ahogy az önkormányzatok pénzügyi 
helyzetéről, a tanácsadó funkciójának keretén belül tegye ezt meg. Minthogy az 
önkormányzati bizottságban vagyunk most, ezért szeretném kiemelni, hogy a múlt év 
legkockázatosabb három területére irányultak az önkormányzati ellenőrzéseink, a pénzügyi 
kockázatokhoz kapcsolódóan. Ennek keretében nyilvánvalóan joggal vetették fel az 
önkormányzati szövetségek is, hogy a vagyonnal kapcsolatos megítélés nélkül nagyon nehéz 
a pénzügyi helyzet megítélése, ezért ez az ellenőrzés indult meg, és folytatódik egyébként 
mind a kettő ebben az évben is. Láthattuk azt, hogy a törvényességi felügyelet 
meggyengülésének következtében a tavalyi évben a pilot ellenőrzésünk rávilágított arra, hogy 
bizony nagyon súlyos szabályossági, törvényességi kérdések is felvetődnek, és ennek 
keretében a harmadik nagy terület a belső kontrollok, és ehhez kapcsolódóan az ÁSZ 
integritási ellenőrzéseihez kapcsolódó kérdőív és kockázatelemzés és ellenőrzés kapcsolódik, 
annak érdekében, hogy a szervezetek védettsége egy korrupciós kockázat enyhítése irányában 
hasson, hiszen ez az ország egészének az érdeke, hogy már a bekövetkeztét megelőzősen a 
szervezet védettsége megerősödjön. Ebben az irányban írtunk alá a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériummal, a legfőbb ügyésszel és a Legfelsőbb Bíróság elnökével 
együttműködési megállapodást, az állam szintjén való fellépést tűztük ki célul. 

Egy gondolatot még talán az önkormányzatokon túl szólnom kell, hogy a kisebbségi 
önkormányzatok kérdése a ’12. évben még nem, de a ’13. évben ma már ráépülő 
ellenőrzésként, költségtakarékosan próbáljuk, egyablakos rendszerben, egyúttal azoknál az 
önkormányzatoknál, ahol járunk, elkezdtük a kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését is.  

Utolsó gondolatként pedig a magyar adófizetők pénze és a nemzet vagyona felett 
őrködő számvevők munkája nemzetgazdasági jelentőséggel bír, valljuk mi ezt. Ezt mutatja, 
hogy az alaptörvény és az új ÁSZ-törvény jogosítványaiban és függetlenségében is 
megerősítette a Számvevőszéket. Mára, mi úgy ítéljük meg, hogy az Állami Számvevőszék a 
magyar demokratikus államműködést biztosító gazdasági fékek és ellensúlyok rendszerének 
egyik legjelentősebb és legbiztosabb elemévé vált, és támasza a Költségvetési Tanács 
munkájának is, amelynek múlt évtől hangsúlyos szerepe van azáltal, hogy a költségvetés 
adósságcsökkentő hatásainak a kontroll jogosítványát is megkapta, és ennek egyik tagja a 
Számvevőszék elnöke.  

Megítélésünk szerint a múlt évi ellenőrzéseink is megerősítették azt a tanulságot, hogy 
a közpénzt és a közvagyont meg kell becsülni, és annak keretein belül kell betartani a 
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költségek alakulását. Magyarul valóban mindenegyes alrendszernek a hitelek nélküli 
működést fel kell tudni mutatnia, egyébként az alaptörvényben előírt adósságcsökkentési 
célkitűzés nem valósulhat meg. A Számvevőszék a továbbiakban is ezen kockázatos területek 
számbavételét, elemzését és ellenőrzését végzi el, és ezt mutatja be az Országgyűlés számára.  

Köszönöm szépen a figyelmet. Állok a kérdések elé.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a valóban nem túl hosszú, de nagyon 

összefogott elemzését. Mielőtt átadnám a szót a kollégáimnak, annyit engedjen meg, elnök úr, 
kérésként a bizottság elnökeként, talán a bizottság részéről is, hogy az önkormányzati 
szektorban mi azt éljük meg nap, mint nap mint polgármesterek, képviselők, hogy valóban a 
jelenlegi helyzetben az emberek mindennapi problémájával, időnként azokkal a 
feszültségekkel, amelyek egy ilyen nemzetközi gazdasági válságban benne vannak a 
társadalomban, mi nap, mint nap találkozunk. S talán sokkal közvetlenebbül találkozunk, mint 
akár elnök úr, agy akár mondjuk, a kormányzat vagy minisztériumok munkatársai. Ezért aztán 
nyilvánvalóan nagyon gyakori az olyan helyzetekbe való kerülése döntéshozóknak helyi 
szinten, amikor nemet kell mondani, amikor bizonyos kérdésekben döntést kell hoznia 
valakinek a javára vagy kárára.  

A közhangulatot nem szeretném elemezni, de nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben ma 
Magyarországon azért általában nem annyira bizalommal fordulnak az emberek az állami 
szervek, így az önkormányzatok felé sem, mint mondjuk, egy olyan helyzetben, amikor 
egyébként minden rendben megy a gazdaságban, mindenkinek van állása, és egyébként 
nagyjából nem félti a holnapjait.  

Éppen ezért borzasztóan kell vigyázni - és ezt kérem - mindenfajta olyan 
sajtótájékoztatóra, kijelentésre, anyagra, amely az önkormányzatokat értékeli szakmailag, 
különösen gondolok itt arra, amikor a korrupciós veszélyekről való bármilyen statisztikákat, 
híreket, felméréseket ismertetünk a közvéleménnyel. 

Azt mindenképpen szerencsétlennek tartom, ha olyan kijelentéseken tud a sajtó 
napokig lovagolni, hogy a legnagyobb veszély ma Magyarországon korrupció szempontjából 
az önkormányzati rendszer. Ezt a kollégáim nevében nagyon-nagyon sérelmezem. Én nem 
mondom, hogy nincs mindenhol javítanivaló, nem gondolnám, hogy az önkormányzati 
rendszer bármilyen szempontból is, és a korrupció szempontjából is átláthatatlanabb vagy 
veszélyesebb, mint egyébként bármely alrendszere a mai magyar közigazgatásnak, én ebben 
egészen biztos vagyok, hogy nem így van. Mindamellett, hogy nyilvánvalóan a számokkal, a 
statisztikákkal és a felmérésekkel nem szeretnék vitatkozni, és mondom, nyilvánvalóan 
javulnunk kell minden területen, de az semmiképp nem jó, és kérem elnök urat is, hogy olyan 
félremagyarázásokra ne adjunk okot, amikor azt lehet mondani, és helyi vezetőknek oda lehet 
vágni heteken keresztül, hogy egyébként olyan önkormányzati rendszert irányítasz, ami 
Magyarországon a legkorruptabb. Ez nagyon negatív, és ez a mindennapi munkánkban, a 
megítélésben, a döntéseinkben egyébként kifejezetten káros nekünk.  

Tehát ezt szeretném kérni, hogy a jövőben ezekre, ha lehet, akkor figyeljünk, és ezeket 
az eredményeket úgy ismertessük vagy ezeket a felméréseket olyan félreérthetetlen 
környezetben adjuk, hogy még a legrosszindulatúbb médiamunkás se tudja egyébként 
kiforgatni, és hogy a mindennapokban ne kelljen ezzel nekünk megküzdeni. Így is azt 
gondolom, hogy a végeken a kollégáink döntő többsége, 99,99 százaléka becsülettel, 
tisztességgel helyt áll a mai helyzetben.  

Köszönöm szépen, hogy hozzászólhattam, és elnézést, hogy elsőként magamhoz 
ragadtam a szót. A kollégáimat kérdezem, hogy kívánnak-e kérdést, észrevételt tenni elnök 
úrhoz. (Varga Zoltán jelentkezik.)  

Parancsoljon, miniszter úr! 
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Kérdések, észrevételek 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Domokos Elnök Úr! 
Én az írásos jelentésből, és ami itt szóban elhangzott, csak az önkormányzati résszel szeretnék 
foglalkozni, és itt is két dologra szeretném ráirányítani a figyelmet. Egyrészt a jelentés szól az 
önkormányzati alrendszer eladósodásáról, és a működés kockázatairól. Erről a két dologról 
szeretnék röviden beszélni. 

Az önkormányzati alrendszer eladósodásának alapvető oka az EU-s támogatással 
megvalósuló beruházásokhoz szükséges források hiánya volt. Ez van a jelentésben. Elnök úr 
viszont már azt mondta, hogy részben. Én is azt gondolom, hogy részben, és ezt szeretném 
egy picit megindokolni. Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy az önkormányzatok 
elsősorban a közszolgáltatás, közfeladat tekintetében vették leginkább igénybe a legtöbb 
európai uniós forrást, és azért itt a támogatás mértéke viszonylag magas volt. Volt, ahol 
közszolgáltatás, közfeladat tekintetében akár százszázalékos, de 15 százaléknál nagyobb, 
magasabb önerőt és ráadásul ezt kiegészítjük még azokkal az önerőalapos támogatásokkal, 
akkor azt gondolom, hogy ezek a közfeladatok akkor jól le voltak finanszírozva.  

Viszont nyilvánvalóan voltak olyan beruházások, amelyek vagy egy gazdasági 
társaságon keresztül, vagy az önkormányzatnak konkrétan egy üzleti vállalkozása, amihez 
nyilvánvalóan ő is olyan feltételekkel kapott forrást. Azt gondolom, hogy a kockázat 
tényszerűen, ahol ez is le van írva, magas volt, és azt gondolom, hogy nagyon sok 
önkormányzat nem kalkulálta be ennek akár a középtávú vagy a hosszú távú működési 
kockázatát.  

Tehát azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban árnyaltabb a kép, és ezért rosszabb, mert 
azt mutatja, hogy az önkormányzatok egy része ezeket a gazdasági döntéseit nem a reális, 
nem a valós folyamatoknak megfelelően nézi, hanem valamilyen előre ugyan papírra 
lefektetett üzleti terv alapján, hisz másképpen nem kapott volna forrást, de ez az üzleti terv 
nyilvánvalóan nem a realitásoknak megfelelő volt.  

A másik dolog, amelyet leírtak, és én is ezzel egyetértek, hogy újra kell gondolni a 
feladatellátást és ennek a finanszírozását. Ebben nyilván vannak lépések, én most egy ilyen 
ÁSZ-jelentés kapcsán nem gondolom, hogy itt kritikai vitát kell folytatni az évi költségvetés 
feladatfinanszírozásának az anomáliáiról, de az világosan látszik, hogy az önkormányzatok 
ugyan persze nagyon örülnek annak, hogy az adósságot az állam levette róluk, de azért 
szeretném önöknek mondani, hogy sajtóértesüléssel ellentétben, amiben azt mondják, hogy 
ennek a legnagyobb nyertese az önkormányzat, ez részben igaz csak. Vannak olyan 
önkormányzatok, akik ennek komoly nyertesei, és majd év közepére, amikor világosan látjuk, 
hogy a kormány milyen megállapodást kötött a bankokkal, akkor látni fogjuk, hogy annak a 
költségét, amibe minden évben az államnak belekerül ez az adósságkonszolidáció, azt kérem 
szépen, az önkormányzatoktól elvette.  

Számok már vannak abban a tekintetben, hogy mintegy 100-150 milliárd forinttal több 
forrást vont ki az önkormányzati alrendszerből a kormány, mint amennyit a feladat-
átrendeződés igényelt, és szerintem egy évben az adósságkonszolidáció költsége lényegesen 
kevesebb lesz. Hiszen a tőketörlesztés meg a kamattörlesztés egy futamidőre vonatkozik. 
Tehát én azt gondolom, hogy a végén, ha majd csinálunk ebből egy kasszát, akkor az állam a 
nyertes ebből. Persze nyilvánvalóan vannak olyan önkormányzatok, különösen a nagy 
adóssággal rendelkezők, azok persze jól jönnek ki. 

Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az adósságkonszolidációval nincs alapvetően 
gond, mert legalább van egy tiszta kép, és az önkormányzatok, ha normálisan gazdálkodnak, 
és a törvényi szabályozás is úgy alakul, akkor nyilvánvalóan rendeződhet ez a dolog. De azt 
gondolom, hogy az anomáliákat fontos feltárni, és ebben az ÁSZ-nak nyilvánvalóan van 
szerepe. Kérdés az, hogy a kormányzat ezt mennyire fogja tudni megvalósítani, mennyire 
akarja megvalósítani.  



 11 

És az, hogy ebben az évben is vannak problémák, különösen a kistelepülések 
finanszírozásában, arra szinte rámutat az a törvényjavaslat, amit Láng elnök úr terjesztett be, a 
kétezer fő alatti települések ügyeiben. Nyilvánvalóan majd akkor erről fogunk beszélni. Ez is 
nyilván teljes mértékben arról szól, hogy ezeken a kistelepüléseken igenis komoly gond a 
finanszírozás, és mindenki keresi azt, hogy hol, mi módon lehetne spórolni. 

Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy egy ilyen jelentés akkor éri el az eredményét, 
ami abban le van írva, ha ezeket az anomáliákat egyrészt azok, akik ellenőrzöttek, 
hasznosítják, meg a központi kormányzat is megfogadja azokat az ügyeket, amelyek a 
kormányzatra tartoznak, és segíti az önkormányzati alrendszer erősödését.  

Köszönöm szépen mind a két elnök úrnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Szűcs képviselő úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Azt 

szeretném azért elmondani, hogy én ebből a jelentésből elsősorban azt olvastam ki - (Varga 
Zoltán felé:) neked mondom, Zoltán -, hogy pontosan az uniós pályázatokkal kapcsolatban 
történt mondatok, azok azt hangsúlyozzák, hogy az önkormányzatok nem saját maguktól 
voltak kénytelenek ezeket a kötelezettségeket vállalni, ugyanis az uniós pályázati szabályokat 
az előző kormányzat úgy határozta meg, hogy nem volt benne semmi olyan szabályzó, 
amelyik a tovább működtetést vagy egyáltalán a megtérülést figyelte volna. 

Ez egy nagyon finom kritika, amit az Állami Számvevőszék nem most mondott ki 
először. Ez gyakorlatilag 2010 óta jelen van, és azt hiszem, hogy ezt a kritikát kicsit fel is 
kellene hangosítani, mert ez a következő hétéves uniós költségvetési ciklus egyik legnehezebb 
kérdését, a program alapú finanszírozás bevezetését fogja segíteni. 

A másik pedig, azt gondolom, hogy amikor a konszolidációról beszél a miniszter úr, 
akkor majd a jövő évi ÁSZ-jelentésben szereplő mondatokat kellene majd idetenni. Ez még a 
tavalyiban nincs benne. Ha csak finoman a megyei önkormányzatok konszolidációját érintően 
ugyan. 

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Viszonválasz, de utolsó. 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget. Nem szeretnék elnök 

úrral vitába keveredni, de azt kell mondjam, hogy az európai uniós pályázatok mindegyike a 
fenntarthatóságról kellett hogy nyilatkozzon. (Dr. Szűcs Lajos közbeszól.) Nem, hát ez így 
van. Olyan tervet kell letenni, ahol gyakorlatilag a fenntarthatóságot papíron bizonyítani 
kellett. Az egy más kérdés, hogy ezek az üzleti tervek hogyan sikeredtek. Én még nem is a 
rosszindulatot feltételezem itt az önkormányzatokhoz, hanem egyszerűen volt egy olyan üzleti 
környezet, amikor úgy tűnt, hogy a gazdasági környezet azt az üzleti tervet alátámasztja. Az 
egy másik kérdés - és ebben szerintem lehet beszélni -, hogy mi van akkor, ha a külső 
gazdasági környezet úgy megváltozik, hogy igenis újra kell értékelni, mondjuk, egy projektet, 
és ebben legyen lehetősége a pályázónak és nyilvánvalóan a döntéshozóknak is egy interaktív 
találkozóra. Mert ez tényleg nincs benne a rendszerben. Tehát le van írva egy üzleti terv, és 
akkor azt vagy betartotta, vagy nem tartotta be, és közben pedig megváltozott ezer körülmény. 

Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben ez biztos, hogy érdekes, hogy ilyen 
tekintetben az eljárásrendet valamilyen módon érdemes felülvizsgálni, ha ezt lehet 
bizonyítani, hogy megváltozott az üzleti környezet, és ezért más a projekt környezete.  

Az adósságrendezés meg benne van ebben, de ebbe most ne menjünk bele. 
Megbeszéljük Szűcs elnök úrral egy kávé mellett, hogy mi közöttünk ebben a 
véleménykülönbség.  
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Köszönöm szépen. Már nem kívánok reflektálni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor elnök úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 

Válaszok 

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Ez utóbbi dilemma, amit 
Varga Zoltán és Szűcs Lajos képviselő urak felvetettek. Az önkormányzati eladósodottságnak 
több összetevője van. Ez tényleg így pontos. Hiszen például a nagyvárosoknál vagy a 
megyéknél, ahol egészségügyi feladatellátás volt, vagy ahol kórházak voltak, ott szinte biztos 
volt, hogy az külön egy gondot jelenített meg. Nem az egész rendszerre igaz, de a rendszer 
egy nagyon komoly részére ez egy igazság volt. Ezért is kellett azt megfogalmaznunk, hogy 
részben. 

Viszont azt látni kell, hogy volt olyan időszak az önkormányzati EU-s pályázatoknál, 
amikor még nem 5-10 százalék volt, hanem sokkal nagyobb hányadokat kellett letenniük az 
önkormányzatoknak. Ráadásul itt azt kell látni, hogy nagyon sokszor nem tudtak beleférni a 
száz százalékba, hanem aköré még további 10-20-30 százaléknyi költségtöbbletek jelentek 
meg. Harmadrészt pedig volt egy olyan időszaka a közbeszerzések világának, amikor a száz 
százalék bemutatásáról gondoskodni kellett. EU-s pénzeket nem mindig előlegben kapták 
meg az önkormányzatok, és így viszont az egész száz százaléknak rendelkezésre kellett állnia, 
magyarul a bankokhoz kellett fordulni bankgaranciáért, ami nem volt olcsó, vagy pedig 
hitelek szempontjából. Miután az EU-s pénzek utófinanszírozásban nem ritkán késtek, ezért is 
indokolt volt, hogy hiteleket vegyenek fel. Ezek a feszültségek részben már az elmúlt 
időszakban enyhültek, de a vizsgált időszakban, amikor az önkormányzati pénzügyi helyzet 
kialakulásáról volt szó, akkor azért ez egy elég erőteljes hatás volt.  

A működéssel kapcsolatban pedig nem szóltam róla, de külön szólnunk kell, hogy az 
előző önkormányzati törvény a kötelező és nem kötelező feladatok elhatárolásának a 
kérdésében nem volt egyértelmű. De akkor is láttuk, hogy nem kevés olyan önkormányzat 
volt, akinek akár 30-50 százaléka a költségvetésének nem kötelező feladatot látott el. Ez most 
már egyértelmű, de még most is vannak számvitelileg nem teljesen tiszta, világos helyzetek.  

Azt látni kell, hogy az állam ahhoz nem ad pénzt, és ha nincs saját bevétel, vagy 
hirtelen lezuhan, mert a helyi adóbevételek nem jelennek meg, akkor nem ritkán feszültség 
alakul ki, és gyakorlatilag a nem kötelező feladatokat korábban hitelből, most pedig akár 
ebben az évben is hiány nélküli tervezésnek akadályává vált, ezért általánosságban azt kell 
mondanunk, hogy igen, az egyensúly létrejötte nem magától történik meg. Nagyon komoly 
aktív belső, önkormányzaton belüli döntéseket is meg kell hozni. Ha nem, akkor abból hiány 
van. Másrészről pedig a kormányzati finanszírozást is egyértelműbbé, tisztábbá kell tenni, 
hogy a kötelező feladatokat akkor viszont az állam milyen mértékben engedi, hogy az hiányt 
teremtsen egy-egy önkormányzatnál. Ennek a finomra hangolása nem fejeződött be, ennyit 
tudok előzetesen mondani. De erről ’13 zárszámadása keretében, valóban, ahogy elhangzott 
Szűcs Lajos részéről, akkor fogunk többet mondani. Ugyanúgy az adósságátvállalással 
kapcsolatos kérdéskörre is akkor tudunk visszatérni. 

Viszont azt azért szeretném aláhúzni, hogy ’12 áprilisában leírtuk, hogy ha nincs 
valamilyen beavatkozás, leírás, átvállalás, akkor gyakorlatilag az egész rendszer pénzügyi 
finanszírozása összerogyhatott volna, beleértve az európai uniós forrásfelhasználás kockázatát 
is, hogy nem fogják tudni az önkormányzatok befejezni azokat a megnyert beruházásokat, 
amelyek hozzátartoznak.  

És akkor a fenntarthatósághoz azért még egy elemet szeretnék jelezni. Igen, ma az 
önkormányzati szférában, de az állami szférában is nagyon nagy gond az amortizáció 
felhasználásának a kérdése. Mi erre többszörösen számviteli oldalról felhívtuk a figyelmet. 
Mert ott kezdődik az európai uniós fenntarthatósági elv biztosítása, hogy a műszaki, pénzügyi 
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kopás pótlásáról egy időszakon belül gondoskodni kell, és az időszak lassan telik, és látjuk, 
hogy nem nagyon képződnek meg ezek a források. Ez szinte szektorsemleges, azt kell 
mondani, az egész magyar költségvetés és vagyongazdálkodás legnagyobb időzített 
kockázatát viszi ebben a kérdésben. Hogy mekkora a mértéke ennek, nem tudnám 
megmondani. A későbbiekben fogunk majd reményeink szerint több számot is látni. De hogy 
hatalmat a kockázata, azt nyugodtan állíthatom.  

Elhangzott a gazdasági társaság kitettsége. Nem szóltam róla, de valóban így van. 
Megpróbáljuk most, pont az önök bizottságának köszönhetően, ezt külön szeretném az 
önkormányzati bizottságnak visszajelezni. Igen, az önkormányzati vállalatok ellenőrzése, ami 
több százas nagyságrendű szintén. Nagy nehezen neki tudtunk kezdeni. A BKV után most a 
három vidéki nagyváros közlekedési vállalatával folytatjuk. Színházi vállalatokkal szintén, 
illetve az úgynevezett városüzemeltetési tevékenységek ellenőrzését kezdjük el ellenőrizni, 
ahol társasági formában van. De látjuk a pénzügyi ellenőrzések kapcsán a fürdővállalatok és 
egyéb más vállalatok kockázatait is, hogy az egy-egy önkormányzatnál szinte lét, nem lét 
kérdését veti fel, és ez nagyon súlyos kockázatokat hordoz egészében is, de egy-egy 
önkormányzat esetében meg lét, nem lét kérdését is okozhatja. Ebben a fővárosnak a 
nagyvállalati köre ezért egy hangsúlyos ellenőrzési körben van, nemcsak a BKV, hanem a 
további területen is.  

Láng Zsolt elnök úr észrevételére. Igen tudom, ismerjük a probléma lényegét. Annyit 
talán érdemes elmondanom most, hogy 2009-2012 között, de ’13-ban fejeződött be egy 
európai uniós önbevallásos program, amely kifutásának az ismertetése okozott nem kis 
feszültséget évek óta, hiszen ott valóban megnéztük - azt nem is én vezettem, tehát az ÁSZ-on 
belül egy külön projekt vitte. Ennek a projektnek megnéztük a beltartalmát. Annyit tudok 
mondani, hogy az önkormányzatok túlreprezentálva voltak a válaszadókban. Tehát a 
válaszadó készségük jobb volt, mint a többieknek. Ez is hozzájárult ehhez a kérdéshez. 
Másrészt pedig az előző önkormányzati törvényi keretek között az önkormányzatoknak 
sokkal több rétegű feladatai, egy úgynevezett ab ovo kockázatot emeltek ebben a tekintetben, 
hiszen nagyon sok rétegű feladatot látott el ez a szféra. Mondhatnánk, hogy a legösszetettebb 
állami feladatellátó szféra. Ebből adódott ez a fogalmazásbeli probléma, és aztán később ez 
valóban nem mindenki számára egyértelmű helyzet. Ebben igyekszünk rendet teremteni, hogy 
a következő öt évi felmérések egyértelművé tegyék ezt a kérdéskört.  

De azért annyit szeretnék leszögezni, hogy abban, hogy Magyarországon a múlt évben 
a mérések szerint a korrupciós kockázat csökkent, fontos szerepe volt az önkormányzati 
szférának is és az állami szférának is. Tehát nem véletlenül mi azt mondjuk, hogy maga a 
program hozott egy hasznot abból a szempontból, hogy egyrészt tudatosabbá váltak az 
óvodavezetők, az iskolaigazgatók, a hatósági emberek, a rendőrség és mindenféle szervezet, 
amelynek a megítélése korábban rosszabb volt. 

Egyet látni kell, hogy ma a mérési rendszerben kétféle felfogás van - és erről érdemes 
egy gondolatot szólni, elnök úr, ha megengeded. Azt, hogy van olyan, aki az érzékelést méri - 
például a Transparency International. Ez a jelentés minden évben egyébként tőlünk 
függetlenül megjelenik az országról, és ennek keretében az érzékelést mérik. A 
Számvevőszék meg próbálja az objektív, a tényleges helyzetet mérni. Ez a két lényeges 
különbség. Mi abban nem magát azt, hogy mennyi eset történt, hiszen az ügyészségi, 
igazságszolgáltatási kérdés, hanem a szervezetek proaktív védettségét, tehát a megelőző 
szándékát, a megelőző hajlamát próbáljuk bemérni. És ebben nagyon fontos gyenge pont volt 
az, hogy korábban a törvényességi felügyelet meggyengülésével például különböző belső 
kontrollok, pénzügyi szabályzatok rendszere meggyengült. Nem aktualizálták az 
önkormányzatok, és e tarthatatlan helyzet miatt most olyan kistelepüléseken is ellenőriz a 
Számvevőszék, ahol korábban ilyen jelentések nem jelentek meg. A múlt évben is egy kisebb, 
akkor főleg a városok voltak, de az idén már alapvetően kisközségekhez megyünk, ahol pedig 
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nem ritkán 6-7 oldalnyi javaslatunk van, mert ennyi probléma van egy-egy önkormányzati 
szférában. 

Tehát szeretném jelezni, hogy az ÁSZ megpróbál a belső kontrollok kérdésében, most 
meg a KIM-mel is felvettük a kapcsolatot, hogy törvényességi felügyeleti szempontból 
próbáljanak meg ezen objektív kockázatokra, tehát a szabályozottság hiányának a 
feloldásában vagy annak aktualizálásában lépni, hiszen 3200 önkormányzatot az ÁSZ nem 
tud leellenőrizni egy jól belátható időn belül. Ezért fontos az, hogy egyfajta terelő hatást 
tudjunk biztosítani ebben. 

Miért fontos ez? Mert a nemzetközi sztenderdek szerint, ha a szabályozottság erősebb, 
akkor nagyobb a védettsége is, az integritása a szervezeteknek. Tehát mi ezért inkább azt 
mondjuk, hogy hangsúlyt az integritás megerősítésére kell fordítani. Ezt fel is ajánlanám, 
hogy ha az önkormányzati bizottság ebben nyitott, hogy ennek a hangsúlyait, hogy miről van 
szó, mi az az integritás, de ha más oldalról akár a pénzügyi kockázatokról a múlt évi 
elemzésünk mélységeibe bele kíván mélyedni a bizottság, állunk rendelkezésre, és erre 
teremthetünk egy nyugodtabb időszakban alkalmat, amikor több idő is van.  

Tehát a részünkről nyitottak vagyunk mind a két problémakörben, harmadikként az 
EU-s ügy kérdéskörében is, ahol meg kimondottan a kormányzat felé, azt gondolom, jó 
néhány javaslatunk hasznosulásáról tudnék számot adni. De nyilván ma az időkeretek miatt 
erre nem térnék ki. Reagálni szerettem volna. Mindenkinek a felvetése jogos. Ennek az 
árnyaltsága, összetettsége, jellege mindenképpen nagyobb elmélyülést igényel. 
Kommunikációs szempontból az ÁSZ meg megpróbálja, amennyire lehet azt, ami a 
megállapításának a lényege, egyértelműen, világos megfogalmazásban megtenni. Nem 
állítom, hogy mindig sikerült. Ha ez mégis félreérthető volt, akkor ezt sajnáljuk. Mindent 
megteszünk azért, hogy egyértelmű, világos szakmai környezetet teremtsünk az 
önkormányzati működéshez, egyáltalán a magyar közpénzügyi működés javulására. Ebben 
törekvéseink vannak, nem mindig állítom, hogy eredményt is elértünk.  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, amit elmondott most, szerintem teljesen 

követhető volt, és teljesen racionális. Ha az első három-négy mondata ott lett volna minden 
cikk előtt, akkor mennyivel nyugodtabbak vagyunk mi is. Csak nyilvánvalóan mindig 
próbálják úgy levenni a tényeket, hogy azok általában az újságírók szemszögéből legyenek, és 
ne az objektivitást tükrözzék. De annak nagyon örülök, hogy ebből is látszik, hogy ebben a 
szektorban megvan az a fajta készség arra, hogy egyébként szeretné előrevinni a 
folyamatokat, amit ön is mondott, hogy azért voltunk többek között kiemelve, mert a legtöbb 
válasz ebből a szektorból érkezett meg egyébként. Tehát a legegyüttműködőbb az 
önkormányzati szektor volt egy ilyen felmérésben. Szerintem azért ez egy fontos adat, amit ha 
elérakunk, akkor már egész máshogy néz ki a leányzó fekvése.  

Határozathozatal 

Szeretném, ha a bizottság szavazna a J/10973. számú beszámolóról. Aki általános 
vitára alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Ki nem? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta. Köszönöm szépen, elnök úr.  

A bizottság részéről Vigh László mondaná el a többségi véleményt. Miniszter úr, 
akkor tiéd a kisebbségi vélemény. Köszönöm szépen.  
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Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11111. szám) (Általános vita) 

A második napirendi pont a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól, tehát a Ket.-ről szóló törvény, az ahhoz kapcsolódó törvények módosítása. Ezzel 
kapcsolatban nekem Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszonyt jelezték. Csókolom, 
államtitkár asszony! Szeretném megkérdezni államtitkár asszonyt, hogy kíván-e hozzáfűzni a 
javaslathoz. 

Zöld-Nagy Viktória szóbeli kiegészítése 

ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon röviden szólnék, mert hosszú 
törvényjavaslatról van szó. Elég sok törvényt módosítunk ezzel a javaslattal. 

Az alapvető lényege valóban, ahogy a cím is tartalmazza, a hatósági eljárások 
felülvizsgálata, a racionalizálás folyamata, és ezzel összefüggésben néhány blokkot említenék 
meg ebből a törvényjavaslatból, ami különösen fontos. 

Az egyik a közhiteles hatósági nyilvántartások kérdése. Ezzel kapcsolatban a Ket. 
tavaly decemberben módosult, és ez év július 1-jétől kerül új keretben új szabályozásra a 
közhiteles nyilvántartások és egyéb nyilvántartások kérdése. A különböző ágazati 
törvényekben ezért július 1-jéig ezzel a törvényjavaslattal fogjuk megteremteni az alapot arra, 
hogy egy-egy nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás legyen vagy úgynevezett belső 
nyilvántartás. Ennek keretében a tárcákkal együtt 698 nyilvántartást vizsgáltunk felül, és 
ebből 438 olyan van, amely közhiteles hatósági nyilvántartás lenne. 

Ezenkívül a hatósági eljárás keretében külön foglalkozunk a kormányablakok 
működésével. Olyan keretet próbálunk adni a Ket.-ben, ami a kormányablakoknak mint 
integrált ügyfélszolgálati központoknak a működését segíti abból a szempontból, hogy nem 
eljáró hatóságnak minősülnek, de a kormányablakokban az állampolgárok bármilyen ügy 
intézését kezdeményezhetik, bizonyos esetekben azonnali ügyintézésre is van lehetőség. Az 
ügykezdeményezés esetén próbálja a Ket. keretszabályozása azt a lehetőséget megteremteni, 
hogy a kormányablak huszonnégy órán belül juttassa el a hatáskörrel rendelkező illetékes 
hatósághoz a kérelmet, és ez a határidő már az eljárási határidőbe beszámítódjon. Tehát az 
állampolgár szempontjából ez ugyanolyan lenne, mintha az érintett hatósághoz nyújtotta 
volna be a kérelmét.  

Szintén eljárási kérdés a telefonos bejelentés kérdése. Ez egy új keretszabályozás 
lenne a Ket.-ben. A személyes ügyfélszolgálat, illetve az elektronikus ügyintézés mellett 
próbáljuk megteremteni annak a törvényi kereteit, hogy telefonon is az ügyintézéssel 
kapcsolatos egyes eljárási cselekmények meg tudjanak valósulni. Nem teljes ügyintézést 
fogunk telefonon intézni, de amennyiben tudja az ügyfél saját magát, illetve a tárgyat 
azonosítani, úgy az eljárás megindításával kapcsolatos intézkedéseket telefon útján is meg 
tudja tenni.  

Ezenkívül egy viszonylag nagyobb rész a törvényjavaslatban az Egyenlő Bánásmód 
Hatóságra vonatkozó szabályozás. Ennek kettős indoka van. Egyrészt a hatóság jogállása 
megváltozott. Törvényi szinten kell a jelenlegi kormányrendelet helyett a működésére, 
eljárására vonatkozó szabályokat rögzíteni. Ezeket teremti meg a törvényjavaslat. Illetve 
bizonyos eljárások a hatóságra vonatkozóan a Ket.-ből kikerülnek, és az egyenlőbánásmód-
törvényben kerülnek szabályozásra. 

Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Tisztelt Bizottság! Kérdés 
van-e, esetleg észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nagyon meggyőző volt helyettes 
államtitkár asszony és az előterjesztés is az. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság 
részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak találta.  

A többségi véleményt Pogácsás képviselő úr mondja el. Lenne-e kisebbségi 
vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nincs kisebbségi vélemény, csak egy politikai tartózkodás 
volt. Értettük. 

Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11104. szám) (Dr. Láng Zsolt és Lip ők Sándor (Fidesz) önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita) 

A harmadik napirendi pontunk az önkormányzati törvény módosítása, amelyet 
jómagam és Lipők Sándor képviselőtársam jegyzünk. Ha megengedi a tisztelt bizottság, akkor 
én mint előterjesztő, nem fűznék hozzá semmit.  

A Belügyminisztérium részéről Gasparics államtitkár asszonyt látom. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban van már kormányálláspont, államtitkár asszony? 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tárcaálláspont van. És bocsánat, elnök úr, hogy pontosítanám, mert nem az önkormányzati 
törvény, hanem a polgármesteri tisztség ellátásának… 

 
ELNÖK: Rosszul írtam fel. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Ez csak azért lényeges, mert ez a törvény csak a jövő évi önkormányzati választásokig van 
még hatályban.  

 
ELNÖK: Igen, elnézést kérek, valóban, csak rosszul írtam fel magamnak. Valóban ez 

a cím, és valóban arról szól, hogy a következő, ’14. évi választásokig is azokat a kérdéseket, 
amik - azért még ez másfél év - másfél évben feszítik a rendszert, legalábbis így érezzük, 
ezeket addig orvosolni tudjuk, valóban erről szól. 

Mi a tárcaálláspont?  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A tárcaálláspont az, hogy egyelőre nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Elmondja nekem, helyettes államtitkár asszony, 

hogy miért?  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Amint már az előbb is utaltam rá, mert ez a törvény már csak a jövő évi önkormányzati 
választásokig van hatályban. Az Mötv., amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, egyébként 
szabályozza ezt a kérdést, nevezetesen, hogy a főállású polgármesteri tisztséget egy 
alkalommal lehetséges változtatni, és eszerint, ha a képviselő-testület a megbízatás 



 17 

időtartamán belül a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű 
módosításával megváltoztathatja rendelkezést már tartalmazza, célszerűnek tartjuk, hogy 
mivel a 2010-es választások más feltételekkel választották meg a polgármesterüket, 2014-től 
pedig az új Mötv. szövege lesz érvényes, ezért most ciklus közben, menetközben ezen ne 
változtassunk.  

 
ELNÖK: Értem. Viszont, ha a másik részét is megindokolná. Mert ugye két 

változtatást tartalmaz ez a javaslat.  
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Arra gondol, hogy a kétezer fő…? 
 
ELNÖK: Most az a probléma, hogy a jelen pillanatban vannak olyan városaink, 

amelyekhez hiába csatlakozik kisebb falu a környékről, nem érik el a törvényben lévő 
minimális létszámot, és nem tudnak hivatalt alakítani. Mi ezt szeretnénk. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tehát a kétezer fő lakos alatti települések kötelesek közös önkormányzati hivatalba 
csatlakozni. Az egy másik kör, a hivatalalakítási kör, az nem az önkormányzati választott 
tisztségviselői és a polgármesteri tisztségviselői… 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony, két külön témáról beszélünk. Nézze meg, legyen szíves 

a 3. §-t! 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Igen.  
 
ELNÖK: Ha a 2/A.-t megnézi, az egy teljesen más problémát takar. Tehát itt már 

nincs szó a polgármester személyéről. Ez arról szól, hogy közös önkormányzati hivatalhoz 
tartozó települések közül, ha van város, akkor mindenképpen az összlakosságszámtól 
függetlenül lehessen közös önkormányzati hivatalt, ugyanis jelen pillanatban vannak olyan 
kisvárosaink, amelyek nem tudnak alakítani közös hivatalt, mert nem érik el a törvényben 
meghatározott minimumlétszámot. Ezt oldja fel ez. Azt gondolom, hogy ez a kormányzat 
számára is egy fontos dolog.  

Kérem szépen akkor, lehet, hogy ezt nem nézték meg, de én ezt… 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem érkeztek meg ennek az ön által most említett irománynak az adatai. Tehát én csak a 
polgármesteri tisztség egyes ellátására vonatkozó szabályokra vonatkozóan kaptam jelenleg 
mandátumot, az is tárcamandátum, és azt nem támogatnánk.  

A közös hivatalok alakításával kapcsolatban annyit szeretnék tisztelt elnök úr és a 
bizottság figyelmébe ajánlani, hogy most zárult le egyáltalán a közös hivatalok 
megalakításának folyamata. Ugyanúgy a jövő évi önkormányzati választásokat követő 60 
napon belül ismételten lehetőség van a közös hivatalokra vonatkozó megállapodás 
felülvizsgálatára. Tehát ebben a kérdésben, úgy tűnik, hogy még nem tudunk semmilyen 
olyan tapasztalatot, sem negatív, sem pozitív értelmű tapasztalatot felmutatni, ami a 
jogalkotást befolyásolhatná. Tehát ez csak munkaálláspont. Erre vonatkozóan nem kaptam 
mandátumot.  
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ELNÖK: Az a kérésem, helyettes államtitkár asszony - én úgy tudom, hogy ezt a 
Belügyminisztérium más osztályai támogatják, hiszen velük egyeztettük le, megoldandó 
probléma. Tegye meg, hogy ezt akkor megnézzük, és akkor valahogy egyeztetünk a jövőben. 

Ha megnézi egyébként… 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nincs is nálam az az anyag. 
 
ELNÖK: Bocsásson meg, helyettes államtitkár asszony! Úgy szól ez, amiről most 

beszélünk, amit ön a tárca részéről képvisel, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről, és egyébként a 2011. évi Ötv. módosításáról. Tehát, mint látja, ez kettő törvény 
módosítása. Az első rész - és ezért mondta ön, nyilvánvalóan ön csak az egyiket hozta 
mandátumként, hogy azzal kapcsolatban mondta el, de ha megnézi, a 2. §-ban az Mötv.-t 
módosítja, és az indoklásban is benne van, hogy azért, hogy ha véletlenül a kétezer főt nem éri 
el egy város és hozzá kapcsolódó települések, akkor is meg lehessen alakítani. Tehát ez a 
jelenlegi helyzetben egy segítség, mert a törvény most egy olyan helyzetet hoz elő, van 
vidéken olyan térség, ahol nem tudják megalakítani, mert nincs meg a várossal együtt sem a 
kétezer fő. Ez Mötv.-módosítás, teljesen különböző az előzőtől. Úgy tudom, hogy ezt a 
minisztérium, mivel meg kell oldani a problémát, ezért támogatja. Tegye meg, hogy ezt 
megbeszéljük vagy leegyeztetjük. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Ezzel kapcsolatban ugyan mandátumom nincs, de azt kell mondjam, hogy ez igaz. Bár a város 
önállóan tarthat fenn hivatalt, a csatlakozással valóban egy ilyen sajátos helyzet alakult ki. Ezt 
biztosan szakmailag támogatni tudjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor majd azt kell megbeszélni, hogy esetleg akkor kettészedni 

a javaslatot, ha csak egy része támogatható és a másik része nem. Tehát valamit ebben 
technikailag ki kell majd találnunk a szavazásokra. De akkor megkérem a kollégákat, hogy ezt 
majd egyeztessék le.  

Szeretném megkérdezni, hogy észrevétel van-e a kollégáim részéről. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, Varga miniszter úr! 

Kérdések, észrevételek 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Annyira furdalja az oldalamat a kíváncsiság, hogy 
melyik az a város, amelyik nem éri el a kétezer főt egy szomszéd településsel. 

 
ELNÖK: Most ezt nem tudom megmondani, tovább fogja furdalni, de mindjárt 

megkérdezem, hogy pontosan melyik. 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Mert egy vagy két ilyen település van. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Négy ilyen van. Vas megyében például kettő, és most elnézést, a többire én sem emlékszem, 
de négy település esetében érkezett kérelem. 

 
ELNÖK: Ha jól tudom, például Pócs és Zalaigrice kérdésében is például fennáll ez a 

helyzet. (Közbeszólás: Pacsa!) 
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FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Úgyhogy négy településnél fordult elő ez.  

 
ELNÖK: Ettől függetlenül gondolom, abban egyetértünk, hogy ha egynél is előfordul, 

akkor is rendezni kell. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Így van, mert ez a törvény arra irányult, hogy ilyenkor is lehessen önálló hivatalt és közös 
hivatalt alakítani. 

 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Elnök Úr! Azt viszont szeretném mondani, hogy persze 

lehet ezekre a kivételekre szabályt csinálni, és talán, akik ebben benne vannak, azok ennek 
marhára fognak örülni, de azt azért világosan látni kell, hogy minden város, akihez 
települések csatlakoztak, ebben a dologban rosszabbul járt. Így van? (Közbeszólás.) 
Dehogynem! Hát mintha egyedül maradt volna meg a hivatala. Több a munkája, kevesebb a 
létszám hozzá. Tehát ezzel kinyitunk egy komoly csatornát. De lelke rajta a bizottságnak. 

 
ELNÖK: Nem hiszem, hogy most nyitnánk ki, képviselő úr. Nem most nyitjuk ki ezt a 

csatornát, most csak rendezünk egy olyan helyzetet, ahol nem tudnak alakítani ilyen hivatalt, 
holott a jogalkotó szándéka nem erről szól, csak ha egyedül lenne a város, meg tudná 
alakítani, de ha már akár egy környező pici település is csatlakozik, már nem tudja, mert a 
törvény szövege így szól, és ezen változtatunk.  

Nem gondolom, hogy most bármi újat hoznánk, csupán azt tesszük lehetővé, hogy 
működjön a jogszabály, és mindenhol meg tudjanak alakulni ezek a közös hivatalok. Ez most 
tényleg technikai. El lehet mondani a nagy szokásos önkormányzatit (Varga Zoltán: El is 
fogjuk.), hogy mennyivel rosszabbul járt mindenki és nincs pénz, de ez most nem az, 
képviselő úr. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tulajdonképpen csak a magyar földrajzi elhelyezkedésekből adódó azon sajátosság, hogy azt 
mondja ki az Mötv., hogy a város önállóan minden további nélkül tarthat fenn, tehát őrájuk 
nem is vonatkozik a közös hivatalalakítási szabály. Viszont, ha mondjuk, Őriszentpéter az 
egyik ilyen város, ami 1200 fős, ha hozzá akar csatlakozni egy település, amelynek csak 400 
fő lakosa van, akkor azt viszont nem teheti meg. Tehát a 400 fő lakosnak egy másik 
településcsoporthoz kell csatlakozni.  

Tehát egy ilyen nagyon véletlenszerű szabályt kell kiegészíteni vele.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy aki tudja támogatni a 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételét, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 
igennel egyhangúlag támogattuk. 

Határozathozatal 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 
igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 
általános vitára alkalmasnak tartotta.  

A bizottság részéről Gelencsér Attila lesz, aki elmondja a többségi véleményt. Van-e, 
aki kisebbségit mond? (Senki sem jelentkezik.) Nincs kisebbségi. Elmondjuk, mi történt a 
bizottságban. (Közbeszólás.) Ha jól tudom, szerdán lesz a vitája.  
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Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/10901. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

A negyedik napirendi pont következik, az önkormányzati segély kialakításával 
összefüggő törvénymódosításokról szóló T/10901. számú törvényjavaslat. A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Ehhez a napirendi ponthoz Fülöp 
Attila helyettes államtitkár úr van itt az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről.  

Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy tárcaálláspontot vagy 
kormányálláspontot fog-e mondani. 

 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot fog mondani. Kezdjük is! 
Az 1. pont Szél Bernadett képviselő asszony módosító javaslata.  
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Az 1. 

ajánlási számon megfogalmazott ajánlást a tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 2. pont Baráth Zsolt, Sneider, Vágó, Apáti képviselők javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 2. 

ajánlást nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 3. pont Varga László, Pál Béla, Pál Tibor javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 4. pont Varga, Pál Tibor, Pál Béla javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
Az 5. pont Varga, Pál képviselők módosító javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 6. pont Szél Bernadett javaslata. 



 21 

 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 7. pont Baráth Zsolt javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 8. pont Baráth, Sneider, Vágó képviselők javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 10. pont Varga, Pál Béla, Pál Tibor javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ezt sem 

támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 12. pont Baráth Zsolt, Sneider, Vágó Sebestyén. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyharmad sem 

támogatja.  
A 13. pont Habis, Láng Zsolt javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 13. 

ajánlásit nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

17-en tudtuk támogatni.  
A 16. pont Szél Bernadett javaslata. 
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 17. pont Michl József képviselő úr javaslata. 
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FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 
támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 17 

igennel ezt is támogatjuk. 
Bizottsági módosítónk is van. Ki van osztva a tisztelt képviselőtársaimnak. Egy 

pontosítás, illetve átszámozás. Gondolom, technikai. Tárca támogatja?  
 
FÜLÖP ATTILA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogatta a tisztelt bizottság. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak, hogy itt volt.  

Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10902. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik az ötödik napirendi pont, az egyes törvényeknek az elektronikus 
anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló T/10902. számú 
törvényjavaslat, ennek a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatai. Gáva Krisztián 
helyettes államtitkár urat köszöntöm nagy szeretettel.  

Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot mond-e. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Akkor vágjunk is bele! Az 1. pont Székyné Sztrémi Melinda módosító 

javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igennel 

támogattuk. 
A 2. számú javaslat szintén Székyné javaslata.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 17 igennel 

támogattuk. 
Az 5. pont Lamperth Mónika javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 6. pont Székyné módosító javaslata. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Ő nagyon ott van a témában ezek szerint. Ki az, aki tudja támogatni? 

(Szavazás.) 16 igen.  
A 8. számú szintén Székyné dr. Sztrémi Melinda módosítója.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 17 igennel 

támogattuk. 
A 9. pont szintén Székyné javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igennel 

tudtuk támogatni. 
A 12. szintén Székyné javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igennel 

támogattuk. 
A 13. pont szintén Székyné javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igen. 
A 14-es Schiffer András javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat céljával egyetértünk, de majd a következő módosító az, 
ami pontosabb ebből a szempontból, ezért azt támogatnánk. Így a Schiffer képviselő úrét nem 
támogatja tárca. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 15. pont Szűcs Lajos és Tasó László képviselő urak javaslata.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, ezt támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag 

támogatta a bizottság. 
Gyimesi Endre és társai javaslata a 16. pont. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem, ezt ebben a formában nem támogatja a tárca, de a tartalmával 
kapcsolatosan egy más típusú módosító javaslattal, ami az adatvédelmi szabályokat kicsit 
jobban figyelembe veszi, azzal majd egyet tudunk érteni. Ezt ebben a formában nem. 

 
ELNÖK: Bóka képviselő úr? 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Hozzám nagyon sok amatőr kutató jelentkezik a 

helytörténeti gyűjteményből. Nem tudom, ez összefügg a családfakutatással? Ezt meg kellene 
oldani, mert nem látom értelmét, hogy miért ne kutathatnák ezeket a dolgokat, és eléggé 
kizárják őket, úgy tűnik, ebből az adatrendszerből. 

Nem vagyok a téma szakértője, de elég jelentősen és markánsan tiltakoznak, és nem 
értik, hogy kedvenc hobbijuktól miért fosztják meg őket.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ivády képviselő úr! 
 
IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm. Csatlakoznék Bóka képviselőtársamhoz. 

Hozzánk is eljutottak többen családfakutatók, egyéb kutatók ezzel kapcsolatosan.  
Azt szeretném pontosítani, hogy mondjuk, ha Bóka képviselőtársam részéről is 

támogatottnak tűnik, sőt Gyimesi képviselőtársam is benyújtotta, Tasó képviselőtársam 
elment közben, de tudom, hogy őt is nagyon érdekli ez a része a kutatásnak, azt szeretném 
tudni, hogy tudjuk létrehozni azt a módosítót, ami aztán elfogadható. Ahhoz viszont tudni 
kellene pontosabban azt, hogy melyik része az, amelyik miatt önök ezt nem támogatják.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Mindig csak ez hangzik el, hogy nem lehet kutatni 
adatokat, de a részletekről keveset beszélünk, meg nyilván képviselő urak sem tudtak 
foglalkozni részletes mélységben ezekkel a problémákkal.  

Amit mi fontosnak tartunk és elkerülendőnek a kutatás kapcsán, hogy élő emberekről 
személyes adatokat megtudjanak az anyakönyvből. Ez az egyik. A jelenlegi szabályozás 
ugyanis ezt nem feltétlenül zárja ki. Illetve élő emberekről csak személyes hozzájárulás 
alapján lehetséges az anyakönyvekbe is betekinteni, de a személyes hozzájárulása kell az 
illetőnek.  

A másik dolog pedig a kifejezetten kutatási célú adatgyűjtés. Tehát, hogy az illetőnek, 
aki kutat ebben a témában, tehát ne önjelölt családfakutatókat akarjunk támogatni, hanem 
ténylegesen, akik valamilyen szellemi hozzáadott értékkel hoznak létre valami tudományos 
igényű kutatómunkát, és ennek kapcsán gondolom, publikálnak vagy ilyesmi. 

Nem zárja ki jelenleg sem semmi se a tervezet alapján sem, hogy ha én megbízok egy 
kutatót, hogy az én családfámat állítsa össze, adok neki egy megbízást, minden további nélkül 
az összes rám vonatkozó, felmenőimre vonatkozó adatokat megtudhatja az anyakönyvi 
törvényből. Itt azokat próbáljuk kizárni, hogy ha az én szomszédom családfakutatásra 
hivatkozással egyébként elkezdi felgöngyölíteni, és az anyakönyvből mondjuk, kiderül, hogy 
valamelyik tételezett családi kapcsolat mégsem úgy állt fenn, és mondjuk, nem úgy alakul az 
öröklés vagy bármi ilyen jellegű szabály. Tehát ezt próbáljuk kizárni. 

Azt gondolom, hogy figyelembe véve ezeket az észrevételeket, sikerül találni egy 
olyan kompromisszumos megoldást, ami biztosíthatja mindkét oldal számára a megfelelő 
megoldást. Jelzem, hogy semmiképpen nem volt az a szándék, hogy az anyakönyvi iratokban 
ezeket a ténylegesen kutatási célú vizsgálódásokat kizárjuk.  
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Még egy dologra felhívnám a figyelmet. Az előző ülésen is elhangzott, hogy 1980-ig 
voltak az anyakönyveknek másodpéldányai. Ezekből most lehetséges a kutatás. Viszont ’80 
után már csak első példányok vannak, nincsen másodpéldány a levéltárban, ezekben 
egyáltalán nem lehet kutatni. De főszabály szerint halál után 30 évvel lehet kutatni a levéltári 
törvény szerint a köziratokat, így az anyakönyveket is. Tehát, ha jól megnézzük, most már a 
főszabály szerint lassan három éve lehetne kutatni egyébként olyan iratokat, amelyek azonban 
éppen az anyakönyvi törvény szabályai szerint nem kutathatók, mert az anyakönyvi első 
példányok nem kutathatóak.  

Tehát most éppen ebbe az irányba is tennénk egy lépést, hogy akkor az első 
példányokat is lehessen kutatni a 30 éves időtartam lejártát követően. De mondom, nyitottak 
vagyunk ebben az irányban a kutatók igényei iránt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ivády képviselő úr! 
 
IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Pusztán reagálnék arra, hogy 

átnéztük-e ezt a jogszabályt vagy nem. Tehát azért a 60. §-a ennek a törvénynek sokkal 
többről beszél, mint amiről most ön itt említést tett a kutatás szempontjából. 

A jelen szabályozás szerint is 30 év. Tehát senki nem beszélt arról, hogy élő 
személyek kutathatók-e anyakönyvekben vagy pedig nem. Ha ezt pontosítani kell, azzal az 
égvilágon semmi probléma nincsen. De az, ha a halált követően 30 évet kitoljuk esetleg 90 
évre, az nagyjából azt fogja jelenteni, hogy nem fogjuk tudni a II. világháborús áldozatokat, a 
holokausztokat és az összes többit. Nem akarok vitát generálni, mert a fogadókészség megvan 
arra, hogy megtaláljuk a megoldást. Én csak kezdeményezem azt, hogy akkor kérem, hogy 
közösen próbáljuk meg megtalálni ezt a megoldást. Ez szól Bóka képviselőtársamnak is, hogy 
egyeztessünk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a 16-ost még egyszer feltenném. A tárca nem 

támogatta. Aki tudja támogatni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyharmad sem 
támogatja.  

A 19. pont Székyné javaslata. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igennel 

támogatjuk. Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11110. szám) (Általános vita) 

ELNÖK: Rátérnénk a 6. számú felvett napirendi pontra, amely T/11110. számon 
szerepel, egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosítás. Ha jól látom, Szaló államtitkár úr tisztelt meg minket a 
Belügyminisztérium részéről. 

Kíván-e államtitkár úr hozzáfűzni valamit a beadott törvényjavaslathoz? 

Dr. Szaló Péter szóbeli kiegészítése 

DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Csak azért röviden, néhány mondatban, mert a törvényjavaslat két törvény 
módosítását javasolja, egyrészt az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő 
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átadásáról szóló 2012. évi CXC. törvényt módosítja, másrészt az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló törvényt. 

A tavaly elfogadott ingatlanátadásról szóló törvény alapján ez év január 1-jétől kellett 
volna átvenni a Duna-parti ingatlanok használati jogát a fővárosnak egy közös 
kezdeményezés alapján, és egyúttal ez a törvény a kikötői infrastruktúra, a kikötői jogok 
használatáról is szól. 

Ez a törvény csak a kerületi tulajdonú ingatlanokra terjed ki, nem terjed ki az állami 
tulajdonú ingatlanokra, és részben ezért is születik ez a módosítás. Felülírja a korábbi 
megállapodást, amely csak használati jogról rendelkezett, viszont ez a javaslat 
vagyonkezelésbe adná ezeket a területeket. A törvénymódosítás azért is szükséges, hogy ne 
vagyonkezelői szerződéssel kerüljön a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe, hanem 
magánál a törvény erejénél fogva. 

A másik törvénymódosítás az épített környezet alakításáról, védelméről szóló törvényt 
tartalmazza, amelynek a főbb pontjai már átmentek a parlamenti bizottság szűrőjén. 
Lényegében egy új elem kerülne bevezetésre, a fővárosi építési szabályzat, tehát azokra a 
telkekre, amik kikerülnek a kerületek hatásköréből, tehát a Duna-parti ingatlanok, és itt 
kibővülne még a Margitszigettel, erre egy önálló rendelkezés születne. Tehát be kellett 
illeszteni az egész rendszerbe, tehát, ha van felhatalmazás, akkor a fővárosnak a 
rendeletalkotása, és akkor ebben a fővárosi építési szabályzatban határozzák meg az építés 
helyi rendjét, a területfelhasználás módját, a beépítés módjait, a környezethasználat módját, az 
épített értékek védelmét, és gyakorlatilag az összes jogot és kötelezettséget.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat általános vitára való 
bocsátását. Köszönöm. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Azt szeretném kérdezni államtitkár úrtól, értem a megoldás 
szükségszerűségét, de hogy biztos, hogy az egy jó módszer-e - sajnos ebben nem tudtunk 
egyeztetni, én is most olvasom először, ami egy kicsit szerencsétlen helyzet, úgy gondolom -, 
hogy helyi építési szabályzatba belekeverjük a fővárost. Tehát, hogy nem azt csináljuk, hogy 
a fővárosi építési szabályzat vagy ezekre a területekre külön kimondjuk, hogy ő hozhat, 
hanem, hogy ebbe a „helyi” szóba belerakunk bizonyos fővárosi rendeletet. Mert innentől 
kezdve én azt érzem, hogy az a fővárosban egyébként nagyon nehezen, de azért talán még 
valamilyen elkülönítést mutató, hogy a helyi rendeletek, a helyi szabályozás, az ugye a 
kerületek, amelyek mint település működnek, és van egy fővárosi szint. Ezt még nagyjából 
azért, amennyire lehet, tartjuk vagy magyarázzuk. Ezzel, hogy már behozunk az első helyi 
építési szabályzatba bármilyen fővárosi szabályzatot, abban a pillanatban megadjuk a „helyi” 
szót a fővárosnak, és onnantól kezdve elindul egy folyamat, hogy végképp követhetetlen lesz, 
hogy ki a helyi és ki a fővárosi második szintű ebben a fővárosi rendszerben. 

Értem, hogy miért kell a szabályozás, de esetleg abban lehet-e államtitkár úr, valami 
megoldás, hogy ezt az általam szerintem jogosan jelzett és a jövőben felmerülő problémát 
valahogy orvosolni tudjuk a törvény elfogadásánál. Ez lenne az én kérdésem.  

Pál képviselő úr! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Hallgatva államtitkár urat, 

megfogalmazódott bennem néhány kérdés. Azt hittem, hogy talán az indoklásban kapok erre 
választ, de nem nagyon. 

Azt írja a törvény az indoklásban, hogy a közfeladat ellátásához szükség van erre a 
törvénymódosításra. És úgy van, ahogy az államtitkár úr mondta, hogy január 1-jétől 
használatban vannak az ingatlanok. Mondjon nekem olyan közfeladatot, amit nem sikerült 
ellátni a jelenlegi szabályozás mellett, tehát, ami az érv arra, hogy most akkor ebben tovább 



 27 

kell lépni. Mi az a közfeladat, aminek az ellátását akadályozta a jelenlegi konstrukció? Ez az 
egyik. 

A másik, hogy amikor a korábbi törvényt tárgyaltuk, akkor az volt az érv, hogy 
egységes arculat, meg olyan program kell, meg olyan tervek kellenek. Az a kérdésem, hogy 
mi történt az elmúlt fél évben a Duna-parttal kapcsolatban, milyen tervek vannak, mit sikerült 
összehozni, és hogy ezek a tervek igénylik-e ezt a mostani változtatást.  

A következő kérdés, hogy Budapesten működik egy önkormányzati érdekszövetség, 
ez a BÖSZ érdekszövetség. Ha jól értem - erre, mondjuk, elnök úr adott választ -, akkor a 
BÖSZ előtt nem volt ez a mostani javaslat, hanem anélkül került ide, hogy bárki erről tárgyalt 
volna. Jól értem-e, ez a harmadik kérdés. 

A negyedik kérdés pedig, hogy elég zavaros. Most itt az államtitkár úr a 
Margitszigetet mondta. Akkor a Ráckevei-Soroksági-Duna-ág budapesti része beletartozik 
ebbe a mostani törvénymódosításba? Vagy legalábbis akkor azt gondolom, hogy a Csepel-
szigetnek az a része, ami a nagy Dunával találkozik, az mindenképpen ebbe beletartozik. De 
kérdezem, hogy a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág budapesti része beletartozik-e ebbe, vagy 
mondjuk, a többi ilyen holtág. Ha jól értem, akkor itt most az történik, hogy a Margitsziget 
egyértelműen más kezelésébe kerül.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ha nincs más, akkor parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Szaló Péter válaszai 

DR. SZALÓ PÉTER (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Természetesen lehet tovább gondolkodni, de szeretném jelezni, hogy igazából a Duna-part 
vonatkozásában valóban a helyi önkormányzatok módjára, tehát adott esetben a kerületi 
önkormányzatok módjára szabályozna ezen felhatalmazás alapján a fővárosi önkormányzat. 
Gondolkodni fogunk rajta, hogy milyen más megoldás lehet, de gyakorlatilag ez azt jelenti, 
hogy akkor egyértelmű felelőse van a Margitsziget, illetve a Duna-part vonatkozásában a 
helyi építési szabályok megalkotásának.  

Pál Tibor képviselő úr kérdésére. Január 1-jétől lépett hatályba a törvényi rendelkezés, 
de nem került át egyetlenegy ingatlan sem a főváros használatába. Közösen kellett volna 
kezdeményezni a kerületekkel az erre vonatkozó megállapodást. Egyetlenegy esetben sem 
került sor rá. Tehát ez az egyik problémája a korábbi szabályozásnak. Tehát azt mondhatom, 
hogy igazából azon törvény alapján nem történt túl sok minden. Természetesen 
kezdeményezések voltak.  

A tervek készítése folyamatban van. Éppen az elmúlt héten láttam én is. Tehát 
egyrészt elfogadták a fővárosi fejlesztési koncepciót, ezt a közgyűlés már elfogadta, ott csak 
az alapjai vannak a dunai programnak meghirdetve, de már az elmúlt héten 27 projektet 
bemutatott a főváros, aminek egy része a Duna-parti programhoz kapcsolódik.  

Valóban a BÖSZ-szel nem volt egyeztetve. A Csepel-sziget pedig nem tartozna a 
főváros tulajdonába, az túl nagy, tehát az nyilván egy kerületnek a… Hogy mondjam? A 
kerületre terjedne ki, az nem elképzelhető, viszont a törvény azt mondja, hogy a fő mederrel 
kapcsolatos, a Dunával határos ingatlansorra vonatkozik ez a szabályozás, ami azt jelenti, 
hogy ez ugyanúgy folytatódik a Csepel-sziget vonatkozásában, mint ahogy az V. kerületnél 
vagy éppen az I. kerületnél.  

Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Kérem a tisztelt bizottságot, hogy aki tudja támogatni a T/11110. számú 
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 
nem. A bizottság támogatta.  

Bizottsági előadónak megkérném akkor Szekó József képviselő urat… (Jelzésre:) Ne 
kérjem meg Szekó József képviselő urat? Nem kérem meg. Akkor Szűcs Lajos képviselő urat 
megkérem, hogy mondja el a bizottság többségi véleményét. Kisebbségi vélemény? 
(Jelzésre:) Pál Tibor képviselő úr mondja el. Köszönöm szépen, államtitkár úr.  

Mára vége a bizottsági ülésnek.  
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc.) 
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