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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc.) 

 

Elnöki bevezető, a napirend módosítása és elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! Bízom benne, hogy mindenki kipihente magát a 
nyáron, és újult erővel megkezdhetjük az őszi ülésszak munkáját.  

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 12-en személyesen és 9-en helyettesítéssel vannak 
jelen, tehát határozatképesek vagyunk.  

A napirendről szeretnék egy szavazást azzal a kitétellel, hogy a kérdés bonyolultsága 
és összetettsége miatt az első pontot levenném a bizottsági ülés napirendjéről, Czira 
polgármester úrtól elnézést kérve, de úgy gondolom, hogy majd még további körüljárást 
igényel a téma. Tehát a Nagykőrös-kérdést levenném, és így átszámozódna az összes többi 
napirendi pont.  

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

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10749. szám) (Általános vita) 

Az új napirend szerinti első napirendi pontunk a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvénynek az alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosítása, T/10749. szám, általános vita. A 
jegyzőkönyvem szerint a Belügyminisztérium részéről itt kellene lennie Gasparics Emese 
helyettes államtitkár asszonynak, de őt nem látom. Holczreiter Marianna főosztályvezető-
helyettes asszony? (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit felállva, a meghívottak részére fenntartott 
székek mögül: Ha én jól hallottam - és elnézést, mert még nem igazán figyeltem -, ha a 
szabálysértésről van szó, akkor Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár vagyok, és 
ebben én vagyok az érintett.)  

A Belügyminisztériumból helyettes államtitkár asszonyt köszöntöm nagy tisztelettel, 
és akkor meg is szeretném kérdezni, hogy kíván-e a benyújtott törvényjavaslathoz hozzáfűzni 
véleményt, kiegészítést, vagy egyből térjünk-e rá a kérdésekre, észrevételekre, és azokra 
kíván válaszolni. (Nagy Csaba megérkezik az ülésre. - Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyet 
foglal.) 

Parancsoljon! 

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit szóbeli kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy 
márciusban elfogadta az Országgyűlés az alaptörvény negyedik módosítását. Az önök előtt 
lévő törvénytervezet ennek a módosításnak a nyomán született, hiszen az alaptörvénybe 
beiktatásra került az a passzus, amely szerint törvény vagy helyi önkormányzat rendelete 
meghatározhatja azokat a közterületeket, ahol a közegészség, közrend, közbiztonság, illetve a 
műemlékvédelem érdekében a hajléktalanok életvitelszerű tartózkodását megtilthatja. (Vigh 
László megérkezik az ülésre.) 
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Szeretném hangsúlyozni, hogy itt alkotmányban rögzített olyan előírások vannak, 
amelyek biztosítják és garantálják azt, hogy a hajléktalanok ne zaklatásnak legyenek kitéve, 
hanem valóban, ha ezek a körülmények fennállnak és indokoltak, akkor kerülhessen sor erre a 
korlátozásra.  

Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni, és amennyiben kérdés van, 
válaszolok.  

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e kérdés a 
bizottság részéről. (Jelzésre:) Pál Tibor képviselő úr!  

Parancsoljon! 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérdezni az 

előterjesztő képviselőjétől, hogy az elmúlt években nagyon sok minden történt a fővárosban, 
ami a hajléktalanügyet érinti. Több hajléktalanszálló is nyílt. Magam mint ferencvárosi, 
részese vagyok annak, hogy büszkélkedhetünk azzal, hogy Budapesten a legtöbb 
hajléktalanszálló nálunk van. Hogy látja, hogy milyen eredménye lett ennek a 
hajléktalanszálló-nyitási akciónak, hogy ahol hajléktalanszálló van, az milyen hatással van a 
környezetére, és a kormányzat az adott közigazgatás területén lévő önkormányzatot milyen 
módon támogatta a hajléktalanszállók nyitásánál, és hogy ezek a támogatások ma még élnek, 
nem élnek, lehet-e abban bízni, hogy ahol megterhelik a környezetet ilyen 
hajléktalanszállóval, akkor ott plusztámogatásban bízhatnak az önkormányzatok?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Két dolgot szeretnék kérdezni. Ami a 

törvényjavaslatból szerintem hiányzik és kérdezném, hogy miért, ha tényleg igazam van, az 
egyik az életvitelszerű tartózkodással függ össze, hogy mondjuk így, a biohulladék 
elhelyezése nem jelenik meg sehol mint a szabálysértés eleme, pedig szerintem ez nagyon 
fontos dolog, és az egyik leginkább zavaró jelenség, ami a hajléktalanok közterületi 
tartózkodásával összefügg. 

A másik, ami szintén ezzel összefügg, az a koldulás kérdése, és itt ugye nagyon 
sokszor tudjuk, hogy azon személyek, akik ebben részt vesznek, sokszor önmaguk is már 
bűncselekmények áldozataivá váltak azáltal, hogy mondjuk gyerekeket használnak fel 
koldulásra, és így tovább, tehát egy maffiaszerű működés részeseivé váltak. Ez is hiányzik 
ebből, és kérdezném, hogy miért.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 

megadom a szót a helyettes államtitkár asszonynak.  
Parancsoljon! 

Válaszok 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! Való igaz, 
hogy több hajléktalanszálló nyílt a fővárosban is. Ehhez a kormány az önkormányzatoknak 
támogatást biztosított. Tekintettel arra, hogy ez a kérdéskör, amiről most beszélünk, a 
szabálysértés kérdésköre, ezekkel az adatokkal nem készültem. Amennyiben a képviselő úr 
kívánja, akár írásban, akár a következő ülésen erre pontos választ tudunk adni. Nem akarok 
félrevezető és nem pontos adatokkal szolgálni. 
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Annyit tudunk, hogy tavaly télen a fővárosban megfelelő számú hajléktalan-férőhely 
állt rendelkezésre, azonban ezt a hajléktalanok, általam most nem igazán ismert okokból nem 
vették maradéktalanul igénybe. Tehát több üres férőhely volt, mint amennyi hajléktalan 
jelentkezett. Kérem, hogy fogadja el, hogy írásban válaszolunk.  

Az életvitelszerű tartózkodás, biohulladék. Ez a módosító javaslat, amely önök előtt 
van, az alkotmány negyedik módosításához kapcsolódik. A biohulladék elhelyezése egy 
másik kérdéskör, itt a hajléktalanok életvitelszerű tartózkodása az, ami bekerült az 
alkotmányba, és ennek a megfelelő törvényi szabályozását készítettük elő.  

A koldulás kérdése a Btk.-ban szabályozott, tekintettel arra, hogy büntetendő és 
bűncselekmény, koldulásra kényszerítés, gyerekek koldulásra való kihasználása. De 
amennyiben erre is pontosabb választ szeretne képviselő asszony, akkor szintén kérem, hogy 
írásban hadd válaszoljunk még a héten.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevételek a bizottság részéről? (Jelzésre:) 

Parancsoljon! 

Vélemények, reflexiók 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Egyrészt köszönöm, ha kapok arról 
tájékoztatót, hogy milyen létszámban jöttek létre hajléktalanszállók, illetve, hogy az adott 
önkormányzat milyen támogatást kapott.  

Nem véletlen volt a kérdés, hiszen, ahogy jeleztem, a Ferencvárosban önök létrehoztak 
egy igen nagy hajléktalanszállót. Az egész városrész - ez a MÁV-Aszódi Telep, talán tudja - 
tönkrement, a lakások értéke az egyharmadára csökkent. Van nálam olyan kérvény a lakóktól, 
amiben azt kérik, hogy szüntessék meg a hajléktalanszállót. Ráadásul, amit ígéretként kapott 
az önkormányzat, hogy majd ott járőröznek, térfigyelő kamerarendszer lesz, ezeket mind-
mind elhozták onnan, és megjelentek azok a problémák, amelyeket általában tudunk.  

Ezzel a törvénnyel kapcsolatban nekem az a problémám, hogy mint az elmúlt években 
is általában, nem a hajléktalanság ellen küzd, hanem a hajléktalanok ellen. A hajléktalanság 
egyfajta jelenség, az egy más dolog, a hajléktalanok pedig konkrét személyek. Kimondottan 
azt lehet ebből kiolvasni, hogy konkrét személyek elleni fellépéshez nagyobb jogosítványt 
szeretne az előterjesztő. Miközben azt tudjuk, hogy a hajléktalanság kialakulásának nagyon 
sok oka van. Erre itt most nem fogok bővebben kitérni. Csak azt szeretném jelezni, hogy a 
hajléktalanság mindig a nagyvárost érinti. A nagyvárosi önkormányzatban azért azt, ahogy itt 
olvastam a törvényben, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozhatja, hogy melyik az a 
terület, amit közbiztonság, közrend vagy éppen műemlékvédelem miatt megtilt, ilyen 
értelemben az egész várost rá lehet erre a területre tenni, az egész várost be lehet vonni a 
rendelet alá, hiszen minden területet védeni kell a közrend szempontjából.  

Magyarul arról szól a dolog, hogy a hajléktalanokat üldözik, és nem a hajléktalanság 
kérdésére kívánnak megoldást találni. Ahol pedig valamit tesznek, ott nem csinálnak mást, 
mint ezt a terhet ráterhelik az adott lakosságra, az ottani közösségre, ez pedig világosan azt 
jelenti, hogy ott romlik a közbiztonság, amit ígértek, azt nem tartják be, és nagymértékben 
romlik a lakások árhelyzete, kimondottan csökken az ár. 

Azt kell mondjam, hogy a fővárosban a Ferencváros kimondottan a vesztesek közé 
tartozik ebben a kérdésben. Nagyon sajnálom, hogy a polgármester ilyen gyenge 
érdekérvényesítő a kormánypárt frakcióján belül, mert amíg Ferencváros arról volt híres, hogy 
a városrehabilitációról, a város megújításáról ismerhetik meg, és ez egy büszkeség, addig 
most azt kell mondjam, hogy a Fidesz-frakciónak vagy a kormánypártnak sikerült elérnie, 
hogy Ferencvárost a hajléktalanok kerületévé tette, ami szerintem kimondottan egy rossz 
dolog. Számomra ez egy kimondottan fájó történet.  
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ELNÖK: Képviselő úr, engedjen meg annyit, hogy én értem, hogy 2013 ősze van és 

megindult a kampány, egy évet még dolgoznia kell, Ferencvárosban ugye el fog indulni, de 
szerintem eddig sem volt a bizottságban jellemző, most se legyen az, hogy itt kritizáljuk 
egymás ellenfelét. Szerintem nem elegáns. Bácskai Jánost én speciel kiváló polgármesternek 
tartom. Szerintem nem ez a fórum az, ahol meg kell vitatni, hogy ő jó vagy rossz 
polgármester, ezt majd a kampányban megteszik. 

A másik pedig az, hogy egyébként jellemző, amit elmondott az egész MSZP-re, ez a 
kétszintű beszéd. Tehát felvezeti azzal, hogy egyébként a lakásárak visszaestek, és az ön 
választói egyébként kifejezetten bizalmatlanok és negatív attitűddel fogadják a 
hajléktalanszállót, holott egyébként ez arról szól, hogy biztonságosan, orvosi ellátással és 
melegben legyenek a hajléktalanok, és ne az utcán. De mégis az ön emberei is úgy érzik, hogy 
egyébként sok mindent van még közösen tenni annak érdekében, hogy a hajléktalanszálláson 
az ott élők is egyébként betartsanak bizonyos normákat, különben nyilván nem esett volna a 
lakásár, amit elmondott. Másfelől pedig elmondja ezt a szlogenné vált történetet, ez nem a 
hajléktalanság, hanem a hajléktalanok ellen van, szerintem ebben azért nem lenne baj, ha 
ugyanazt mondanánk. Tehát az a kérdés egyébként, hogy a különböző élethelyzetek miatt, 
amelyben rengetegen abszolút vétlenek, van, aki egyébként vétkes benne, de hajléktalan 
helyzetbe jutott sorstársainknak hogyan tudunk segíteni, és úgy segíteni egyébként, hogy a 
nagyvárosokban és Budapesten, az önök kerületében is rendezett körülmények között tartsuk 
a városokat. Mert nem gondolnám, hogy a hajléktalan embereknek - és szerintem a törvény 
rajtuk segít - az egyébként hosszú távon jó megoldás, hogy a városszéli erdőkben sátrakban 
laknak télen, vagy az aluljárókban végzik dolgukat. Szerintem ez se nekik nem jó, sem az ön 
választóinak. Ezen pedig segíteni kell. 

Tehát én folyamatosan úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsétlennek tartom, ha 
szlogenek szintjén állandó politikai meccsé tesszük ezt a témát, hanem inkább ilyen általános 
emberi humánus érzésektől vezérelve valóban meg kell oldani azt a kérdést, hogy aki 
hajléktalan helyzetbe jut, az egyébként emberhez méltó helyzetben tudja a mindennapjait élni, 
és legyen valami esélye arra, hogy ebből a helyzetből kikerül. Ezt kell jogszabályi meg 
számos más intézkedéssel megteremteni. Szerintem ez közös cél önöknek is meg nekünk is. 
Nyilvánvalóan a politikának megfelelően bölcsnek kell lenni, hogy ezt a kérdést úgy kezelje, 
ahogy kell, én ezt gondolom. De elénézést, hogy hozzáfűztem a véleményemet és vitatkoztam 
önnel, és helyettes államtitkár asszonyba belefojtottam a szót. Ha reflektálni kíván, 
természetesen parancsoljon! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mint ahogy ma délelőtt az alkotmányügyi 
bizottságban is elhangzott, ez kettőn múlik. Tehát az, hogy a kormány mit biztosít, ha ebben 
nincs közreműködés a hajléktalanok részéről, akkor hiába erőlködünk, mert nem fogjuk tudni 
biztosítani azokat a lehetőségeket, illetve biztosítjuk a lehetőségeket, de ha nem élnek ezekkel 
a lehetőségekkel, ha visszaélnek a lehetőségekkel, ha továbbra is embertelen körülmények 
között élnek az aluljárókban - valóban kettőn áll a vásár. Tehát kell az, hogy valamilyen 
minimális szinten közreműködjenek, és a szállók környezete és maga a szálló ne kerüljön 
olyan állapotba záros határidőn belül, amilyen az ott lakóknak és a környezetnek is káros. 

Úgy gondolom, hogy az alkotmányba bekerült néhány mondat, és az ahhoz fűzött 
garanciális elemek biztosítják azt, hogy ha már ennél az elcsépelt szlogennél maradunk, nem a 
hajléktalanok ellen, hanem a normális, élhető városokért, közterekért, közterületekért születik 
ez a törvény.  

Köszönöm.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Az a kérésem, hogy 
szavazzunk. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Előadót kell állítanunk; Gajda Róbert fogja elmondani a többségi véleményt, és ha jól 
értem, akkor Pál képviselő úr szeretne kisebbségi véleményt mondani. (Pál Tibor bólint.) 
Akkor Pál képviselő úr fogja a kisebbségi véleményt elmondani.  

A második napirendi pont következik, a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 
törvényjavaslat, a T/12083. számon. Ezzel kapcsolatban nekem jelezték Szaló Péter helyettes 
államtitkár urat, akit nem látok. Ámde bárki jött a Belügyminisztérium részéről ehhez a 
napirendi ponthoz… (Senki sem jelentkezik.) Rendkívül szomorú vagyok. 

Ha a tisztelt bizottság jóváhagyja, akkor ezt tegyük a végére, ha addig ideér valaki a 
témához, megtárgyaljuk, ha nem, nem. (Általános helyeslés.) 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002. szám) (Általános vita)  

Az Állami Számvevőszék jelentése Magyarország 2012. évi központi költségvetése 
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1. szám)  

Akkor térjünk át a következő napirendi pontra, amely Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, T/12002. 
számon, egy általános vita, és ezen belül pedig a b) a 2012. évi költségvetés végrehajtásának 
ellenőrzéséről szóló T/12002/1. szám. Ha lehetséges, a kettőt együtt tárgyalnánk.  

Tisztán látom, hogy Berczik Ábel helyettes államtitkár úr megérkezett a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, és az Állami Számvevőszék részéről Görgényi 
Gábor ellenőrzésvezető, és Gyeraj Péter Ede számvevő urak vannak nekem jelezve.  

Szeretném megkérdezni, hogy helyettes államtitkár úr vagy az ellenőr úr kezdi-e. 
(Jelzésre:) Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 

Dr. Berczik Ábel szóbeli kiegészítése 

DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. Csak nagyon röviden szeretnék néhány 
gondolatot elmondani a helyi önkormányzatok 2012. átmeneti évéről, hiszen a 2012. év a 
nagy önkormányzati átalakulás első jelentős éve volt, hiszen már tavaly január 1-jétől az 
állami fenntartásba kerültek a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok, valamint a megyei 
önkormányzatok intézményei, és a tavalyi év közben, 2012. május 1-jétől a városi fenntartású 
kórházak kerültek közvetlen állami fenntartásba, állami irányítás alá. Összességében több 
mint 500 milliárd forintos kiadási főösszeg vagy bevételi főösszeg került így ki az 
önkormányzati rendszerből. 

A másik igen jelentős esemény az önkormányzatok életében 2012-ben az 
adósságkonszolidáció első ütemének lezajlása. A tavalyi évben még lezajlott az ötezer fő 
alatti önkormányzatok teljes adósságkonszolidációja, amikor a teljes adósságállományt átvette 
a központi költségvetés. Ennek keretében 1710 önkormányzat részesült 
adósságkonszolidációs támogatásban, mintegy 74 milliárd forintnyi adósságtól szabadult meg 
ezzel az önkormányzati alrendszer. Értelemszerűen a legnagyobb számban a községek 
körülbelül 50 milliárd forintnyi adósságtól szabadultak meg.  

Ennek is köszönhető, hogy a tavalyi év volt az az év, amikor az önkormányzatok 
adósságállománya számottevően, jelentős mértékben, közel 11 százalékkal csökkent. A 2011. 
évi 1700 milliárd forintos adósságállomány 2012 végére 1067 milliárd forintra csökkent. 
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Továbbra is körülbelül 50-50 százalékban kötvényből és hitelállományból áll a helyi 
önkormányzatok adóssága. 

A helyi önkormányzati államháztartási alrendszer egyenlege 2012-ben szufficites volt, 
tehát többletet termelt, ez a többlet 90 milliárd forint értéket tesz ki. Azonban, ha 
közgazdaságilag akarjuk megvilágítani a dolgokat, akkor figyelemmel kell lenni, hogy ebből a 
90 milliárd forintos többletből az említett 74 milliárd forint az önkormányzatok 
adósságkonszolidáció miatti támogatása volt, amely egyszeri tételként rontotta a központi 
költségvetést, és javította a helyi önkormányzatok egyenlegét, így közgazdaságilag olyan 15-
20 milliárd forint a helyi önkormányzati alrendszer egyenlege 2012-ben, amit pozitív 
nullszaldónak lehet mondani, tehát nagyjából egyensúlyban voltak a kiadások és bevételek. 

A kiadásokon belül a működési kiadásoknál számottevő pozitívummal találkozunk. 
Tehát a működési költségvetésnél számottevő pozitívummal találkozunk, a működési 
bevételek meghaladták a működési kiadások összegét, jelentős, közel 200 milliárd forintos 
értékben. Ugyanakkor a fejlesztések esetében ennek pandanjaként negatív fejlesztési 
egyenleggel találkozunk, amiből az állapítható meg, hogy a folyó megtakarításokat 
felhalmozási kiadásokra fordították az önkormányzatok.  

Még egy érdekes adat, hogy a hitelkihelyezések, a hitelbevételek jelentős mértékben, 
mintegy 55 milliárd forinttal csökkentek a 2012. évben. Ennek oka egyrészt a 
feladatátstrukturálódás, tehát a megyei önkormányzatok, akik igen jelentős szereplői voltak a 
hitelpiacnak, tavaly már nem jelentkeztek a hitelpiacon újabb hitelekért, hiszen az ő feladataik 
teljes mértékben átalakultak. A másik oka a hitelfelvétel jelentős csökkenésének a 
pénzintézetek mérsékelt hitelezési aktivitása volt.  

A helyi önkormányzatok által foglalkoztatottak létszáma is az előzőek fényében 
számottevően csökkent. 2011. december 31-éről 2012. december 31-ére mintegy 100 milliárd 
forintos csökkenés volt megfigyelhető, szintén a feladatátrendeződésekkel kapcsolatosan. 

Mindezek alapján úgy ítéljük meg, hogy az önkormányzati szféra a 2012. átmeneti 
évet jelentősebb zökkenők nélkül átvészelte, és nézett elébe a 2013. évi már a teljes 
mértékben új típusú működésnek, illetve helyzetnek. Mindezek alapján kérem és javaslom, 
hogy a bizottság támogassa Magyarország 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvénytervezet általános vitáját.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Állami Számvevőszék? Parancsoljon! 

Görgényi Gábor szóbeli kiegészítése 

GÖRGÉNYI GÁBOR (Állami Számvevőszék): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az Állami Számvevőszék a törvényi kötelezettségének megfelelően elvégezte 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
ellenőrzését.  

Az ellenőrzésünk keretében több újítást is alkalmaztunk az előző évhez képest. Első 
ízben értékeltük a törvényjavaslat összeállítási folyamatát az NGM-nél, illetve első ízben 
mondtunk átfogó véleményt a törvényjavaslat egészéről.  

A tavalyi évben bevált fejezeti ellenőrzést alkalmazva, amikor is a BM-fejezetet 
ellenőriztük teljeskörűen, idén, illetve 2012. évre vonatkozóan a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezetet ellenőriztük teljeskörűen, ami azt jelentette, hogy a fejezethez tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatokon, illetve a minisztériumon túl az összes intézményt is 
ellenőriztük egy újonnan alkalmazott statisztikai mintavételezési módszer segítségével. 

Ezenkívül újítás, hogy az ellenőrzés során lehetőséget biztosítottunk a hibák, 
hiányosságok kijavítására, amelyek még a beszámoló készítésének határideje előtt, illetve a 
határidőn túl, de még a kincstári rendszer által befogadhatók voltak. Ennek köszönhetően 
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2012-ben nem volt szükség elutasító véleménnyel ellátnunk egyik költségvetési szerv 
beszámolóját sem.  

Az ellenőrzésünk lefedettsége az előző évhez képest tovább növekedett, mintegy 140 
milliárd forinttal. Ennek köszönhetően a kiadások lefedettsége 91 százalékos volt, míg a 
bevételek ellenőrzési lefedettsége 97 százalékos eredménnyel zárult. Ez annak is köszönhető, 
hogy az ellenőrzésre kiválasztott intézményi kör, a minisztériumokon, illetve a fejezeti 
kezelésű előirányzatokon túl kockázatelemzés alapján történt, amelyben elsőbbséget élveztek 
a nagy kiadási főösszegű, illetve a jelentős állami feladatot ellátó intézmények. 

Az ellenőrzésünk fókuszterületeit képezték a központi költségvetés központi kezelésű 
előirányzatai, illetve a hiány alakulása, a központi alrendszer finanszírozása és bruttó 
adóssága, a NAV és a Kincstár informatikai rendszerének működése, a költségvetési szervek, 
illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóinak minősítése, illetve fontos megemlíteni 
itt a belső kontrollrendszerek ellenőrzését is, amely a hibák, hiányosságok megelőzését 
szolgálja.  

Kiemelt fókuszterülete volt ellenőrzésünknek még az európai uniós támogatások 
felhasználásának ellenőrzése, továbbá az elkülönített állami alapok, illetve a társadalmi 
alapok ellenőrzése. Itt újítás a tébéalapok esetében, hogy az E-Alap teljes körű ellenőrzését 
első ízben végezte el az ÁSZ. Tavaly ezt még csak könyvvizsgálók végezték, de a jogszabályi 
változások következtében idén már az ÁSZ ellenőrizte. 

Jelentésünk főbb üzenetei. A zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, adatai 
megbízhatóak, a feltárt hibák, hiányosságok nem érték el azt a szintet, hogy a törvényjavaslat 
egészének megalapozottságát negatívan befolyásolják. Mindennek köszönhetően elmondható, 
hogy a 2012. évi költségvetési folyamatok a ’11. évihez képest kedvezőbben alakultak. 
Mindez igaz a hiány alakulására, a kedvezőbb elsődleges egyenleg eredményére, az 
intézmények esetében kevesebb zárolás történt, ennek köszönhetőbben a gazdálkodás is 
tervszerűbben alakulhatott. Így az elszámolások, illetve beszámolók megbízhatósága is tovább 
javult.  

Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatban megállapítottuk, hogy 1567,4 
milliárd forint EU-forrásfelhasználást terveztek, amely 1088,5 milliárd forintban realizálódott, 
amely 69,4 százalékos teljesítményt eredményezett.  

Az agrártámogatások esetében kedvezőbb a felhasználása az uniós támogatásoknak. 
Elmaradások az ÁOP-, EKOP-, KEOP-, TÁMOP- és TIOP-programoknál történtek, ahol 
kiegészítő intézkedések elmaradásának hiányában fennáll a forrásvesztés kockázata. 

Az uniós támogatások ellenőrzésével összefüggésben fontos megemlíteni, hogy az 
ÁSZ nagy hangsúlyt fektet az uniós támogatások felhasználását ellenőrző intézmények 
ellenőrzésére is. Ennek érdekében jelenleg is zajlik, illetve részben a helyszíni ellenőrzések 
lezárulásával, de még zajlik az EUTAF, illetve az ESZA Nonprofit Kft. ellenőrzése is. 

Központi költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai teljesítésével kapcsolatban 
megállapítottuk, hogy az adó- és adó jellegű bevételek összege a tervezetthez képest 355,4 
milliárd forinttal alacsonyabb összegben teljesült, ugyanakkor az adó és adó jellegű bevételek 
teljesítésében a 2011. évhez képest 11,5 százalékos növekedés tapasztalható. 

Első ízben értékeltük az adószerkezet összetételét is, amelyben a fogyasztáshoz 
kapcsolt adók növekedését tártuk fel a 2011. évhez képest, míg a lakosság befizetései 
nagyjából hasonló arányban alakultak az előző évhez képest.  

Ahogy már az előzőekben is említettem, nagy hangsúlyt fektettünk a belső kontrollok 
ellenőrzésére az intézményeknél. 85 százalékban találtuk részben vagy egészben 
megfelelőnek a belső kontrollrendszerek működését, 15 százalékban pedig nem megfelelőnek 
az ellenőrzött intézményeknél.  

Ahogy az elején már említettem, kockázatelemzés alapján számos olyan új intézmény 
ellenőrzését is elvégeztük, amelyet a korábbi években nem. Részben ennek köszönhető a 
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belső kontrollrendszerek 15 százalékos nem megfelelő eredménye, ugyanis döntő részben 
azoknál az intézményeknél minősítettük a kontroll rendszereket nem megfelelőnek, amelyeket 
első ízben ellenőriztünk. Ugyanakkor lehetőséget biztosítottunk az intézményeknek a feltárt 
hibák, hiányosságok menet közbeni kijavítására, illetve nyilatkozatokat kértünk be tőlük, 
hogy a feltárt hibákat milyen módon tudják kijavítani, és amennyiben ezeket a nyilatkozatokat 
megkaptuk, amennyiben ezek tartalma teljesül, úgy a kontrollrendszerek eredménye sokkal 
jobban teljesülhet. Ezt majd a következő évi utóellenőrzés fogja visszaigazolni vagy sem.  

Mindezek alapján a beszámolók, illetve az elszámolások minősítésével kapcsolatban a 
következő eredmények születtek. Összesen 105 beszámolót, illetve elszámolást ellenőriztünk. 
Ezek közül összesen 3 esetben kellett korlátozott minősítést adni. Az egyik a központi 
kezelésű előirányzatok esetében a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek. Ezeket a 
bevételeket már tavaly is korlátozott minősítéssel kellett ellátnunk, a szerződéses állomány 
nem megfelelő aktualizálása miatt. 

További két korlátozott minősítést a KIM intézményi körénél adtunk. Az egyik a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt. Itt az egyetem megalakulásával összefüggő 
vagyonátadásoknál tártunk fel számviteli problémákat. A másik eset pedig a megyei 
intézményfenntartó szervek, átvett intézmények intézményi cím, amely az önkormányzati 
kezelésű intézmények állami kezelésbe történő átvételének fedezetét szolgáló cím volt. Itt 
több hibát tártunk fel, elsősorban mérlegtételek értékelésével kapcsolatban, illetve az 
átvételekkel kapcsolatos problémákat, amely korlátozott eredményt szült.  

A hibákat, ahogy már említettem a bevezetőmben, összesítettük a zárszámadási 
törvényjavaslat egészére vonatkozóan is. Így összesen 9891,1 millió forint hibát tártunk fel, 
ami alatta marad a törvényjavaslat egészét érintő lényegességi küszöb alatt, ami mintegy 300 
milliárd forint lenne. Tehát a feltárt hibák, hiányosságok, ahogy az elején elmondtam, már 
nem befolyásolják a törvényjavaslat megbízhatóságát.  

Az ÁSZ nagy hangsúlyt fektet az utóellenőrzésre is. Ennek keretében ellenőriztük még 
a korábbi, vagyis a 2011. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése során tett 
javaslatainkat. Ezek közül három teljeskörűen megvalósult, további három részben valósult 
meg, illetve a megvalósítás folyamatban van. Ezeket a tisztelt képviselők a jelentés 
mellékletében elolvashatják.  

Négy strukturált javaslatot fogalmaztunk meg a jelentésünkben. Ezek közül az egyik a 
NAV elnökének szól, az APEH, illetve a vámterület integrációjával összefüggő egységes 
folyószámlarendszer kialakítása érdekében. A második a nemzetgazdasági miniszternek szólt 
a törvényjavaslat összeállítási folyamatával kapcsolatban feltárt hibák, hiányosságok, illetve 
nem is hiányosságok ezek vagy hibák, hanem ahogy már az elején említettem, újként 
értékeltük a törvényjavaslat összeállítását. Itt elsősorban szabályozások, illetve a kontrollok 
nem teljes körű működését tártuk fel, amely a törvényjavaslat összeállításában akár hibákat is 
okozhatna, de ez nem történt meg szerencsére. 

További javaslatunk volt még a vidékfejlesztési miniszternek az előbb már említett 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet problémáival kapcsolatban, illetve utolsó javaslatunk az 
NFÜ elnöke részére szólt, az átlátható szervezetek részére nyújtott támogatások kontrolljainak 
növelése érdekében.  

A bizottság hatókörébe tartozó témakörben megemlíteném még, helyettes államtitkár 
úr már szólt itt az adósságkonszolidációról. A tervezett 95,7 milliárd forint 73,7 milliárd 
forintban teljesült. Az adósságkonszolidációval összefüggésben a tranzakcióknál hibát, 
hiányosságot nem tártunk fel. Illetve még egy terület van, amely a bizottság illetékességi 
területébe tartozhat, ez pedig az, hogy feltártuk, hogy az önkormányzati támogatásokkal 
kapcsolatos rendeletalkotás az NFM-, EMMI-, VM- és KIM-fejezetek részéről, illetve a 
miniszter hatáskörébe sorolt rendeletalkotás az előző évhez képest szintén több esetben 
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csúszást szenvedett, amely a pályázatok elkészítésére álló időt az önkormányzatok esetében 
sok esetben csökkentette. 

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdésük van-e. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 

Kérdések, válaszok 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kérdésem lenne. Több 
önkormányzat kapott kormányrendelettel különböző kiegészítő forrást. Az egyik csoportja 
ennek nevesítve van, mégpedig az egészséges ivóvízellátás érdekében kapták ezeket a 
forrásokat.  

Kérdezném, hogy a másik csoport esetében a beszámoló miért nem tartalmazza azokat 
a konkrét feladatokat, amire ezt a nem kevés pénzt az önkormányzatok elköltötték. Azt 
gondolom, hogy megérte volna ezeket vagy az ÁSZ, vagy a minisztérium által leírt anyagba 
betenni. Konkrétan kérdezném, hogy ez miért nem történt meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm a szót. Én az európai uniós 

támogatások kifizetésével kapcsolatban szeretnék valamit kérdezni. Az anyagban is le van 
írva, a sajtóban is megjelent, hogy itt bizonyosfajta szabálytalanságok miatt jelentős 
elmaradás van az átutalt kifizetések és az eredetileg betervezett összeg között, mintegy 500 
milliárd forint erejéig.  

Ön említette itt a beszámolóban, hogy ez a KIOP-ot, KÖZOP-ot, illetve a KEOP-ot 
érinti. Az önkormányzatokat nyilván a KEOP érdekli leginkább, hiszen sok olyan pályázat 
van, ami önkormányzatok bevonásával készül, sok olyan kivitelezés. Én ezt az 500 milliárd 
forintot igen jelentős összegnek érzem, ismerve azokat a szabálytalanságokat, amelyek 
például a KEOP esetében ezen pályázatok mögött vannak. Tehát én ezt sokkal 
hangsúlyozottabban említettem volna itt az anyagban. Jó, hogy nem adtak önök semmifajta 
korlátozó véleményt e tekintetben, de azért én itt egy sokkal szigorúbb eljárást várnék, vagy 
hiányolom, hogy ez nem jelentősebb az anyagban.  

Az már ehhez képest egészen elenyésző, hogy azt is megemlítik, hogy a 
támogatásigénylés és a kifizetés közötti időtartam miatt 15 milliárd forintnyi 
árfolyamvesztesége van az államnak. Nem akarok olyan demagóg összehasonlításokat tenni, 
hogy ez öt tizenötezer fős település éves költségvetése, de én ezt elég jelentős összegnek 
érzem.  

Még egyet az átlátható szervezetekkel kapcsolatban, hogy az NFÜ nem ismeri fel, 
hogy ki az átlátható szervezet vagy ki nem. Akinek egy céginfó a rendelkezésére áll, azért az 
már bőven elegendő arra, hogy legalábbis az alapos gyanú megfogalmazódjon, hogy talán az 
a szervezet, ami adott esetben egy európai uniós pályázatban részt vesz, az átlátható-e vagy 
sem. Tehát azok a cégadatok, amik egy egyszerű céginfón lehívhatóak. Úgyhogy ezt sem 
igazán értem, hogy jó, most felszólítják az NFÜ elnökét, hogy e tekintetben hathatósabban 
intézkedjen, de azért ezek egyértelmű dolgok. Tehát nem volna szabad, hogy ez a kérdés 
felmerüljön egyáltalán.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdés van-e még? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor az Állami 

Számvevőszék válaszoljon.  
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GÖRGÉNYI GÁBOR (Állami Számvevőszék): Az első kérdés, képviselő asszony 
említette, hogy hangsúlyozottabban kellene megjelenítenünk bizonyos dolgokat. Az ÁSZ 
ellenőrzése elsősorban szabályszerűségi ellenőrzés. Nekünk alapvetően az EU-s támogatások 
esetében is a XIX. fejezetnél fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóját kell minősítenünk. 
Természetesen, mivel az európai uniós támogatások jelentős fókuszterületet képeznek mind 
az ellenőrzésünkben, mind pedig az ország érdekei szempontjából, ezért szólunk minden 
esetben arról, hogy a forrásfelhasználás hol tart, megjelenítjük ezt a jelentésben, de ez nem az 
ÁSZ feladata, hogy a forrásfelhasználást ezen túl minősítse, illetve azt még hangsúlyosabban, 
illetve részletesebben mutassa be. Mi erre felhívjuk az Országgyűlés figyelmét, a kockázatra 
felhívjuk a figyelmet, ez utána már a döntéshozók feladata, hogy ennek érdekében 
intézkedéseket foganatosítsanak.  

A másik pedig itt az átlátható szervezetekkel kapcsolatosan tett említés. Itt a problémát 
az okozta, hogy az NFÜ korábban olyan gyakorlatot folytatott, hogy úgy adott támogatást 
gazdasági társaságoknak, hogy ővelük töltetett ki nyilatkozatot, hogy ők magukról 
nyilatkozzák azt, hogy nem átláthatóak. Természetesen ez vagy valós volt vagy nem. 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy már az ellenőrzésünk folyamán is az NFÜ-nél 
intézkedések történtek, hogy ez másképp történjen, és az ön által is említett 
cégnyilvántartásokat is vegyék figyelembe abban az esetben, ha ezeket a szervezeteket 
nyilatkoztatják. Mi úgy véljük, hogy ha a javaslatunk is hasznosul, akkor a jövőben nem 
kerülhet sor ilyen típusú szervezeteknek támogatás folyósítására.  

 
ELNÖK: Köszönöm, akkor észrevételek… (Jelzésre:) Bocsánat! Helyettes államtitkár 

úr! 
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Varga 

képviselő úr, úgy éreztem, hogy irányomban teszi fel a kérdését, nem tudom, arra reagálnék.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! Hát, ha magára vette, akkor válaszoljon. (Derültség.) 
 
DR. BERCZIK ÁBEL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Röviden mondom természetesen. A képviselő úr kérdezte, hogy miért nincsenek célok szerint 
besorolva azon egyéni támogatások, amelyeket az év végén, vagyis az év folyamán kaptak 
önkormányzatok. Ebből 38,6 milliárd forint került az önhiki rendszer keretén belül elosztásra, 
amely a forráshiányos önkormányzatok működési támogatásának a céljait szolgálja, az önhiki 
feltételrendszerein belül. 

Ezen felül egyedi támogatási kormányhatározati döntés keretében 32,2 milliárd 
forintot kapott összesen 37, illetve még júliusban 13 önkormányzat. Erről teljes 
részletezettségű összeállítás található az általános indoklásban, hogy mely kormányhatározat 
hány forint átcsoportosítást rendelt el a különböző önkormányzati feladatok finanszírozására. 
A feladatok részletes lebontására a belügyminiszter és a helyi önkormányzat polgármestere 
közötti szerződés kapott felhatalmazást, így ebben a szerződésben lehet megtalálni azokat, 
hogy pontosan mely célokra kerültek ezen támogatások elköltésre. Természetesen, ha bármely 
önkormányzathoz fordul a képviselő úr, akkor minden bizonnyal részletes tájékoztatást tud 
kapni arról, hogy milyen támogatást milyen célokra használt fel.  

Köszönöm szépen.  

Vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Vélemények következnek. Parancsoljon! 
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VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a választ. Nyilván igaza van. Tehát, 
ha valaki nagyon bogarássza a Belügyminisztérium honlapját, akkor megtalálja ezeket az 
adatokat, de azt gondolom, hogy jobb lett volna, ha már egy települési körre odaírták, hogy 
mely konkrét, jeleztem, ez az ivóvízminőség-javító program, ahol különböző döntésekkel 
kaptak települések kiegészítő forrást, akkor egyszerűbb lett volna ebben az anyagban ezt a 
dolgot megtenni.  

De azt gondolom, hogy egy része nyilvánvalóan az önkormányzati finanszírozás 
gondja, problémája is, mert ha valaki megnézi azokat a kormányhatározatokat, amelyekben 
települések kaptak kiegészítő forrásokat, akkor azért ott különböző településtípusok 
jelentkeztek forrásért, itt az egészen kis településtől a megyei jogú városig. Tehát én azt 
gondolom, hogy ezeknek a célszerűségével és az átláthatóságával azért vannak gondok és 
problémák, ezért is örültem volna, ha az ÁSZ is ennek egy picit utánanéz, és ebben a 2012-es 
költségvetésben ezt megteszi. 

Azt gondolom, hogy nemcsak az önkormányzati finanszírozás problémája csúcsosodik 
ki ebben, hanem az is gond, hogy ez a költségvetés azért a rendszerváltás óta eltelt egyik 
legkomolyabb megszorításokkal rendelkező költségvetés volt. Erről azért egy picit hallgatnak. 
Volt egy komoly áfaemelés, 27 százalékosra, voltak nem kicsi illeték- és adóemelések, 
körülbelül kilencszer kellett módosítani ezt a költségvetést év közben, és azt kell mondjam, 
hogy különösen az önkormányzati szférát drasztikusan érintette, hogy a központi költségvetés 
a szociális kiadásokat elég komolyan megnyirbálta, és ezek a gondok és problémák mind az 
önkormányzati szférában jelentkeztek. Nem egy önkormányzatnál kellett helyi adókat emelni, 
olyan közszolgáltatások díját emelték meg 2012-ben, ami után már 2013-ban nagyon könnyen 
adtak a rezsicsökkentéshez 10 százalékot. Ez így van. A hulladékügy például ilyen, mert 
abban nyilvánvalóan az önkormányzatok nagyon komolyan megemelték 2012 végén a díjakat, 
és ezek mind-mind a helyi lakosoknak komoly gondot okoztak, és ebből persze aztán a végén 
majd lehetett tíz meg még tíz százalékot engedni. 

Tehát ilyen tekintetben azt gondolom, hogy a 2012-es költségvetés ennek a 
kormányzatnak a hű tükre volt. Megszorításokra épülő, és ezekkel a megszorításokkal sikerült 
végül valamilyen egyensúlyban tartani ezt a költségvetést, és ez a makroszámokból látszik, 
hogy sajnos a növekedés egyik gondja, problémája, és márpedig növekedés nélkül az ország 
mindig is ilyen költségvetési problémákkal fog küzdeni, mert bevételek kellenek, és azokat 
csak az adóemelésekkel lehet majd elérni, mert a kiadások bizony most már így is nagyon 
szűkösek. Tehát ez a költségvetési zárszámadás nyilvánvalóan hűen tükrözi a kormányzati 
filozófiát, ami elfogadhatatlan.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.  
 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Azért miniszter úrnak…(Varga Zoltán: Kampány 

van, így van.) Igen, tehát úgy látom, hogy a kampánytéma folytatódik. Ráadásul tényleg 
tisztelettel, Varga képviselő úr, mint volt önkormányzatokért felelős miniszter, akinek az ideje 
alatt az önkormányzatok csak terheket kaptak, semmi mást egyébként, furcsa, hogy kritizálja 
a kormány eddigi tevékenységét, amikor egyébként 1200 milliárdnyi pénzt, az 
önkormányzatoknak adósságot az állam átvállalt, és egyébként rengeteg önkormányzatot 
fellélegeztetett.  

Tehát tényleg egy kicsit bizarr egy ilyen hozzászólás, de én továbbra is azt mondom, 
hogy ha a következő néhány hónapot már így kell eltöltenünk, hogy itt minden felszólalás a 
kampányról fog szólni, akkor természetesen ezt tudomásul fogjuk venni. Én a hatékony 
munka híve lennék a jövőben is. Lehet, hogy egy lakossági fórumon ez jól hangzik, de itt 
miniszter úr nekünk eléggé gyengus volt, ne haragudjon érte. Tehát szerintem inkább 
beszéljünk tárgyilagosan a tényekről. Elnézést kérek, visszavonom ezt a kijelentésemet, ilyet 
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nem illik mondani, úgyhogy ezért elnézést kérek, nem volt gyengus, akkor maradjunk 
annyiban, hogy nekünk nem tetszett. (Derültség. - Varga Zoltán: Akkor halljuk a tényeket!)  

Kérdezném, hogy van-e még észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
szavazunk.  

Határozathozatal 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy aki általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy 
írásban kell a véleményeket beadni, tehát minden frakció nyilván írásban elkészíti a hozzá 
tartozó véleményt.  

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és az Állami Számvevőszék képviselőinek.  

A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 
(Általános vita) 

Szaló államtitkár urat láttam, úgyhogy visszatérnénk az előző napirendi pontra, amely 
a Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat, T/12083. számon. Szaló 
államtitkár urat kérdezem, hogy az eredetileg általunk megismert anyaghoz képest van-e 
kiegészítenivalója, illetve kíván-e néhány mondatot hozzáfűzni a törvényjavaslathoz, vagy 
pedig egyből a kérdésekre, észrevételekre térjünk rá. 

Dr. Szaló Péter szóbeli kiegészítése 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Először is elnézést kérek, a sportbizottságban elhúzódott a tárgyalás.  

Csak annyit szeretnék elmondani a részletes indokláshoz képest, hogy 2011-ben 
fogadta el a parlament az agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvényjavaslatot, 
amiben a bizottság meghatározó szerepet játszott, és akkor vezettük be a történelmi 
sportterület fogalmát. Ez a törvény pedig az akkor megjelölt történelmi sportterület konkrét 
területi hatályát és az ahhoz kapcsolódó eljárásrendet határozza meg.  

Azért szükséges és szeretném kiemelni, mert ez különösen a Fenntartható fejlődés 
bizottságában kapott nagyon nagy hangsúlyt, hogy ez még nem döntés a beruházásokról, a 
beruházásokról készülnek majd környezeti hatásvizsgálatok, és egy környezeti vizsgálat pedig 
ahhoz a kerületi szabályozási tervhez, amelynek peremfeltételeit meghatározza ez a 
törvényjavaslat. Tehát igazából a kerület felhatalmazása nem korlátlan, viszont tekintettel 
arra, hogy mivel az agglomerációs törvényben 2014. júniusi határidőt kapott a főváros, 
addigra dolgozza ki a szerkezeti tervét, ezt a kerületi szabályozás csak akkor tudja módosítani, 
ha felhatalmazást kap a bvksz és a fővárosi szerkezeti terv mai hatályos szabályai alól.  

Ezeket emelném ki, illetve annyit, hogy sarkalatosnak minősül a vagyontörvény 
módosítása miatt.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Értem. A sarkalatos azt jelenti, hogy kétharmados 

törvény, és bármilyen módosítás is kétharmadhoz van kötve, igaz? Jól értettem a helyettes 
államtitkár urat. (Dr. Szaló Péter bólint.) Köszönöm. 

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Kérdések, válaszok 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Hát igen, az egyik 
kérdés nekem is az lett volna, hogy hogy is van ez, hogy a budapesti kétszintű szabályozás 
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esetén felmentést adunk a kerületi szabályozási tervnél, a terv módosításakor az fszkt és a 
bvksz előírásai alól. Én megértem, amit most a helyettes államtitkár úr mondott, de elfogadni 
nem tudom ezt a módosítást.  

Mint ahogy az egész törvényjavaslat egészét sem tudom elfogadni. Már csak azért 
sem, mert úgy kezdődik, hogy gyakorlatilag rögtön három törvényt és két kormányrendeletet 
tesz zárójelbe, plusz még ezt a települési rendeletet, amiről az előbb beszéltem. És az, hogy 
egyébként a fővárosi településszerkezeti tervnek meg kell feleljen, hát hatalmas, nagyszerű 
dolog, csak éppen az nem jogszabály, egy határozattal hozza meg a fővárosi közgyűlés azt az 
előírást. Tehát éppen csak a jogszabályoknak nem kell megfeleljen ez, ami itt történik.  

Kérdezni szeretnék. Itt önök egy jelenleg teljes egészében zöld területet úgy akarnak 
átminősíteni - jó, tudom, hogy vannak már rajta most is épületek, tehát van egy kialakult 
állapot, de ezt önök úgy akarják átminősíteni, hogy jelentősen megemelik a beépíthető 
területek nagyságát, nemcsak a beépítési százalékkal, hanem az építménymagassággal is. Ez 
ma Magyarországon igen sok pénzbe kerül. Ezt úgy hívjuk, hogy vagyoni értékű jog ebben az 
esetben. Gondolom, önök kiszámolták, hogy mennyi ez, hány milliárd forint az, amit most 
egy törvényjavaslattal majd a tisztelt Ház odaajándékoz a befektetőnek, beruházónak. Ugyan 
mondják már meg nekem, hogy ez mennyibe kerül, vagy mennyi ez a pénz.  

Magyarországon, ha egy település egy ilyen jellegű beruházás esetén nem köt 
településrendezési szerződést, az az önkormányzat értelmezésem szerint hűtlen kezelést követ 
el. Itt viszont törvényi felhatalmazással adunk át vagyoni értékű jogot egy általam nem ismert 
- vagy legalábbis lehet, hogy mindenki ismeri, csak én nem tudom, hogy kiről van szó - 
beruházónak. Hogy önöket idézzem, a mindenkori tulajdonosnak. Akit egyébként mellesleg 
fölmentünk az alól, hogy az erdőtörvény hatálya alá eső ingatlanok esetében az erdővédelmi 
járulékot kifizesse, illetve a csereerdősítést megvalósítsa. Miért is? Nincs rá pénze? Ennyire 
szegény beruházóval állunk szemben? Tehát tulajdonképpen miért is kell őt felmenteni? 
Mondják már meg, hogy ennek a paragrafusnak mi az oka meg az indoka! 

Azonkívül pedig még egyet szeretnék mondani. Meggyőződésem, hogy e mögött a 
papíros mögött (Felmutatja.) már nem százas, hanem ötvenes pallértervek vannak. Tehát már 
a kiviteli terv készen van. Szerintem mi mint honatyák, honanyák megérdemelnénk azt, hogy 
legalább egy térképes mellékletet adjanak hozzá, vagy valamifajta rajzos mellékletet. Adott 
esetben azzal is megtisztelhettek volna minket, hogy a fejlesztési tervet ide behozzák és 
megmutatják nekünk. Tudom, hogy a miniszterelnök úr gyakorlatilag már kezdi a napirend 
előtti hozzászólását, tehát mindannyian sietünk, meg mit tudom én, de szerintem ez Budapest 
fővárosnak egy igen jelentős területe, megérdemelné talán ez a bizottság, ha már törvényi 
szintre van emelve az építési előírások meghatározása ezen a helyszínen, hogy itt önök 
bemutassák nekünk, hogy pontosan mire is készülnek majd.  

Köszönöm szépen. (Közbeszólás. - Hegedűs Lorántné: Tiszta Sukoró! - Pál Tibor: Ez 
is a kampány része! - Hegedűs Lorántné: Ez nem a kampány része! - Dr. Apáti István: Majd 
márciusban!) 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Megmondom őszintén, hogy a mondandóját 

értettem, bár a végén lemaradtam… (Hegedűs Lorántné: Tiszta Sukoró? - Derültség.) Most 
azt nem akarom... A szocialista képviselőtársaim vannak most teljesen felhergelve reggel. 
Reméljük. kicsit majd lenyugszanak itt az elkövetkező hónapokban. 

Én azt nem értettem, ne haragudjon, hogy ez most konkrét, vagy ezt most csak úgy 
mondta, hogy emögött már kész tervek, amit be kellett volna hoznia a BM-nek… (Hegedűs 
Lorántné: Az élettapasztalat, mélyen tisztelt elnök úr!) De drága képviselő asszony, az a baj, 
hogy ilyet mégsem lehet mondani komolyan egy vitában, hogy hozzák be nekünk. Az élet 
normál folyása, még ha önnek nagyon negatív élettapasztalatai is vannak bizonyos 
területeken, az az, hogy egyébként majd megszületik egy ilyen törvény, és akkor majd 



 19 

egyébként, ha ezt a Ház jóváhagyja, akkor elkezdenek az illetékes önkormányzatok azon 
agyalni, hogy egyébként akkor mit csináljanak.  

Tehát azért azt ön is viccesen mondta, hogy most Szaló államtitkár úr kiosztotta volna 
itt a terveket. (Dr. Apáti István: Volt benne irónia, persze!) Én is azt gondolom, hogy irónia 
volt ebben inkább. (Dr. Apáti István: Maró gúny! - Hegedűs Lorántné: Tisztelem az elnök úr 
naivitását!) Hát tudja mit? Még mindig jobb, ha ezt mondja. (Dr. Apáti István: Magára 
erőltetett naivitását.) Alelnök úr! Több komolyságot! 

Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Miért kell eltérni a 
fővárosnak a kétszintű szabályozástól? Egyben szeretném jelezni, hogy a főváros támogatja, 
tehát egyetért ezzel a javaslattal. Három törvényt meghatározott vonatkozásban tesz zárójelbe, 
hiszen ez a törvény megmondja, hogy mely telken, az egyik telken lehet 800 négyzetméter 
épületet építeni 15 méter magassággal. Ez a zarándokúton egy kápolna. Azért 15 méter, hogy 
torony legyen. A másik egy 800 négyzetméteres síklubház, és ezen kívül néhány területen 
pedig 10 százalékos bővítést tesz lehetővé, a jelenleg meglévő épületek 10 százaléknyi 
bővítését. Tehát ott van és romlik, omladozik a Fácános és sok épület, mert az erdőtörvény 
nem teszi lehetővé, hogy az erdőgazdálkodási funkción kívül más célra felújítsanak 
épületeket. Ez az egész országban probléma, máshol is mennek tönkre műemlékek az 
erdőtörvény ezen szigora miatt.  

Tehát minimális a többlet. És hozzáteszem azt, hogy a mai törvények is megengednék, 
hogy legyen 3 százalékos beépítés az egész területen. És miért nulla? Mert amikor a kerület a 
szabályozási tervét elfogadta, akkor a nemzeti park azt javasolta, hogy legyen nulla, és ők 
akkor elfogadták, mert nem volt építési szándék. Most viszont szeretnék, hogy ez egy egész 
évre, tehát a szezont, amennyire lehet kihúzva, funkciókat elválasszanak, mert zavarja 
egymást a szánkózó meg a síelő, balesetveszélyes, a gyerekes családokat a kerékpárosok. És 
tele van parkoló autóval az erdő, tehát szabályozatlan a terület, rendet akarnak csinálni.  

Egyébként pedig közfeladatot ellátó szervezet kapja meg, kimondja a törvény, hogy 
közfeladat, és a tulajdonos személye nem változik, ezt úgy hívják, hogy magyar állam vagy 
Nemzeti Vagyonkezelő, és az erdészettől, amelyik vagyonkezelő, átkerül az egyébként 
felelősséget érző XII. kerületi önkormányzat vagyonkezelésébe. És kimondja a törvény, hogy 
ő az építtető, tehát ő tervezte, ő kivitelezte, tehát ő adja a műszaki ellenőrt, tehát én nem látom 
itt a befektetőket. Ez közfeladatnak minősül a törvényjavaslat szerint. Egyébként térképi 
mellékletet pedig szívesen küldünk elektronikus úton a bizottságnak, amennyiben 
egyetértenek.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még észrevétel ezzel kapcsolatban, vagy kimerítettük a 

témát? (Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy aki tudja támogatni a törvényjavaslatot, és általános 
vitára alkalmasnak tartja, jelezze kézfelemeléssel! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 
3 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A többségi véleményt Dankó Béla 
képviselőtársunk fogja elmondani, a kisebbségit pedig Hegedűs képviselő asszony fogja 
elmondani.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr.  
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Egyebek 

Az egyebek között annyit szeretnék elmondani, hogy Hegedűs Lorántné képviselő 
asszony mint az albizottság elnöke, holnap tízre összehívta az önkormányzati albizottságot. 
Kérem, hogy aki tagja, az holnap legyen szíves és jelenjen meg rajta!  

Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 10 perc.) 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


