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Napirendi javaslat  

 

1. A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és 
beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/1702. szám – a Gazdasági bizottság önálló indítványa – 
Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/1705. szám – Döntés részletes vita lefolytatásáról a 
HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

3. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek az önkormányzati 
lakásvagyon hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1560. szám – Hegedűs Lorántné, Sneider Tamás és dr. 
Staudt Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa – Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent  

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Szelényi Zsuzsanna (független)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott: 
 
 Szabolcs Attila (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz),  

Vantara Gyula (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
 

 
 
 
 
Meghívottak: 

 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselő, előterjesztő  
 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
 Dr. Mátis Kornél szakmai tanácsadó  

Tóth-Győrvári Erzsébet munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a munkatársakat és a 
megjelent érdeklődőket egyaránt. A bizottság ülését megnyitom. A házszabály szerint 
először tisztázzuk a határozatképességet és az ezzel összefüggő bejelentéseket, illetve 
a helyettesítéseket. Boldog István képviselő úr helyettesíti Vantara Gyulát, ha 
információim helytállóak, Bodó Sándor képviselő úr pedig Szabolcs Attilát. Ezekkel a 
helyettesítésekkel a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Így sor kerülhet mai ülésünk napirendi pontjainak elfogadására. Ahhoz képest, 
amit kiküldtünk változtatási javaslattal nem élek. Ezért kérdezem, a bizottság 
elfogadja-e a javasolt napirendi pontokat. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, 
ez egyhangú döntés volt. 

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című 
beszámoló elfogadásáról szóló H/1702. számú határozati javaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Akkor rátérnénk az 1. napirendi pont tárgyalására, a Gazdasági bizottság által 
benyújtott, H/1702. számú határozati javaslatra, amelynek címe: „Tájékoztató az 
Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény 
működéséről című beszámoló elfogadásáról”. A részletes vita lefolytatásáról kell 
dönteni a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. Itt a kapcsolódásról 
hozunk döntést, tehát még nem a részletes vitát folytatjuk le, hanem arról döntünk, 
hogy a bizottság szeretne kapcsolódni ennek a törvényjavaslatnak, illetve egészen 
pontosan ennek a határozati javaslatnak a tárgyalásához. 

A Gazdasági bizottság október 21-én nyújtotta be határozati javaslatát, mint az 
ismert. Azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy a javaslathoz van-e észrevétel 
vagy kérdés. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk! 
(Jelzésre.) 

Igen, parancsoljon, alelnök asszony! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

Gazdasági bizottság önálló indítványához van észrevételem vagy észrevételünk. 
Ennek 2. pontja azt mondja, hogy az Országgyűlés elismeri és támogatja az Állami 
Számvevőszék társadalmi szerepvállalását a pénzügyi kultúra fejlesztésében. A 
„támogatja” kifejezést mi kivennénk innen azért, mert a múltra vonatkozólag 
ismerjük el, mert a tény az tény. Viszont a Magyar Nemzeti Bank társadalmi 
szerepvállalásával és oda a források csoportosításával komoly problémáink vannak. 
Tehát, ha nem pontosan körülhatárolt, hogy mit jelent a „támogatja”, akkor járhatunk 
ugyanúgy, ahogy a Magyar Nemzeti Bank esetében. Tehát ezért ezt változtatni 
gondoljuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök asszony. Tájékoztatom önt is és a bizottság tagjait, 

hogy jelen pillanatban nem a részletes vita lefolytatásáról van szó, hanem arról kell a 
bizottságnak döntést hoznia, hogy csatlakozik-e a részletes vita lefolytatásához. 
Amennyiben a bizottság döntése támogató, akkor ezt a részletes vitát le tudjuk 
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folytatni. Az elnöki javaslat részemről pontosan azt célozza, hogy a határozati javaslat 
valamennyi rendelkezése vonatkozásában folytassuk le mi is a részletes vitát. 

A napirendi pont lezárása 

Ehhez a javaslathoz van-e valakinek észrevétele, kérdése. (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Akkor kérem, hogy az elnöki javaslatról szavazzunk! Aki támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez négy támogató szavazat. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) Tíz ellenszavazat. Tartózkodott valaki? (Senki sem 
jelentkezik.)  Ilyen nem volt. A bizottság a javaslatot elvetette, így a részletes vitára 
sajnos nem lesz módunk. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Áttérnék a következő napirendi pontra. Szintén csatlakozásról kellene dönteni. 
Itt az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló, T/1705. 
számú törvényjavaslat részletes vitájáról lenne szó. Itt is a Gazdasági bizottság a 
kijelölt bizottság, a Nemzetgazdasági Minisztérium az előterjesztő, és itt is az az 
elnöki javaslat, hogy a törvényjavaslat valamennyi rendelkezése vonatkozásában 
folytassunk le a Költségvetési bizottságban is részletes vitát. 

A napirendi pont lezárása 

Van-e az elnöki javaslattal kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. akkor szavazásra teszem fel a javaslatot. Aki támogatja, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú döntéssel a bizottság 
támogatja, ezt a részletes vitát tehát le fogjuk folytatni mi is. 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek 
az önkormányzati lakásvagyon hathatósabb védelme érdekében 
szükséges módosításáról szóló T/1560. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pontra térnénk rá, a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek 
az önkormányzati lakásvagyon hathatósabb védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló, T/1560. számú törvényjavaslatra, amely Hegedűs Lorántné, 
Sneider Tamás és dr. Staudt Gábor képviselők önálló indítványa. A tárgysorozatba 
vételről kell határozni. Látom, Staudt képviselő úr jelen van, az előterjesztő 
képviselőjeként megadom neki a szót. Parancsoljon! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az általunk benyújtott javaslat egy egyszerűnek tűnő, de mégis fontos 
módosítást érintene. Arról szólna, ha már az új Alaptörvénybe alkotmányos 
alapjogként beemelve, nagyon helyesen, az állami és helyi önkormányzatok vagyonát 
nemzeti vagyonként aposztrofáljuk, hogy azt a lakásállományt, ami legfőképpen az 
önkormányzatok tulajdonában van, indokolt védeni olyan formában, hogy 
megmaradjon mind mennyiségében, mind minőségében, és a jövőben felhasználható 
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legyen akár aktívabb módon lakáspolitikai célok megvalósítására, fiatal házasoknak, 
fiatal pároknak, gyermeket vállaló pároknak. Tehát akár a demográfiai helyzet 
javítására, vagy szociálisan rászoruló emberek megsegítésére. 

A cél az lenne, hogy ezeket az ingatlanokat ne lehessen úgy elidegeníteni, hogy 
a befolyt összegek egyéb célokra fordítódnak. Azt szeretnénk elérni, hogy amennyiben 
elidegenítésre kerül sor, akkor egy külön számlán kelljen kezelni ezeket az összegeket, 
és a jövőben kizárólag új vagy használt lakás vásárlására lehessen fordítani. Vagy 
felújításra, korszerűsítésre. Ez egy olyan fontos garanciális szabály lenne, ami 
megteremtené azt, hogy herdálják el a jelenlegi lakásállományt, hanem mindenkinek 
a javára fordítódjon, és a következő generációk számára is hasznosulni tudjon. Nem 
jó az, ha egyéb finanszírozási kérdéseket próbálnak az önkormányzatok megoldani 
ebből. Ha egyébként valamire nincs pénzük az önkormányzatoknak, akkor egyéb 
forrásokat kell teremteni, de ne a lakásállomány elidegenítése legyen az a terület, 
ahonnan pluszforrások jöhetnek. Erre vonatkozik a javaslatunk, és nagyon 
szeretnénk, ha a bizottság ezt tárgysorozatba venné. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e valakinek kérdése vagy 
észrevétele az előterjesztőhöz? Parancsoljon, alelnök asszony! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Egy kérdésem van. 

Szeretném, ha a következőt egy picikét jobban kifejtené vagy megmagyarázná. Itt 
szerepel, új elem ebben a javaslatban, hogy a befolyt bevétel felhasználása során 
figyelemmel kell lenni az önkormányzatnak, hogy a tulajdonában álló lakások sem 
mennyiségében, sem minőségében ne mutassanak eltérést a korábbi állapotokhoz 
képest. Olyan szempontból jó lenne, ha megindokolná ezt, hogy ha olyan felújítást 
végeznek a lakásban, akkor nem marad a korábbi rossz állapotában az a lakás. Tehát 
ez egy pici indoklást igényel. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még megkérdezem, van-e más észrevétel? Van. 

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke: Azt gondolom, hogy 

ennek a javaslatnak sok értelme nincs. Egyrészt betarthatatlan. Azzal az indokkal, 
hogy mert nemzeti vagyonként aposztrofálja az új Alaptörvény az állami és az 
önkormányzati tulajdont, ezért az önkormányzati tulajdonnak ebben a szegmensében 
tegyünk ilyen megkötéseket, hogy külön számlán kezeljenek ezt-azt, azt gondolom, 
durván sérti az önkormányzati autonómiát. Ennyi erővel minden más vagyonelemnél 
ezt megtehetnénk. Hiszen minden önkormányzati vagyonelem nemzeti tulajdon. 
Ezzel gyakorlatilag az önkormányzatiságot is felszámolnánk. Nem gondolom, hogy az 
önkormányzatok felelőtlenül gazdálkodnak a vagyonukkal, nem gondolom, hogy a 
lakásvagyonukkal felelőtlenül gazdálkodnak. Ők a gazdái ennek a vagyonnak, ezért ők 
tudják eldönteni az adott helyen, hogyan kell azzal a lakásvagyonnal bánni. Nem 
indokolt ilyen megkötéseket tenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, más kérdés vagy észrevétel nincs, akkor az 

előterjesztő képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon! 
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Az előterjesztő válasza 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), előterjesztő: Köszönöm szépen. Mi ezzel 
szemben úgy gondoljuk, hogy igenis van. Az elmúlt, most már közel negyed 
évszázadban azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok helyen eladásra kerültek, és ezzel 
egyetértek, nemcsak lakások, hanem egyéb ingatlanok is. Ez pedig sokszor 
veszélyezteti az adott települések jövőbeli megfelelő működését vagy azt, hogy 
megfelelő gazdaságélénkítő, vagy a helyi közösségnek megfelelő teret biztosító 
jövőkép kialakulhasson. Tehát ilyen formában bizony kell gátakat szabni. Sokszor 
nem lehet rábízni ezt az önkormányzati képviselőtestületekre, mert az elmúlt negyed 
évszázad nem ezt bizonyította. Ha ezt bizonyította volna, akkor erre a javaslatra nem 
lenne szükség, és egyébként akkor olyan nagy önkormányzati hitelállományt sem 
halmoztak volna fel a képviselőtestületek, polgármesterek, ahogy ez nagyon sok 
helyen megtörtént. A nagyobb hitelállományhoz ugyanis általában kellett a 
képviselőtestületek jóváhagyása. És sokszor olyan célokra vették fel ezeket a hiteleket, 
amelyek, hogy szolidan fogalmazzak, nem feltétlenül mindig a helyiek érdekében 
hasznosultak. 

Amikor a Fidesz az önkormányzati adósságállományt átvállalta, és meg lehet 
nézni, hogy ez mekkora összegre rúgott, akkor ezzel tulajdonképpen elismerte, hogy 
voltak olyan önkormányzatok, ahol ez nem működött, és voltak olyanok is, ahol jól 
gazdálkodtak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ez mindenkire kihat, de igenis voltak 
felelőtlen önkormányzatok, ahol a vezetés öncélúan döntött. Ezt sajnos tényként kell 
kezelni. Tehát bizonyos törvényi gátakat fel kell állítani. 

Alelnök asszony kérdésére annyit szeretnék válaszolni, hogy valóban lehet itt 
pontosítani. A cél az lenne, hogy a mennyiségben és minőségben is legalább azonos 
szinten megmaradjon. Itt főleg a budapesti lakásállományra, a budapesti kerületek 
lakásállományára gondolunk. Tehát felújítást kell végezni, ez teljesen egyértelmű, 
mert nagyon sok lakás nagyon rossz állapotban van, ez igaz. Nem a rossz állapotot 
szeretnénk konzerválni, de az sem lenne jó, és itt a cél erre vonatkozott, hogy ha, 
mondjuk, 5-6-7-8 rossz állapotú lakás eladásából fedeznénk egy felújítását vagy ez új 
építését. Tehát a fő célunk az, hogy próbáljuk meg a jelenlegi rendszert fenntartani, és 
onnan továbblépni, és ne okozzunk aránytalanságokat abban, hogy esetleg a 
nagyszámú felújítható lakástól megszabadulnak az önkormányzatok, és mondjuk, 
kisszámú új építésű lakásállomány jöjjön létre. Ez se cél. Persze, ezt meg lehet 
pontosabban is fogalmazni. 

Éppen ez lenne a lényege a tárgysorozatba vételnek, hogy utána módosító 
javaslatokkal ezt lehetne javítani. Természetesen ezeket mi, mint előterjesztők nagy 
szeretettel befogadnánk, ha ilyeneket beterjesztenének. Azt hiszem, itt a célt kell látni, 
amiért ez megfogalmazásra került. És az önkormányzatok felé igenis kell egyfajta 
noszogatással élni, hogy a jövőben jobban sáfárkodjanak az ingatlanokkal, mert jelen 
pillanatban, és itt most legfőképpen a budapesti állapotokról tudok beszámolni mint 
ezeket az állapotokat jobban ismerő képviselő, sajnos, nem ezt tapasztaljuk. Ezért 
kérem a tisztelt bizottságot, hogy hozzon pozitív döntést a tárgysorozatba vétel 
tárgyában. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A döntés következik. Kérdezem 
tehát, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja az önálló indítvány tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Akkor ez látható többség. A 
bizottság a tárgysorozatba vételt elutasította. 
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Egyebek 

Ezzel rátérnénk a 4. napirendi pontra, a különfélékre. Nekem egy bejelentésem 
lenne. Bizonyára látták képviselőtársaim, hogy szerdán is tartunk a tervek szerint 
bizottsági ülést, és a szokott időponthoz képest korábban, 9.30-ra hívtam össze a 
bizottság ülését. Ennek az az oka, hogy a kijelölt bizottság, a Kulturális bizottság 
szintén szerdán fogja tárgyalni az esetleges módosító indítványokat, ugyanakkor a 
rendelkezések szerint a Költségvetési bizottságnak még ezt megelőzően állást kell 
foglalnia. Ezért biztonsági tartalékként 9.30-ra hívtam össze a bizottság ülését, hogy 
ha lesz módosító javaslat, akkor meg tudjuk tárgyalni, hogy a Kulturális bizottság már 
a döntésünk ismeretében foglalhasson állást. Köszönöm ebben a megértést. 

Az ülés berekesztése 

Van-e a bizottság tagjainak közérdekű bejelentése? (Nincs jelentkező.) Ilyet 
nem látok. Köszönöm szépen a részvételt, további szép napot kívánok. A bizottság 
ülését bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc.) 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit  
 


