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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a 
munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Tájékoztatom 
önöket, hogy a bizottság ülése a belső televíziós hálózaton közvetítésre kerül.  

Helyettesítések szempontjából Kara Ákos képviselő urat Szűcs Lajos, Szabó 
Zsolt képviselő urat pedig V. Németh Zsolt képviselő urak fogják helyettesíteni. 
Összességében megállapíthatjuk akkor, hogy határozatképesek vagyunk, és ennek 
megfelelően munkánkat megkezdhetjük. 

A napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim a múlt héten 
megkapták az ülés napirendi javaslatát, amely egy ponttal kiegészült egy beérkező 
módosító javaslat miatt. Kérem szépen, hogy aki ennek megfelelően egyetért a 
napirend megtárgyalásával, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Úgy látom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk, de megkérdezem, volt-e, aki nem 
támogatta. (Nincs jelzés.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Nincs jelzés.) Nem volt 
ilyen. Valóban akkor egyhangúlag elfogadtuk. 

Egyes törvényeknek a közúti közlekedéssel összefüggő helyi 
önkormányzati feladatok elősegítése és a települések 
életminőségének javítása érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/18232. számú törvényjavaslat  
(Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa)  

Az 1. napirendi pont tárgyalására térünk rá, melyben egyes törvényeknek a 
közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok elősegítése és a 
települések életminőségének javítása érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/18232. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. 
A törvényjavaslatot dr. Szél Bernadett képviselő asszony nyújtotta be. Ennek 
megfelelően a tárgyalást megnyitom. A kormány képviselője nincs jelen, de ez nem is 
kötelező. 

Elsőként a törvényjavaslat előterjesztőjének adom meg a szót. Képviselő 
asszony, parancsoljon, öné a szó. 

Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (független): (Hangosítás hiányában a hozzászólás 
nem teljesen hallható.) Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Bizonyára önök is, azt 
gondolom, ezt tudják, hogy … különböző segítséget és lehetőséget kell adni ezeknek a 
településeknek, hogy az utakat megjavítsák, és utána a közösség újra használni tudja. 
(Hangosítással:) Az a hihetetlen helyzet alakult ki jelenleg Magyarországon, hogy 
nemcsak a súlyadót vonják el immár 100 százalékban a helyi településektől, de mellette 
a Pest Megyei Kormányhivatal a Kúriához fordult, és a Kúria megállapította, hogy nincs 
jogalapja annak, hogy az én választókerületemben lévő egyik település, konkrétan 
Herceghalom pénzt kérjen a település belső útjain áthaladó nehéz-
tehergépjárművektől. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy hiába fizetünk be súlyadót, 
ott a helyi lakosság, de ez igaz bármilyen településre Magyarországon, azt 100 
százalékban elvonják onnan. Egyébként az én választókerületemben ez az elvonás az 
elmúlt két évben 1,1 milliárd forintba került, tehát ennyit vontak el 17 településről. De 
mellette most már van egy olyan határozat is, hogy nyugodtan átroboghatnak a 
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teherautók az adott településen, nem tudnak pénzt kérni, behajtási díjat nem 
szedhetnek az önkormányzat részéről. 

Ez szerintem egy teljesen igazságtalan helyzet. Zöldként is meg józan paraszti 
ésszel gondolkodó emberként is azt gondolom, hogy ha valaki kárt csinál valahol, akkor 
azt meg kell javítani, hogy ne a helyi településnek és a helyi önkormányzatnak legyen 
ezzel problémája, főleg úgy, hogy most már forrásai sincsenek. 

Úgyhogy azért nyújtottam be a magyar parlamentnek ezt a törvényjavaslatot, 
mert szeretném, hogyha a helyi közösségek érdekeit előresorolnánk, és felhatalmazást 
adnánk az önkormányzatok számára, hogy az országos közutak települési belterületi 
szakaszainak, illetve a helyi közutak egyes szakaszainak használatát díj megfizetéséhez 
köthessék a nehéz-tehergépjárművek vonatkozásában, és egyben a korábbi helyzetet 
visszaállítjuk, és megszüntetjük azt, hogy a gépjárműadó teljes mértékben elvonásra 
kerüljön az adott településektől. Ehhez kérem szíves támogatásukat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Az elhangzottakkal 

kapcsolatosan és a javaslattal kapcsolatosan kérdése, véleménye van-e valakinek? 
(Jelzésre:) Bősz Anett képviselő asszony jelezte. Tessék, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

DR. BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért is néztem a túloldalra, 
hogy hátha kormánypárti képviselőtársaim vagy alelnök urak szeretnének hozzáfűzni 
valamit a kétharmad részéről. 

Én támogatólag szeretnék hozzászólni annyit képviselő asszony indítványához, 
hogy egyébként is rendkívül nehéz helyzetben találjuk a budapesti agglomeráció 
úthálózatát, illetve az egész infrastruktúráját. Én mindenféleképpen azért támogatnám 
ezt a javaslatot elsősorban, merthogy ezek a nehézgépjárművek azokat az utakat is 
tönkreteszik, amelyek egyébként alapvetően nem is feltétlenül szorulnának per pillanat 
fejlesztésre. 

Két dolog jelenik meg ráadásul ebben a javaslatban: az egyik az 
önkormányzatiság, a másik a fenntarthatóság. Mind a kettő messzemenőkig 
támogatandó, nem véletlenül fontos témák ezek az Európai Unióban is. Tanulhatnánk 
azoktól az európai társaktól, ahol a regionális fejlesztések fontossá váltak. Jó lenne, 
hogyha nem a regionális visszafejlődésnek lennénk itt az agglomerációban tanúi. Már 
csak jelölttársakként és szomszédokként is mondom ezt így képviselő asszonynak, 
hiszen nagyon sok tekintetben a választókörzetek osztoznak a kihívásokon, 
amelyekben mi most azért küzdünk, hogy kormányt tudjunk váltani, illetve le tudjuk 
győzni a kormánypárti ellenfeleinket, úgyhogy számíthat a támogatásomra. Azt 
hiszem, ahogy így nézek körbe a képviselőtársak körében, itt az ellenzék körében, hogy 
ez egy rendkívül jó javaslat, és köszönjük, hogy elénk terjesztette. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szűcs Lajos alelnök úr következik. Tessék, 

parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Világos üzenet volt a baloldalról: adót kell emelni, jól hallottuk, és ezt azért a 
jegyzőkönyv is fogja rendezni. Abban a helyzetben, amikor egy világgazdasági válságot 
próbálunk meg legyűrni, önök adót szeretnének emelni. Ezt mi nem tudjuk támogatni. 

Az már egy másik kérdés, és arról majd érdemes lesz beszélni a következő 
időszakban, hogy a Budapestről kiköltözők az elmúlt két évben az agglomerációban 
400 ezer új autót vásároltak. Ezt semmilyen közútfejlesztés és közútfelújítás nem tudja 
megoldani. Itt csak az lesz a következő időszak egyik megoldása, hogy akik az 
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agglomerációba költöztek, ne a fővárosba járjanak vissza dolgozni, hanem az 
agglomerációban találják meg munkahelyeiket. Adóemelést pedig jelen pillanatban 
nem tudunk támogatni. Köszönöm a szót, elnök úr. (Dr. Hargitai János megérkezik 
az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Potocskáné képviselő asszony következik. 

Parancsoljon! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Csatlakoznék Bősz Anett 
képviselőtársamhoz, természetesen támogatni fogom az indítványt, és szeretnék 
reflektálni alelnök úr elhangzott szavaira. Akkor azon kellene elgondolkozni, hogy a 
gépjárműadó, amelyre egyébként képviselő asszony is kitért, a teljes mértékű 
elvonásából hátráljanak vissza, és adják meg az önkormányzatoknak azt a lehetőséget, 
hogy ők dönthessék el, hogy melyik utat kívánják felújítani, akkor tudnak majd egy 
külön olyan stratégiát alkotni az egyes települések, amely illeszkedik a települések 
stratégiájához, és ezekkel tudnak majd utakat felújítani. Ez is egy lehetőség lenne. 
Láthatóan önök elzárkóznak a járványügyi intézkedésekre hivatkozással, mindig azt 
mondják, hogy ezért kellett elvonni a gépjárműadó 100 százalékát. Mi ellenzéki 
képviselők azt gondoljuk és azt terjesztettük a magyar állampolgárok elé, hogy az 
Egységben Magyarországért jelöltjei a gépjárműadó 100 százalékát vissza fogják adni 
az önkormányzatoknak. Helyben kell ezeknek a döntéseknek megszületni, és helyben 
tudják a képviselők és a polgármesterek és a helyi lakosok, hogy melyek azok az utak, 
amelyeket fel kell újítani. Természetesen támogatni fogom a javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Mielőtt az 

előterjesztőnek, dr. Szél Bernadettnek visszaadnám a szót, én csak annyit szeretnék 
hozzátenni, hogy Újpesten is hasonló helyzetben vagyunk, hiszen az a földútprogram, 
ami korábban, mondjuk úgy, hogy tervben volt, ámbár ezekre a területekre nem jutott 
el, és ehelyett a nagyteherautók jutottak nekünk például a Székesdűlőben is, pontosan 
ugyanezt a helyzetet mutatja, mint ami az ön előterjesztésében szerepel, ezért a magam 
részéről is természetesen támogatom, de önnek adom meg a szót ebben most. 
Parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm. Ha van rá ügyrendi lehetőség, 

akkor én még kérdezni szeretnék, mert alelnök úr, meg szeretném arra kérni, hogy 
világosítson engem fel arról, hogy ön egész pontosan hol lát ebben a javaslatban 
adóemelést. (Dr. Szűcs Lajos közbeszól.) Csak jegyzőkönyvbe tudná mondani ezt a 
választ? Mert nagyon szívesen beszélgetek önnel az adókról, csak legyen kedves akkor 
válaszoljon jegyzőkönyvben. (Dr. Szűcs Lajos: Házszabály!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony, szeretném kérdezni, hogy 

előterjesztőként kíván-e még bármit mondani a szavazás előtt. Természetesen alelnök 
úrnak én megadom a szót, hogyha jelentkezni fog, de egyelőre úgy látom, hogy ilyen 
nincs. Tehát ha önnek van még kiegészítése, akkor azt szívesen meghallgatjuk. 
Parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Rendben. Nagyon sajnálom, hogy végül is 

a jegyzőkönyvbe nem mondta, vagy nem tudom, hogy bekerül-e a jegyzőkönyvbe, amit 
alelnök úr mondott, hogy szerinte én egy új adót szeretnék bevezetni. Ilyen 
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természetesen nincs a javaslatban, amiből sajnos azt a szomorú következtetést kell 
hogy levonjuk, hogy alelnök úr úgy jött be az ülésre, hogy nem olvasta el a javaslatot, 
helyette propagandával kívánt válaszolni rá, és ön megfosztaná a magyar 
önkormányzatokat, minden egyes települést attól, hogy visszakapják a gépjárműadóval 
elvont összegeket, és mellette egy hatékony eszközt adjunk az önkormányzatok kezébe, 
hogy a településen áthaladó nehéz-teherautóktól behajtási díjat tudjanak szedni. 

Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy önök hogyan élnek, de az biztos, hogy felénk 
ez úgy működik, hogy a lakosság megpróbálja használni az útjait, amin 
végigdübörögnek a nehéz-teherautók, és utána ott marad nekünk a kosz, a káosz, az 
összetört utak, a kátyúk, amiket valakinek meg kell csinálni, és ezek bizony az 
önkormányzatok, és nekik nincs rá pénzük. Innentől elkezdve a lakosság nagyon rossz 
minőségű és egyre rosszabb minőségű utakat kénytelen használni, mert nincs miből az 
útfelújításokat megcsinálni, mert önök elvonták azt a pénzt is, amit súlyadóként azért 
befizetünk, hogy a mi útjainkat rendbe tegyék, ez a személygépkocsikra vonatkozik, és 
a tehergépkocsikkal kapcsolatban ők behajtási díj nélkül használhatják a települési 
utakat. A lakosság ebből nem azt érzékeli, hogy bárki adót akarna kivetni, nem. Ebből 
azt érzékeljük, hogy nem tudunk járni a saját útjainkon. Úgyhogy ez a javaslat erről 
szól, hogy ami a helyi, az maradjon helyben, és ami meg az embereké, az pedig 
maradjon az embereké, és ne vigyék el ezeket a pénzeket. 

Úgyhogy a magam részéről nagyon szeretném megköszönni az egész 
ellenzéknek azt, hogy támogatja ezt a javaslatot. Igen, mi egyaránt kiállunk 
mindannyian azért, hogy az iparűzési adó maradjon helyben, hogy a súlyadó is 
maradjon helyben, hogy ne lehessen elvonni azt az önkormányzatoktól, a helyi szintről 
azt, ami odatartozik. És nagyon köszönöm a támogatást ahhoz, hogy például 
Herceghalom környékén Mészáros-érdekeltségek vannak, az ő teherautóikat nagyon 
ismerjük, minő érdekes, hogy a Mészáros-cégek úgy düböröghettek végig a különböző 
településeken, hogy kényre-kedvre használhatják az utakat, ami meg rombolás ott 
marad, azt majd utána az adófizetők kifizetik, ahogy szokták, Mészárosék meg 
gazdagodnak teherautóstul, mindenestül. Na, ennek a világnak fogunk véget vetni, meg 
annak is, hogy valaki úgy jön be bizottsági ülésre, hogy nem olvassa el a javaslatot, 
cserébe pedig propagandaszöveget kapunk válaszul. Ez így nem diskurzus, ez így nem 
érdemi vita. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek a reakciót. Kérdezem, bárkinek 

még van-e megjegyzése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra kerül sor. 
Közben egy helyettesítést kell bejelentenem, miszerint dr. Hargitai János úr dr. Tilki 
Attilát fogja helyettesíteni. Köszönöm szépen. 

Tehát szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki támogatja a javaslat tárgysorozatba 
vételét, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett, 4 igen és 9 nem szavazattal elvetette a 
bizottság a tárgysorozatba vételt. 

Az előterjesztőnek köszönjük szépen a közreműködést, a részvételt, ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen. 

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról 
szóló T/18205. számú törvényjavaslat  
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(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely döntés részletes vita lefolytatásáról az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló T/18205. számú 
törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

Házelnök úr a részletes vita lefolytatására az Igazságügyi bizottságot jelölte ki, 
azonban a bizottság elnökeként a törvényjavaslat következő rendelkezéseinek 
tekintetében javaslom, hogy a Költségvetési bizottság folytassa le a részletes vitát: a 2-
7. §-ok vonatkozásában, amelyek a társaságiadó-törvény módosítását irányozzák elő; 
ugyanúgy a 13-27. §-ok vonatkozásában, amelyek többek között további egyházi célú 
támogatások törvényi szintre emelését célozzák; a 45-46. §-ok vonatkozásában, melyek 
a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Terv végrehajtásának szabályairól rendelkeznek; 
továbbá a 47-49. §-ok vonatkozásában, amely a Színház- és Filmművészetért 
Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szól. Csak itt az utolsónál mondom, hogy 
ez egyértelműen a bizottság hatáskörébe tartozó feladat és döntés. 

A részletes vita lefolytatásáról a bizottságnak döntenie kell. A törvényjavaslat 
általános vitája a héten kedden lesz a plenáris ülésen, tehát most aktuális az erre 
vonatkozó döntés. 

A vitát megnyitom. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy bárki kíván-e szólni. 
(Nincs jelzés.) Szólni nem kíván senki. Az elhangzott javaslattal kapcsolatosan akkor 
most döntésre kerül sor. Kérem, hogy aki támogatja azt, hogy erre a vitára sor kerüljön, 
az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) Van valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 
tartózkodás, 4 igen és 9 nem mellett a bizottság nem érzékelte azt, hogy milyen fontos 
napirendet kellene megtárgyalnunk, és így erre a vitára nem kerül sor. Köszönjük 
szépen az előterjesztő képviselőjének, hogy itt volt. 

Egyebek 

A 3. napirendi pont, egyebek között a tárgyalást megnyitom. Van-e valakinek 
közérdekű bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Az egyebek között nincs bejelentenivaló.  

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok a tisztelt 
képviselőtársaknak a továbbiakhoz! Viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17 perc) 

  
Varju László 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


