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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

2. A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12910. szám) (Általános vita) 

4. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12909. szám) (Általános vita) 

5. Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám) (Zárószavazás 
előtti módosító javaslat(ok) megvitatása) 

6. Egyebek



- 4 - 

 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke  
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
Kovács Ernő (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Polics József (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) 
Bertha Szilvia (Jobbik)  
Egyed Zsolt (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Nagy István (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP) Kara Ákosnak (Fidesz)  
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
Bertha Szilvia (Jobbik) megérkezéséig  Egyed Zsoltnak (Jobbik)  

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Honyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Vedres Attila államháztartási szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
Tipold Ferenc főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  

Megjelent 
 
Gergely Katalin referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Hetei Tibor államháztartási szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Gyarmati Edit Amália szakértő (Belügyminisztérium) 
Daróczi Ágnes Lenke számvevő (Állami Számvevőszék)    
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GÚR NÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Szemmel láthatóan is határozatképes a bizottság.  

A helyettesítések a következők: én helyettesítem Kiss Pétert, Egyed Zsolt helyettesíti 
Bertha Szilviát, Nagy Istvánt Kovács Ernő, Szedlák Attilát pedig Patay Vilmos, Spaller 
Endrét pedig Kara Ákos. 16 kézzel fogunk dolgozni.  

A napirendi pontok elfogadására kerítek sort. Elektronikus formában a bizottság tagjai 
megkapták a meghívót, amelyben öt napirendi pont szerepelt. Most, ma reggel folyamán 
kiegészítésre került egy újabb napirendi ponttal, az pedig Egyes törvényeknek a katasztrófák 
elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Itt a zárószavazás előtti módosító javaslat megvitatására kerülne sor. Azt 
javaslom, hogy az előre jelzett öt, plusz az általam említett napirendi pont felvételével hat 
napirendi pontot tárgyaljunk meg. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A tárgyalási időkeret megállapítása: alelnök urak azt javasolták nekem, hogy minél 
rövidebb legyen a mai bizottsági ülés, mert egyéb elfoglaltságaik is vannak. Én ezt 
megpróbálom akceptálni. Úgy látom, hogy egy erős fél-háromnegyed óra alatt a bizottsági 
ülést be tudjuk fejezni, hogyha visszafogottan nyúlunk a témához, és hagyjuk a Parlament 
falai közé a szakmai vitákat. Ha nem, akkor pedig az élet alakítja ezt a történetet. A 
javaslatom az, hogy nagyjából ez a fél-háromnegyed órás időtartam a bizottság ülésére elég 
lesz. Természetesen a szokásoknak megfelelően haladunk, mindig az ellenzéki oldal 
elsődleges megszólalásának a biztosítását megadva, és természetesen váltva, ellenzéki és 
kormányoldalról. 

 Egy bejelentéssel tartozom még, az pedig az, hogy az egyes törvényeknek az új 
polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő, módosításáról szóló T/12824. számon 
nem érkezett a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat, és nyilván ezért alakult így a 
tárgyalandók köre.  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunkra térünk rá. Köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről Honyek Pétert és Gergely Katalin referens asszonyt. Mindenki előtt ott fekszik a 
számozott ajánlás. Az 1. ponttal kezdünk, a költségvetési bizottság módosító javaslata. A 
kormány álláspontját kérdezem. 

 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, 3 nem, 1 tartózkodás.  
A következő a 2-es, ami összefügg a 22, 25, 54, 55, 57, 87. és 88-assal. Szintén a 

költségvetési bizottság módosítója.   
 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. Annyit 

hozzátennék, hogy ezek jogszabály-pontosítások, tehát valós adókötelezettséget módosító 
tartalmuk nincsen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
Az 5-ös, ami összefügg a 14-essel és a 102-essel. Szintén a költségvetési bizottság 

módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
Vissza kell térjek, mert a 4-est átugrottam. Ez is a költségvetési bizottság módosítója 

és összefügg a 7-essel és a 11-essel.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
A 6-os következik. Szintén a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
A 10-es, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 13-as, a költségvetési bizottság módosítója. Serényen dolgozott a költségvetési 

bizottság.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 23-as, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 24-es, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
A 74-es, a költségvetési bizottság módosítója, összefügg a 75-össel és a 76-ossal.  
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HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 77-es, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 78-as, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 80-as, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 81-es, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 94-es, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 96-os, ami összefügg a 113-assal, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 97-es, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 
A 98-as, a költségvetési bizottság módosítója.  
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 
igen, ellene senki, 4 tartózkodás. 

Akkor ezzel ezt a napirendi pontot zártuk. Köszönöm szépen a vélemények rögzítését. 
Viszontlátásra. Jó munkát kívánok!  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Mi pedig áttérünk a második napirendi pont tárgyalására. Köszöntöm a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Vedres Attilát, államháztartási szakértő úr. Én 
úgy tudtam még, hogy Elekes Gábor Jánosné osztályvezető asszony is itt lesz, de ő nincs itt. 
(Kara Ákos közbeszól. – Varga József: Jó ez így!), jó, alelnök urak, hogyha önök így látják, 
haladjunk tovább. Annyit szeretnék azért még mondani, hogy remélem, hogy nem a 
beléptetőrendszernél akadt el. Mert a házba – ebben is segítséget kérek majd – elég nehezen 
megy a beléptetés, ezért kezdünk egyébként 8-10 perccel később. Akik jönnek bizottsági 
ülésre, azoktól azt kérem, hogy időben jöjjenek, és én is fogom jelezni, hogy gyorsított 
beléptetésre kerüljön sor, hogy a bizottsági üléseket időben el lehessen kezdeni, hogy a 
frakcióülésen is részt lehessen venni. Köszönöm szépen.  

Tehát mindenki előtt ott kell hogy legyen az ajánlás. Az 1. ajánlási pont a 
költségvetési bizottság módosítása, összefügg a 2-essel és a 40-essel. A kormány álláspontját 
kérdezem.  

 
DR. VEDRES ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm a tisztelt 

bizottságot. Jelenteném azt, hogy a kormány nem tudta megtárgyalni a módosító javaslatokat, 
csak tárcavéleményt tudok mondani. A tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim hogy vannak ezzel? Kik támogatják? 

(Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
A 9-es, a 13. oldalon, a költségvetés bizottság módosítója.  
 
DR. VEDRES ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságból kik támogatják? (Szavazás.) 12 igen, 

ellene senki, 4 tartózkodás.  
A 20-as, Tóbiás József és mások módosítója.  
 
DR. VEDRES ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Első nemre találtunk ma, talán nem is véletlenszerűen. A bizottságból kik 

támogatják? (Szavazás.) 2 igen, 12 ellene és 2 tartózkodás.  
A 27-es, a költségvetési bizottság módosítója. 
 
DR. VEDRES ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Nem nagy meglepetésemre. A bizottságból kik támogatják? (Szavazás.) 12 

igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
A 37-es, a költségvetési bizottság módosítója. 
 
DR. VEDRES ATTILA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságból kik támogatják? (Szavazás.) 12 igen, 
ellene senki, 4 tartózkodás.  

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. Köszönöm szépen az álláspont rögzítését. Jó 
munkát önnek. 

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12910. szám) (Általános vita) 

A harmadik napirendi pont következik. Köszöntöm az előterjesztőt a 
Belügyminisztérium részéről: Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes urat, Magó Erzsébet 
osztályvezető asszonyt, aki nincs jelen és Gyarmati Edit Amália szakértő asszonyt. Javaslom, 
hogy a vitában a jobb időkihasználás miatt a kérdések, észrevételek egyszerre kerüljenek 
döntésre. (Varga József: Kiváló javaslat.) Köszönöm szépen, alelnök úr. Alelnök úr jelezte, 
hogy kiváló javaslat, csak a jegyzőkönyv számára mondom. A kormány képviselőjének adom 
meg a szót. Parancsoljon! 

 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Szeretettel köszöntöm önöket. Osztályvezető asszony egy másik bizottsági ülésen van, Szaló 
Péter urat kísérte el, ezért nem tudott ide eljönni, pont egybeesik a két ülés.  

 
ELNÖK: Csak a jelzés arról szólt, hogy itt lesz. Köszönöm szépen.  
 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Tekintettel arra, hogy valóban egy rövid 

időkeretet szabott meg a bizottság magának, nagyon röviden szeretném csak a 
törvényjavaslattal kapcsolatban, az előkészítéssel és a felülvizsgálat okával kapcsolatban 
elmondani, hogy miért is terjesztettük elő ezt a törvényjavaslatot. Három törvény módosítását 
foglalja magában ez a törvénymódosító javaslat: a bányászatról szóló, a tervező, szakértő 
mérnökök, építészkamarákról szóló törvényt, valamint az országos területrendezésről szóló 
törvényt. Elsősorban a legnagyobb eleme az OTrT-ről szóló törvényjavaslat, elsősorban ehhez 
mondanék információkat. 

Ami nagyon fontos, hogy a mai napon tárgyalásra kerül a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvényjavaslat. Szeretném jelezni, hogy mi az érintett tárcákkal 
ebben összhangot teremtettünk, tehát gyakorlatilag a tárcák részéről mindegyik 
törvényjavaslat összeilleszthető. Az, hogy voltaképpen miért is kell felülvizsgálni a törvényt. 
Gyakorlatilag az OTrT-ről szóló törvény ötéves felülvizsgálati kötelezettséget ír elő, így a 
kormány most ennek tesz eleget. Aztán, ami természetes, hogy az eltelt időszak óta, tehát 
2008 óta különböző módosítások, elsősorban azok, amik a következő időszak terveire 
vonatkoznak, így az országos koncepciók, tervek, ágazati stratégiáknak az igényei szerinti 
módosítás, és hát számos területrendezési jogszabály is módosult menet közben. És ami 
nagyon fontos, hogy a megyei területrendezési tervek is felülvizsgálatra és elfogadásra 
kerültek. Ennek vannak olyan elemei, hogy az összhangot biztosítani kell, ezért ezek az 
elemek megjelentek a törvénymódosító javaslatban.  

Mi a célja? Tehát alapvetőn az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció az, 
ami jelenleg készül, és az ezzel való összhangot mindenképpen biztosítani kell ehhez 
kapcsolódóan az ágazati koncepciókkal, stratégiákkal. Szeretnék azt, hogyha maga az 
országos terv célrendszere nem változna, szerkezete alapvetően megmaradna, ugyanakkor 
szeretnénk, hogyha a keretjellege erősödne, és adna egy bizonyos rugalmasságot, tehát 
biztosítaná azt, hogy a változó folyamatoknak megfelelően lehessen kezelni. Nem 
utolsósorban a fenntartható fejlődés és növekedés feltételeinek megteremtése. 

Magában azt gondolom, hogyha nézzük a foglalkoztatási szempontokat, akkor az egy 
nagyon fontos elem, hogy az országra egy országos jövőképet vázol fel, hogy körülbelül 20-
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30 év múlva hogyan is néz ki majd az ország térszerkezete. Ez azért fontos, hogy az 
infrastruktúrahálózatoknak az elhelyezkedése, különböző rendeltetési területek biztosítják azt, 
hogy a fejlesztéseknek tere legyen, és a fejlesztések kapcsán közvetett hatással a gazdaságra is 
hatással legyen.  

Ami nagyon fontos, hogy ilyen apró módosítások mellett igazából nagyobb változás a 
térségi övezeteket érinti, miután a törvényjavaslat jelentősen csökkenti az országos és a 
kiemelt térségi megyei övezeteket. Szeretném elmondani, hogy készült egy hatásvizsgálat is. 
Ez a hatásvizsgálat összefoglalta mind a gazdasági, társadalmi, környezeti hatásokat, és két 
alkalommal is megtárgyalta az Országos Környezetvédelmi Tanács ezeket a 
dokumentumokat, és a módosítás szükségességét alátámasztotta és elfogadta.  

Az is egy nagyon fontos elem, hogy valamennyi szomszédos országhoz eljuttattuk 
lefordítva a módosítás elképzelését. Érdemi vélemény csak a szlovák féltől érkezett. Ami 
ennek a tervnek egy külön sajátossága, hogy egy hosszú és széles körű egyeztetési folyamat 
eredményeként került most önök elé. Gyakorlatilag egy alulról fölfelé való építkezést 
teremtett, hiszen a megyei javaslatok jelentős részét beépítettük a tervbe. Én azt gondolom, 
hogy kiegyensúlyozott és egy konszenzuson alapuló törvényjavaslatot tudtunk benyújtani, 
kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát 
állapítsa meg. Köszönöm szépen.  

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim! Kérdések, észrevételek? Nem látok. 
Én egyetlenegy mondatot mondanék, itt az általános célok vonatkozásában az én értékítéletem 
szerint fontos, hogy a műszaki, az infrastrukturális hálózatoknak az összehangolt térbeli 
rendjének a kialakítása hogyan és miképpen formálódik. Megnyugtató választ tud-e adni a 
számomra, a számunkra annak érdekében, hogy ez nyilván azt a célt szolgálja az 
elkövetkezendő időszakra vonatkozóan, ami gyakorlatilag ma az országban a különféle 
különbségek minimalizálását fogja szolgálni az elkövetkezendő időszakban? Tehát az alapján 
készülnek-e a tervek?  

 
SZŰCS MIHÁLY (Belügyminisztérium): Azt gondolom, hogy nagyon fontos a 

térségek elérhetősége, tehát a közlekedési infrastruktúra rendkívül fontos, és megvan 
természetesen az a hierarchiája, hogy a magisztrációs vonalak mellett meg kell teremteni az 
ezekre való rácsatlakozást is. Tehát az autópályákra, a főforgalmú utakra való rácsatlakozást. 
A célok között alapvetően ezek is megjelentek, hogy a közlekedés, a térség elérhetősége 
javuljon, tekintettel arra, hogy pontosan az elmaradott térségeknek a felzárkóztatásának egyik 
alapvető feltétele az infrastruktúra biztosítása ahhoz, hogy ott egyáltalán szóba jöhessen az, 
hogy a tőke elindul, megmozdul, és a gazdaságot fejleszti.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A törvényt 

általános vitára alkalmasnak tartjuk. Majd elnök úrral konzultálunk, írásban szeretnénk 
többségi álláspontot mondani. Ezért, hogyha nem gond, a bizottság számára készítettünk egy 
javaslatot, nem terhelném ezzel most a bizottságot, lényegében majd utalni fogunk rá, hogy 
miért van erre szükség, milyen új fogalmakat vezet be a törvény. Eddig tartana az általános 
vitára alkalmasság jelzése. 

Azt meg szeretném jegyezni, hogy mint megyei közgyűlési alelnök, Győr-Moson-
Sopron megyéből, részesei voltunk az előzetes egyeztetési folyamatnak, de emlékeim szerint 
még van olyan nyitott kérdés, amit az elkövetkezendő hetekben, amíg tárgyaljuk a törvényt, 
meg kellene oldani, úgyhogy Győr-Moson-Sopron megyei országgyűlési képviselőként és 
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megyei közgyűlési alelnökként is kérném szépen ebben a bizottságot. Nem véletlenül vetettük 
fel nemcsak a BM felé, hanem az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé. Az való igaz, hogy a 
tárcák összhangban dolgoznak, de szeretnénk még ebben a kicsit elmaradó, lemaradó 
véleményegyeztetésben egy picit előrébb jutni. Nem véletlenül javasoljuk, amit javasolunk, a 
győri gazdasági térség fejlődése szempontjából döntőnek tartjuk ezt. Úgyhogy szeretném 
jelezni, hogyha szükséges, akkor máshol is házalunk, nyitunk, de egyszerűbb lenne ezen a 
szinten megoldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Nincs jelentkező.) Akkor annyival zárom, 

hogy örülök a válasznak, remélem, hogy a stadionberuházások helyett majd sokkal több forrás 
fog ebbe az irányba rendeződni a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt 
fejlesztésére. Már eddig is jó lett volna.  

Határozathozatal  

Az általános vitára alkalmasság megállapítására kerítünk sort. Kik azok, akik általános 
vitára alkalmasnak tartják az előterjesztést? (Szavazás.) 14 igen, ellene senki, 2 tartózkodást, 
tehát általános vitára alkalmasnak tartottuk. Alelnök úr jelzése szerint a többségi véleményt 
írásban fogják beadni. A kisebbségi véleményt… kérdezem, akarják-e képviselni…? 
(Farkasné dr. Molnár Valéria: A Jobbik támogatta.) Ja, ja, nagy összeborulás volt, én most 
ezt észre sem veszem, csak a számot diktáltam be. Köszönöm szépen. Akkor a kisebbségi 
álláspontot én fogom képviselni. Érződik, közeledik a választás, itt egyre több jó, együttes 
döntés fog születni.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártnak tekintem, az előterjesztőknek köszönöm az 
álláspontok rögzítését. Önöknek jó munkát, szép napot, viszontlátásra. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12909. szám) (Általános vita) 

Mi pedig áttérünk a 4. napirendi pont tárgyalására. Üdvözlöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről Tipold Ferenc főosztályvezető-helyettes urat. Azt javaslom, hogy egy 
körben hangozzanak el a kérdések, észrevételek. 

 
TIPOLD FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt lévő törvényjavaslat átfogó célja a 
területfejlesztés mint szakpolitika hatékonyságának növelése a szabályozás eszközével, az 
ország előtt álló feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében, különös tekintettel az uniós 
tervezési és végrehajtási feladatokra. Ennek érdekében a törvényjavaslat egyrészt ésszerűbbé 
és egyértelműbbé teszi a kormányzaton belüli feladatellátást, másrészt a Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvény bizonyos feladatokat állapított meg a területi 
önkormányzatok számára. Budapest esetében ez a területfejlesztésre és a területrendezésre, a 
megyei önkormányzatok esetében ez továbbá még a vidékfejlesztési és a koordinációs 
feladatokra terjed ki. 

A módosítás iránya a területi önkormányzatok esetében mindenképpen egy erősebb, 
középszintnek a megjelenése, amely hatékonyabban részt tud venni az uniós tervezési és 
végrehajtási feladatokban. Ennek érdekében már jelenleg is együttdolgozik az NGM és a 
megyei önkormányzatok, illetve Budapest fővárosa a területi operatív programok 
kidolgozásában és a törvényjavaslat a megyei önkormányzatok, illetve Budapest főváros 
tulajdonába utalja a regionális fejlesztési ügynökségeket. 

A harmadik ilyen nagyobb feladatkör, amivel foglalkozik a törvényjavaslat, az 
gyakorlatilag a kormányzat és az önkormányzatok közötti feladatellátás összhangjának 
megteremtése. Ennek érdekében egy országos területfejlesztési érdekegyeztető fórumot hívna 



- 12 - 

létre a törvényjavaslat. Itt egyrészt a megyei önkormányzatok, másrészt Budapest Főváros 
Önkormányzata, valamint több szakpolitikához kapcsolódó miniszter képviselteti magát, így a 
területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és többek között a közlekedésfejlesztés. 

Az érdekegyeztető fórumok konszenzusos döntéseket hoznak, tehát egyik fél sem, ha 
szabad így fogalmaznom, tudna a másik fél fölé kerekedni. Ezen kívül a törvényjavaslat 
néhány egyszerű technikai jellegű változtatást hoz be. Egyrészt a tervek egymásra épülő 
rendszerét alakítja ki, ezáltal gyakorlatilag a területfejlesztés integráló szerepét a tervezésben 
hatékonyabbá teszi, a területfejlesztési, -tervezési tevékenység bevezetésére tesz javaslatot. 
Mindannyian tudjuk, hogy jelenleg a megyéknél is és több területi szervnél tervezések 
folynak, tehát indokolt, hogy megfelelő felkészültségű kollégák készítsenek ilyen terveket. 
Harmadsorban, ahogy a BM képviselője említette, bizonyos az OTrT-hez kapcsolódó 
szabályok módosítására tesz javaslatot a törvényjavaslat. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
állapítsa meg az általános vitára való alkalmasságát a törvényjavaslatnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése?  
 
KOVÁCS ERNŐ (Fidesz): Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Úr! A területfejlesztés 

tervezésénél a megyei feladatok világosnak látszottak, amelyben az állt, hogy a megyei jogú 
város térségét a megyei jogú városnak kell terveznie. De tudomásom szerint ez visszakerül a 
megyéhez. Van-e erre forrás és valóban így van-e ez, hogy a térség, ami mondjuk a 
kecskeméti kistérség esetében 66 ezer főt jelent, három várost, ez egy jelentős szám, ne 
legyen ilyen bizonytalanságban? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb más? Egy kiegészítő információt szeretnék kérni. 

Gyakorlatilag a fejlesztési ügynökségeket érintő változásokra szeretnék rákérdezni.  
 
TIPOLD FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A kérdés, ha 

jól értem a terület- és településfejlesztési operatív programon belül meglévő tervezési 
szintekre vonatkozik. A kormánydöntés tudomásunk szerint megszületett, kihirdetése 
folyamatban van, a döntés, ha és amennyiben az információink helytállóak, az, hogy a megyei 
jogú város térségét a megye fogja megtervezni. Tehát innentől kezdődően ebben nincs 
bizonytalanság. Ez azt eredményezi, hogy mind a megye legitim terv alapján tudna dolgozni, 
mind pedig a megyei jogú város szintén legitim terv alapján tudna dolgozni, mert az integrált 
településfejlesztési stratégiák hatálya a város térségére, a kistérségre nem terjed ki. Tehát 
ebben született döntés. 

A másik, a fejlesztési ügynökségekhez kapcsolódóan. Ugye korábban is, amikor még 
voltak a regionális fejlesztési tanácsok, a fejlesztési ügynökségek a tanácsok mellett voltak, 
sok esetben megyei tulajdonban. Jelen pillanatban a törvény úgy szól, hogy a középszintű 
területfejlesztési feladatok a megyéhez tartoznak, ebből következően erősödni fog az uniós 
tervezéshez kapcsolódó feladatuk és várhatóan a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok. Ennek 
megerősítésére kerülnek a regionális fejlesztési ügynökségek a megyékhez. Jelen pillanatban 
a Regionális Fejlesztési Ügynökség úgymond a megyei önkormányzatok esetében közös 
tulajdonba kerül, mert leszámítva Budapest térségét, illetve Pest megyét, gyakorlatilag három 
megye tesz ki egy régiót, ebből következően hárman fognak osztozni. Ezzel kapcsolatban a 
megyei önkormányzatok egymás között már tudomásunk szerint megállapodtak, tehát a 
kormány csak annyit fog tenni, hogy a székhelye szerint illetékes tulajdonba fogja adni vagy 
átvételtől fogják intézni, de gyakorlatilag az önkormányzatok fognak megállapodni a 
tulajdonosi, az irányítási és minden egyéb jogról.  
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Még annyit, hogy természetesen viszik tovább a 2007/13-as feladatokat is, és erre 
nagy hangsúlyt fektet a kormányzat, hogy ezek a feladatok továbbra is eredményesen 
legyenek ellátva az új feladatok mellett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs más észrevétel? Van.  
 
KARA ÁKOS (Fidesz): Ahogy megyünk előre a törvényjavaslat tárgyalásában, és 

mégis kiderül, hogy még sincs olyan tiszt világos pont bizonyos tekintetben, bár köszönjük 
szépen, mert sok mindenre választ kaptunk, akkor a frakció részéről vagy külön-külön még 
kérdeznénk, úgyhogy legyen kedves az elkövetkező időszakban is ugyanilyen korrekten 
rendelkezésre állni, mert azért van egy-két fontos részletkérdés, ami elég homályos.  

 
TIPOLD FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen, nekünk is 

érdekünk, hogy minél egyértelműbb törvény szülessen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nemcsak, hogy a Fidesz részéről kerülhet sor kérdésekre, 

remélem, ugyanilyen nyitottsággal fog majd hozzáállni személy szerint is és a stábjával is. 
Köszönöm szépen. Ha egyéb kérdés nincs, szavazunk.  

Határozathozatal 

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) 14 igen, ellene 2, 
tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Az előző két napirendi ponthoz illesztetten az 
INFOSZOLG anyagait használják, sokszor kézzel fogható információk állnak rendelkezésre. 
Viszontlátásra. Jó munkát kívánok önöknek!  

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám) (Zárószavazás előtti 
módosító javaslat(ok) megvitatása) 

Következő napirendi pontunkra térünk át. Az előbbi napirendnél nem döntöttünk 
előadóról, de majd visszatérünk rá, ha alelnök úr visszajön a terembe.  

A módosító javaslatok kiosztásra kerültek, ez a T/12615/20-as és a T/12615/21-es 
szám alatti. Mivel most került kiosztásra, nem biztos, hogy képviselőtársaim át tudták 
tekinteni, ezért egy kétperces olvasási szünetre kerítek sort. (Két perc technikai szünet.)  

Ha sikerült mindenkinek elolvasni, továbbléphetünk. Köszöntöm a 
Belügyminisztérium részéről dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető urat. Mindenki előtt ott 
fekszenek a módosító javaslatok, amelyekről egyenként fog a bizottság állást foglalni. De 
mielőtt állást foglalunk, megkérdezem, hogy mi a viszony főosztályvezető úr.  

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. A 20-as számú 

zárószavazás előtti módosító javaslat előterjesztői zárószavazás előtti módosító javaslat, ebből 
következik, hogy az előterjesztő ezt támogatja. A 21-essel kapcsolatban, amit Harangozó 
Tamás képviselő úr nyújtott be, szeretném jelezni, hogy Harangozó képviselő úr egy azonos 
tartalmú módosító javaslatot már az általános vita során benyújtott, és akkor arról a kormány 
negatívan döntött, magyarul nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor egyenkénti szavazást fogunk megtenni. A 

T/12615/20-as zárószavazás előtti módosító javaslatot, akik támogatják, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen, ellene senki, 4 tartózkodás.  
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A T/12615/21-es zárószavazás előtti módosító javaslattal kapcsolatosan: akik 
támogatják? (Szavazás.) 4 igen, 12 nem. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot 
zárom. Főosztályvezető úr, köszönöm az álláspont rögzítését. Jó munkát kívánok önöknek. 

Visszatérek a 4. napirendi pont végére, mert alelnök úr épp elhagyta akkor a termet, és 
így arról nem tudtunk dönteni, hogy az általános vitában a többségi és a kisebbségi álláspont 
rögzítésére hogyan kerüljön sor. (Kara Ákos: Köszönöm szépen a türelmet, elnök úr, ha 
szabad javasolni, írásban adnánk be.) Írásban. Ez a szerdai nap, úgy látom, nem fekszik. 
Írásban a többségi álláspont, a kisebbségi álláspont szóbeli előterjesztése… (Egyed Zsolt: 
Támogattuk!) Volt tartózkodás is. 14 igen, 2 nem volt. Köszönöm szépen. Csak szerettem 
volna megerősíteni, hogy ez újra rám maradt. Akkor ezt én fogom megtenni, hiszen a Jobbik 
támogatta a Fidesz előterjesztését.  

Ezzel a 4. napirendi pontot újólag zártuk.  

Egyebek 

A 6. napirendi pont az egyebek. Lehetőség szerint arra törekszünk, hogy hétfőn 9 óra 
30-kor legyen bizottsági ülésünk. Ez az egyik dolog, a másik, hogy megkeresett az Autonóm 
Szakszervezetek vezetője, egy meghívást tett a bizottság felé. Itt korengedményes nyugdíjazás 
kérdéskörét érintő terepgyakorlat kapcsán arról szól a történet, hogy jövő héten kedden vagy 
szerdán invitálja a bizottságot Székesfehérvárra az elnök úr. Most nem feltétlen kell dönteni, 
de az alelnök uraknak azt javaslom, hogy döntsenek arról, hogy részt kívánnak-e venni, és 
akkor menet közben a Parlament falai között egyeztessünk. 

Köszönöm szépen. Ha nincs egyéb hozzászólás, jó munkát mindenkinek.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 26 perc.) 
 

Gúr Nándor 
elnök 

 
 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


