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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a 
területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. 
szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek 

 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz)  
Dr. Stágel Bence (KDNP)  
Szávay István (Jobbik)  
Dr. Dorosz Dávid (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Potápi Árpád János (Fidesz) dr. Kovács Ferencnek (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Stágel Bencének (KDNP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Wetzel Tamás főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, kedves vendégeinket és a megjelent szakértőket. Az 
ülést megnyitom. Bejelentem, hogy Potápi Árpádot Kovács Ferenc, Csóti Györgyöt Ékes 
Ilona, Kalmár Ferenc Andrást Stágel Bence helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A mai ülésen két napirendi pontot kell megtárgyalnunk. Az egyik az egyes 
törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő 
módosításáról szóló T/9244. számú törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása, a másik pedig az egyebek. Van-e valakinek más 
javaslata? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk tehát az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. A 2012. 
november 30-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk, amelyet képviselőtársaim megkaptak. 
Tisztelettel köszöntöm Wetzel Tamás főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumtól.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésében 
az At. 39. § (1) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. WETZEL TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (6) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 14. pontjában Szabó Timea és Szilágyi Péter a törvényjavaslat 52. §-ának – 
az Ápt. 4. § (3a) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. WETZEL TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 15. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 52. §-ában az Ápt. 
4. § (3a) bekezdés a) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-
e.  
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DR. WETZEL TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Az előterjesztő nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (8) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 16. pontjában Kozma Péter a törvényjavaslat 52. §-ában az Ápt. 4. § (3a) 
bekezdés a) pontját új ab) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. WETZEL TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (9) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 17. pontjában dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 55. §-ában az Ápt. 
10. § (1) bekezdés d) pontjának és (3) bekezdésének az elhagyását, valamint (2) bekezdésének 
a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. WETZEL TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (8) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 18. pontjában – amely összefügg a 19., 20., 21., 22. és 23. ajánlási 
pontokkal – Kozma Péter a törvényjavaslatot új 57. §-sal – az Ápt. 13. § (1) bekezdés a) 
pontját érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. WETZEL TAMÁS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Nagyon szépen köszönjük az előterjesztő részéről a részvételt.  

Egyebek 

ELNÖK: 2. napirendi pontunk az egyebek. Nekem van egy bejelentenivalóm. 2012. 
december 11-én, kedden 11 órakor a Parlament delegációs termében bizottságunk fogadja a 
horvát törvényhozásban működő Horvát Köztársaságon kívül élő horvátok bizottsága elnökét 
és tagjait. Elnök úr azt kéri, hogy a találkozón és az azt követő állófogadáson mindenki 
vegyen részt. Jövő hétre más ülést nem tervezünk.  
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Van-e még valakinek kérdése vagy bármilyen közérdekű bejelentenivalója? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)  

 
 

  

Dr. Kovács Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


