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Napirendi javaslat 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6163. 
szám, új/átdolgozott változat a T/6132. szám helyett)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke 

Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke 
Dankó Béla (Fidesz) 
Gajda Róbert (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Kósa Lajos (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Szekó József (Fidesz) 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Dr. Tóth József (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP)  
Endrésik Zsolt (Jobbik) 
Szilágyi Péter (LMP)  
Ivády Gábor független  
 

Helyettesítési megbízást adott 
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
Lukács Zoltán (MSZP) megérkezéséig Varga Zoltánnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát.  

Az eredeti meghívóval kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a 
Belügyminisztérium képviselője kérte - mert a Mezőgazdasági bizottságban kezdett, és egypár 
percet késni fog -, hogy cseréljük meg az 1. és a 2. napirendet. 

Először nézzünk egy határozatképességet! Személyesen 20 fő van jelen, 3 fő pedig 
helyettesítéssel, ezzel határozatképesek vagyunk. 

Aki el tudja fogadni a napirendi pontokat úgy, hogy az 1. és a 2. pontot megcseréljük, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, ez egyhangú. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6163. 
szám, új/átdolgozott változat a T/6132. szám helyett) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Bele is kezdünk akkor az eredetileg 2. napirendbe, amely a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez Kósa Lajos önálló indítványa T/6163. 
számon. Üdvözlöm az előterjesztőt nagy szeretettel. A Nemzetgazdasági Minisztériumból 
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes úr van itt, szintén üdvözlöm.  

Meg is kérdezném a főosztályvezető-helyettes urat, hogy a módosítókkal kapcsolatban 
tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jelen pillanatban 

tárcaálláspontot van módom mondani. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot van módja mondani, az előterjesztő pedig a saját 

véleményét fogja mondani akkor. 
Menjünk is sorba! A kiegészítő ajánlásban lévő módosítóknál az 1. számú Kiss Sándor 

és Gyenes Géza módosítója. Ezzel kapcsolatban kérdezem először az előterjesztőt, hogy 
tudja-e támogatni. 

 
KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca? 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Ez sima 

nem. 
A 2. számú módosító Harrach Péter képviselő úr módosítója. Kérdezném az 

előterjesztőt, hogy tudja-e támogatni. 
 
KÓSA LAJOS (Fidesz): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tárcát, hogy tudja-e támogatni. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. (Lukács Zoltán 

megérkezik az ülésre.) 
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ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Szintén egy 

sima nem. 
Nincs is több módosító, tehát akkor a napirendi pont végére értünk. (Kósa Lajos: A 3. 

és a 4. pont?) Azok összefüggenek ezekkel, és nem igényelnek külön döntést. (Szekó József 
megérkezik az ülésre.) 

Rátérnénk a következő napirendre. A mindenit, azt nézem, hogy lassan teljes létszámú 
a bizottsági ülésünk, egy pezsgőt ez érdemelt volna. (Derültség.) Úgy érzem, hogy az új 
Házszabály kezdi a hatását kifejteni. Köszönöm, főosztályvezető-helyettes úr! (Kanyó Lóránt 
távozik az ülésről.) 

Öt perc szünetet rendelek el, megvárjuk, amíg befut a BM képviselője. 
 

(Szünet: 11.40 - 11.45) 
 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Folytatnánk a bizottsági ülést, hölgyeim és uraim. A jegyzőkönyv kedvéért kérném a 
Belügyminisztérium részéről megjelent nevét, mert azt látjuk, hogy nem Eiselt György urat 
köszöntjük. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tóth László helyettes államtitkár 

vagyok, elnök úr.  
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, jó napot kívánok! Államtitkár úr, azt szeretném 

öntől megkérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani a módosítókhoz. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Kormányálláspontot, elnök úr.  
 
ELNÖK: Kormányálláspontot fog mondani. Kezdjünk is bele!  
Az 1. számú módosító javaslatot Láng Zsolt, Kósa Lajos, Riz Levente és Kovács Péter 

képviselők javaslata. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy a bizottság támogatja-e. 

(Szavazás.) 16 igennel a bizottság támogatta. 
Az 5. számú javaslat Harangozó Tamás javaslata. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad sem tudja támogatni. 
A 25. számú javaslat Ékes Ilona módosítója.  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezném a bizottságot, hogy ki támogatja. 
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. 

A 31. pont Láng Zsolt, Kósa Lajos, Riz Levente és Kovács Péter képviselők javaslata. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 18 igen 

szavazattal támogattuk. 
Van még kettő darab bizottsági módosítónk is, amelyek ott fekszenek a tisztelt 

képviselőtársaim előtt. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy van-e kormány- vagy 
tárcaálláspont. Államtitkár úr! 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Várjon! De melyiket? Akkor beszéljünk arról, amely a 33. § 

(4) bekezdésében megemeli az 50 ezer forintot 150 ezer forintra. Ezt támogatja? 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Igen, az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezném a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) 18 igen szavazattal támogattuk. 
Van a másik bizottsági módosítónk, amely a 38. § (4) bekezdését módosítja, tehát 

ezzel kiegészíti a másik bizottsági módosítót. Ezt látta a tárca vagy a kormány, illetve 
támogatja-e? 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem láttuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Akkor kérdezem a bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Igen, 

egyhangúlag támogatta a bizottság. 
Nagyon szépen köszönöm a részvételt, mára végeztük is a bizottsági üléssel. 

Köszönöm szépen a megjelenést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 47 perc) 

 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra  

 


