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Napirendi javaslat 
1. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám) (Általános vita) 
  
2.  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8165. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8274. szám) (Rogán Antal (Fidesz), Dr. Aradszki András (KDNP) és Balázs József 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

  
4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
a)  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7442. szám, új/átdolgozott változat a T/7308. szám helyett) (Kósa Lajos (Fidesz) képviselő 
önálló indítványa) 

  
b)  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7435. szám) (Dr. Lamperth Mónika (MSZP) képviselő 
önálló indítványa) 

  
c) A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működtetésével 

kapcsolatos feladatok meghatározásáról szóló határozati javaslat (H/7899. szám) (Hegedűs 
Lorántné, Zakó László és Ferenczi Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 

  
  
5. A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám) (Lázár János, Kósa 

Lajos (Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Dr. Varga István, Patay Vilmos, Bábiné Szottfried 
Gabriella, Csóti György, Dr. Vitányi István, Ékes Ilona, Wittner Mária, Csöbör Katalin, 
Kőszegi Zoltán és Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) 

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

Helyettesítési megbízást adott 

Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP) 
Endrésik Zsolt (független) Ivády Gábornak (független) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 
L. Simon László államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) előterjesztő  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)   
Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Minisztérium) 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) előterjesztő  

 



- 6 - 

 (Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntök mindenkit. Megkezdenénk a mai munkánkat. A jelenléti ív szerint 16-an 
személyesen és hatan személyen vesznek részt a mai munkában.  

Az eredeti napirendhez képest egy változtatást szeretnék: az egyebek hátracsúszna 
hetediknek és hatodik napirendnek felvennénk Szedlák Attila képviselő úr javaslatára egy 
bizottsági módosító indítványt, amelyet kiosztottunk a T/6959-es számú törvényjavaslathoz. 
Ez az önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szól, tehát ezt venném fel még 
hatodiknak, és az egyebek a hetedik lesz. Az egyebek között majd a Szilágyi-albizottságról 
beszélünk. 

Aki ezzel el tudja fogadni a napirendi javaslatot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm a támogató együttműködésüket. 

Az első számú napirendi pontunk a T/8286-os számú törvényjavaslat. Nem! Bocsánat, 
egy cserét betennék: a kisajátítás a második lesz, és ha már eljött államtitkár úr, és 
halaszthatatlan közfeladatai miatt sietnie kell, ezért előre raknám a 8165-ös számú javaslatot, 
ha elfogadható. Pál képviselő úr, parancsoljon! 

 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt nagyon jónak tartjuk, éppen ezért 

javasolnánk mi is, hogy a 4/b pontot vegyük másodiknak. Annak is itt van az előadója.  
 
ELNÖK: Személyesen Lamperth Mónika képviselő asszonyt köszönthetjük? Nagyon 

megtisztelő ez számunkra itt a bizottságban. Akkor az egész 4-est előre kéne venni képviselő 
úr, nem? Nem tudom, Kósa képviselő úr mikorra érkezik mint előterjesztő, (Közbeszólás az 
ellenzék soraiból: Talán február közepére! – Derültség.) de hogy a többiek itt vannak-e. 
Hegedűs Lorántné asszony itt van, aki a c)-hez érkezik. Jó, én benne vagyok.  

Tehát kezdünk a 2-essel, másodikként a 4-es számút, az MSZP-frakció kérésére, és az 
eredeti 1-es lesz a 3-as, a 3-as a 4-es, az 5-ös marad, és lesz egy új 6-os. Szerintem ez így még 
támogatható. Akkor ez alapján még egyszer, aki el tudja fogadni, kérem, jelezze 
kézfelemeléssel. (Szavazás.) Egyhangú, teljesen demokratikusan. 

Akkor államtitkár úr, köszöntöm nagy tisztelettel, és rögtön az volna a kérdésem, hogy 
tárca- vagy kormányálláspontot mond-e a módosítókkal kapcsolatban.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot mondok, a kormány nem tárgyalta a módosító indítványokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a 2-es módosító Michl József módosítója.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. Az egész törvény szellemével ellentétes ez a javaslat. Ugyanaz a véleményünk a 
következővel kapcsolatban is, egy másik ügyre vonatkozóan. A problémát, mint ahogy azt 
már elmondtam az általános vitában is, más szinten kell kezelni. A probléma valós, de nem ez 
a megoldási javaslat. De egyébként egyetértünk a problémafelvetéssel és annak a kezelési 
szándékával, de nem ilyen módon.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr jelezte, és mivel tagja a bizottságnak, élhet 

ezzel az előnnyel, hogy kérdez, illetve hozzáfűz a módosítójához. 
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MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Én csak alátámasztani szeretném a 
módosító indítványunkat, illetve a sajátomat elsősorban. Amiatt van erre szükség, hogy ezt 
benyújtottam, merthogy a jelenleg, és ahogy államtitkár úr is mondta, mindenképp kezelést 
igényel ez a kérdés, jelenleg úgy áll a helyzet, hogy Komárom-Esztergom megyében a megyei 
múzeumigazgatóság Tatán található, és a hozzá kapcsolódó összes kapcsolódó intézményrész 
egy településen van még, egy része a megyei múzeumnak, a Tatabányai Múzeum öt éve kivált 
a megyei múzeumból, mint egy korábbi tagintézmény, önállósult, ez most azt a helyzetet 
teremti, hogy a Tatán felépített rendszer ott marad finanszírozás nélkül, és ez egy nagyon 
súlyos kérdés lehet. Erre megnyugtatóan mondta nekem államtitkár úr, hogy nem marad ott, 
és valóban beszélgettünk erről, csak szeretnénk erre vonatkozóan azért megnyugtatást kapni. 
A város költségvetése nem tudja kezelni ezt a kérdést, ezért vagyok kénytelen egy ilyen 
módosító indítványt kezdeményezni, hogy miért ne lehetne továbbra is Tata központja a 
megyei múzeumnak. Köszönöm szépen, és kérem a bizottság támogatását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nehéz a helyzet, mert bizonyára a képviselő 

úrnak száz százalékig igaza van, hiszen tökéletesen ismeri a helyi viszonyokat, de ha jól 
értettem az államtitkár úr szavaiból, ő arra utalt, hogy ilyen egyedi ügyeket jogszabályi 
szinten nehéz lesz rendezni.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 
ráadásul azért is különösen nehéz helyzetben vagyunk, mert azonos politikai családhoz 
tartozó polgármesterek ellenérdekeltek két megyében. Az egyik Nógrád megye, a másik pedig 
Komárom-Esztergom megye. Tény és való, hogy mind a két megyében a klasszikus polgári 
központok mellett a szocialista bányászvárosokban újabb múzeumegységeket építettek fel, 
illetve a határ menti megyék esetében olyan módon alakult a második világháború után a 
megyehatárvonalak meghúzása, hogy a korábbi megyeszékhelyek, lásd mondjuk, 
Balassagyarmat, az a pozícióját elvesztve betagozódott Nógrád megye intézményrendszere 
alá, és a megyei múzeumrendszer létrehozásakor a Salgótarjáni Múzeumhoz tartozó egység 
lett.  

A területi múzeumok feladatköre, hatásköre és jogköre teljesen tisztán körülhatárolt 
ebben a jogszabályjavaslatban. Ezt a problémát nem lehet, tessék megérteni, nem lehet, csak 
generálisan kezelni. Az nem működik, hogy két megyében mást csinálunk mint az ország 
összes többi megyéjében, ugyanakkor képviselőtársaimnak a legutóbbi ülésen is elmondtam, 
hogy a költségvetési törvény tervezetében 2,4 milliárd forint áll rendelkezésre a 19 megyei 
központi egységnek a finanszírozására és további egymilliárd forint a kisebb 
múzeumegységeknek a finanszírozására. Ráadásul egyéni megállapodásokkal, amelyeket 
egyébként a tárca köt meg, illetve a kormány köt meg. Tehát mi fogjuk megkötni a 
megállapodást Tatabányával és Salgótarján múzeumaival is, illetve a megyeszékhelyekkel is. 
Lehetőségünk van arra, hogy ezeket a speciális problémákat kezelni tudjuk, és meghatározzuk 
azt, hogy egyébként az országos feladatellátásba miképpen kapcsolódnak be. Tehát én azért 
kérem a képviselőtársaimat, hogyha azt akarják, hogy egy jól működő egységes rendszer 
legyen, amely átlátható és világos, akkor szíveskedjenek a módosító indítványt elutasítani.  

 
ELNÖK: Kérem szépen akkor a tisztelt bizottságot, hogy szavazzon. Aki támogatja 

Michl József úr módosítóját, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyharmad 
támogatja. 

A 3-as módosító Balla Mihály úr módosítója.  
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L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ugyanaz az a 
eset, nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérem a bizottságot! (Szavazás.) Egyharmad ezt is támogatta. 
A 4-es számú Karácsony Gergely módosítója. Tárcaálláspont?  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Sima nem.  
Az 5-ös Nagy Csaba módosítója. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyharmad támogatta.  
A 7-es Vitányi István módosítója. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyhangú igen. 
A 8-as Menczer Erzsébet javaslata.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk. 

Annyi kiegészítést szeretnék tenni, elnök úr, hogy azért volt ez fontos, hogy a hatókörű 
kifejezést elhagyjuk a javaslatból, és ezért köszönjük Menczer képviselő asszony javaslatát, 
mert a megyei jogú városok fenntartásába átkerülő nagy könyvtárak, így a nemzetközi 
szakmai szervezetekből nem esnek ki, de továbbra is meg tudják őrizni azokat a feladataikat, 
amelyek szükségesek. Természetesen mindez a fenntartáson és a finanszírozáson semmit sem 
változtat, úgyhogy támogatni tudjuk a képviselő asszony javaslatát.  

 
ELNÖK: Köszönöm, örülök, hogy képviselő asszony ilyen éber volt, és tudott segíteni 

a tárcának. Aki el tudja fogadni a módosítót, az kérem, jelezze! (Szavazás.) Ezt is 
egyhangúlag tudta támogatni a bizottság.  

A 9-es, Bóka, Szedlák képviselő urak módosítója. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk, már az általános vitában kifejtettem az ezzel kapcsolatos fenntartásainkat, és azt 
is, hogy miért jó itt is, hogyha egységes rendszert hozunk létre, és mennyire eltérőek a 
problémák Baranya megyében vagy éppen Veszprém megyében a kistelepülési 
feladatellátásnál. Egy olyan rendszert építünk fel, amilyenre nem volt példa az elmúlt húsz 
évben, ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy itt is az egységes rendszert támogassák, és 
ne támogassák a módosító indítványt.  

 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Sima nem.  
A 10-es, Hegedűs Lorántné és Kepli Lajos indítványa. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyharmad sem.  
A 11-es Hegedűs Lorántné szintén és Kepli Lajos.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyharmad sem.  
A 12-es Bóka, Szedlák.  
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Sima nem.  
Nincs több. Államtitkár úr, köszönöm a részvételét.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

b) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7435. szám) (Dr. Lamperth Mónika (MSZP) 
képviselő önálló indítványa) 

Az eredeti 4-es napirendet vesszük másodiknak. A b)-vel kezdenénk, mert Lamperth 
képviselő asszony megtisztelte a bizottságunkat. Képviselő asszony, parancsoljon, ha kíván 
indoklást fűzni hozzá, akkor megadom a szót önnek.  

Dr. Lamperth Mónika el őterjesztése 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Azt szeretném kérni az Önkormányzati bizottságtól, hogy 
ezt az indítványt vegye tárgysorozatba, és általános vitára minősítse alkalmasnak, legyen 
lehetőség a plenáris vitában foglalkozni az üggyel, de természetesen ugyanilyen fontos, hogy 
előtte itt most, az Önkormányzati bizottságban is megismerjék önök az én indítványom 
motivációit, illetve milyen érveket szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, hogy fogadják ezt 
el.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló új törvény azt mondja, hogy jövő év 
január 1-jétől közös önkormányzati hivatalok jönnek majd létre, és természetesen megmondja 
a feltételeit, hogy milyen feltételekkel lehet ezeket a hivatalokat megalkotni. Azt mondja a 
közös önkormányzati hivatal megalkotásáról szóló normaszöveg, hogy a járáson belüli 
községi önkormányzatok hozhatnak létre közös önkormányzati hivatalt, amelynek 
közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, 
és vannak utána még – kétezer fő – egyéb feltételek, de én most erről szeretnék beszélni, 
erről, a legfeljebb egy település közigazgatási területéről. Mert nekem az a tapasztalatom, 
hogy az aprófalvas településszerkezetű megyékben ez okozhat problémát, és vannak olyan 
önkormányzatok, ahol korábban egyébként jól működő körjegyzőséget kellene felszámolni 
vagy körjegyzőségnek a hasznos tapasztalatai esnének el, és kellenének más módon közös 
polgármesteri hivatalban szerveződni. 

Egészen konkrét kérés érkezett hozzám, amit azért nem írtam bele név szerint az 
indokolásba, mert azt gondolom, hogy a bizottságnak mérlegelnie kell az összes lehetséges 
ilyen igényt, de konkrétan Zagyvaszántó önkormányzata, illetve polgármestere kérte tőlem 
azt, hogy segítsek abban, kezdeményezzem, hogy a bizottság ezt fontolja meg, mert nekik 
konkrét problémát okoz, hogy a korábban jól bejáratott kapcsolatrendszert nem tudná tovább 
működtetni az új törvényi feltételek között.  
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Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy normálisnak és természetesnek tartom, hogy a 
jogalkotó feltételeket szab, méghozzá olyan feltételeket, amelyek arra ösztönöznek, hogy 
gazdaságosan lássák el az államigazgatási tevékenységet, és közös önkormányzati hivatalba 
kelljen szerveződni. Ez természetes dolog, hosszú évek a körjegyzőségek alakításának, a 
közös feladatellátásnak, az értelmesen, közösen megszervezhető feladatellátás pénzügyi 
ösztönzésének a gyakorlatával találkozhatunk. Ez évek óta így van, mondhatom akár, hogy 
kormányoktól függetlenül. Ezt is én egy ilyen tartalomnak tartom, ami nyilván független attól, 
hogy egyébként az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban milyen kritikai 
megfogalmazásokkal éltünk. Én úgy gondolom, ez hasznos lenne, segítenénk a településeken, 
és Zagyvaszántó pedig különösen hálás lenne azért, ha könnyítenénk a sorsán. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A kormány képviseletében a 

Belügyminisztériumból Gasparics Emese helyettes államtitkár asszony, parancsoljon a 
kormány álláspontjáról ezzel kapcsolatban.  

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár reagálása 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tárcaálláspontot képviselek, nem támogatjuk ezt a javaslatot. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény megalkotása során elég alaposan kielemezte és különböző 
tanulmányokkal végignézte a Belügyminisztérium a közös hivatalok alakítására vonatkozó 
lehetőségeket. Mivel a legnagyobb szabadsága egyébként a helyi önkormányzatoknak, a 
települési önkormányzatoknak kétezer fő alatt megvan a közös hivatalokra vonatkozó 
megállapodás létrehozására, ezen, hogy tovább lazítsunk azzal, hogy a járáson belüli határok 
megtartását egy ilyen nagyobb távolsággal visszaállítsuk, erre nem látunk megfelelő 
lehetőséget és indokot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 

támogatja…? (Varga Zoltán: Elnök úr, szót lehet kérni?) Azt hittem, hogy már mindent 
leegyeztettek az előterjesztővel. Parancsoljon, Varga miniszter úr!  

Kérdések, észrevételek 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Természetesen az előterjesztővel 
mindent leegyeztettünk. Nem is ez a probléma. Csak államtitkár asszonyt hallgatva azt 
gondolom, hogy érdemes azért erről a dologról szót ejteni. Sajnálom, hogy a 
Belügyminisztérium nem támogatja ezt a javaslatot, már csak azért is, mert képviselő asszony 
elég világosan mondta, hogy a jogalkotónak az teljesen logikus szándéka, hogy feltételeket 
szab, és az előterjesztés ebben a tekintetben a járási szintet megfelelő határnak is tartotta, 
tehát nem arról van szó, hogy a járási szinten kívül le kellene menni, hanem arról van szó, 
hogy a járási szinten belül adjunk egy olyan lehetőséget, amely az önkormányzatok számára 
fontos lehet, és szerintem a Belügyminisztériumnak érdeke az, hogy az önkormányzatok 
ezekben a dolgokban azt a kapcsolatrendszert válasszák, ami működik is, logikus is és a 
leggazdaságosabb.  

Ön pontosan tudja, hogy milyen településszerkezete van Magyarországnak. 
Nyilvánvaló, ami Kelet-Magyarországon nem logikus, az Nyugat-Magyarországon is az 
aprófalvas vidékeken abszolút logikus lehet, ezért nagyon sajnálom, hogy nem támogatják ezt 
a javaslatot. Én arra szeretném kérni a képviselő urakat, különösen, akik ilyen aprófalvas 
vidékről jöttek ide, hogy támogassák legalább az általános vitára való alkalmasságát, 
vitatkozzunk, hátha addig a Belügyminisztériumot sikerül meggyőzni, hogy változtassa meg 
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az álláspontját. Teljesen természetesen mi támogatjuk az általános vitára való alkalmasságot 
és a napirendre tűzést is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm, elnök úr. Parancsoljon!  
 
IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Én emlékszem, amikor az 

önkormányzati törvényről beszéltünk, akkor sem kaptunk megfelelő választ erre, hogy miért 
nem engedik ezt. Emlékszem, hogy ez szóba került, hogy miért egy közigazgatási terület. 
Még talán - nem vagyok száz százalékig meggyőződve róla, de – módosító indítványt én is 
adtam be ezzel kapcsolatban, hogy ne egy közigazgatási terület legyen. Ez nemcsak 
Zagyvaszántó problémája, rengeteg helyen van, és elsősorban ott okoz problémát, ahol a 
megyében a határon van egy település. Ugyanis nemcsak azt köti meg, hogy egy 
közigazgatási terület van közöttük, hanem megyén belül kell ráadásul ugyanezt megkötni. 

Hogyha valaki egy megyehatáron van és a megye csücskében, annyira korlátozottak a 
lehetőségei, hogyha a másik település esetleg nem akarja, akkor elindulhat az a procedúra, 
hogy aztán majd a kormányhivatal kijelöli, kötelezi őket, és a többi. Ahelyett, hogy a lényege 
az lenne az egésznek, hogy olyan társulások jöjjenek létre, olyan körjegyzőségek, társult 
hivatalok, amelyek működőképesek is, és nem rögtön a születésüknél halálra vannak ítélve 
azáltal, hogy egyébként két-három település egymással olyan viszonyban van akár évtizedek 
óta, hogy ott az együttműködés nehezen elképzelhető. Szerintem a józan ész határain belül és 
a logikát követve, ha csak egy mód van rá, a települések képviselőtestületei úgy fognak 
dönteni, hogy a hozzájuk legközelebb eső település. Nem akarnak nagyon-nagyon sokat 
utazgatni valószínűleg, hogyha ügyeket akarnak intézni. Ettől függetlenül előfordulhat ilyen, 
és én például tudok konkrétan, Szajla településnek ugyanez a problémája Heves megyében. 
Ott van tőlünk pár km-re, nagyon szívesen csatlakozna a mi körjegyzőségünkhöz. Az a 
probléma, hogy egy csík elválasztja tőlünk, és nem egy, hanem kettő közigazgatási terület, 
nincs tőlünk többre, mint 6-7 km. És ennek ellenére nem tudunk körjegyzőséget alakítani, és 
társult hivatalt alakítani, és így a jelenlegi társulásnál annak a határán mozgunk, hogy vajon a 
kétezer főt el fogjuk-e érni vagy pedig nem. Értem azt is, hogy ez alól tud felmentést adni a 
kormányhivatal. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel a lazítással szerintem egyébként nem 
hígul fel annyira a lehetőség, hogy mindenki elkezdi a harmadik településen megkötni ezeket 
a megállapodásokat, és kérem a képviselőtársaimat is, hogy főleg, akik kistelepülési 
polgármesterek, tudják nagyon jól, hogy igenis, ez reális probléma. Van ez a kényszer, hogy 
létre kell hozni ezeket, akkor legalább próbáljuk meg úgy szabályozni, a szabályozásokat 
meghúzni, hogy a kényszer ne csak egy olyan kényszer legyen, hogy létre kell hozni, hanem, 
ha lehet, akkor ne problémás körjegyzőség, illetve társult hivatalok jöjjenek létre. Ezért azt 
kérem önöktől, hogy támogassák azt, hogy legalább tárgysorozatba vegyük ezt, és 
beszélhessünk róla.  

Egyébként pedig, hogyha ezt elutasítják, illetve nem kerül az Országgyűlés elé, akkor 
azt szeretném kérni államtitkár asszonytól, hogy arra valamilyen szabályozást találjanak majd 
ki, hogy legalább kivételes esetekben erre felmentést adhasson a megyei kormányhivatal. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most már nem akarok kapkodni. Megkérdezem, 

hogy van-e egyéb hozzászólás, észrevétel a szavazás előtt. (Nincs jelentkező.) Akkor 
kérdezem, ki az, aki támogatni tudja a képviselői önálló indítványt. (Szavazás.) 10 igen, 15 
tartózkodás. Így nem tudjuk napirendre venni. Köszönöm szépen képviselő asszony, hogy 
eljött. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7442. szám, új/átdolgozott változat a T/7308. szám helyett) (Kósa Lajos (Fidesz) 
képviselő önálló indítványa) 

A 4/a-ra térnénk rá, amely Kósa Lajos önálló indítványa. Képviselő úr személyesen 
nem jelent meg, hiszen az írásban kiosztott módosítást teljesen egyértelműnek ítéli meg, és 
nem kíván hozzáfűzni semmit. Az én jegyzeteim szerint Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár 
urat köszönthetjük a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és meg szeretném kérdezni a 
helyettes államtitkár urat, hogy a kormánynak vagy a tárcának mi az álláspontja.  

Zsarnóci Csaba helyettes államtitkár reagálása 

ZSARNÓCI CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Kormányálláspontot tudok önöknek mondani, a kormány támogatja az 
indítványt.  

 
ELNÖK: Kiváló. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tudja-e támogatni az 

indítványt, hogy napirendre vegyük. Aki támogatni tudja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 16 igen, 9 tartózkodással ezt támogattuk. Köszönöm szépen. Általános vitára fog 
kerülni a javaslat.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

c) A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működtetésével 
kapcsolatos feladatok meghatározásáról szóló határozati javaslat (H/7899. szám) 
(Hegedűs Lorántné, Zakó László és Ferenczi Gábor (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa) 

A c) pontunk következik. Megadom a szót Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak. 

Hegedűs Lorántné előterjesztése  

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm. Először is annyit fűznék hozzá a 
műfajhoz, hogy miért lett országgyűlési határozat. Először is azért, mert jelenleg 
kormányhatározatok határolják ennek a témakörnek a sorsát, és nekünk, Országgyűlésnek 
nincs jogunk arra, hogy elvonjuk a kormánynak a jogalkotási lehetőségét. De arra 
felkérhetjük, hogy valamilyen értelmű határozatot, illetve jogszabályt alkosson meg. Ezért 
került ilyen formában elénk ez. Arról szól a történet röviden, hogy a Gyurcsány-kormány 
hozta az ezzel kapcsolatos első kormányhatározatot, amely ingyenesen adja át a Balaton-parti 
önkormányzatoknak a BAHART részvényeinek körülbelül a felét. Ezt módosította az Orbán-
kormány, csak éppen sajnos pont azt a lehetőséget hagyta benne, hogy harmadik személy 
számára továbbértékesíthetőek legyenek ezek a bizonyos részvények. Ezzel, illetve az ezzel 
kapcsolatos tőkejuttatással kapcsolatban adtuk be ezt a határozati javaslatunkat, és kérjük, 
hogy támogassák a bizottság tagjai azt, hogy ne lehessen tehát tovább értékesíteni senki felé a 
BAHART-részvényeket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Székács Péter helyettes államtitkár urat köszöntöm a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumból, és meg szeretném kérdezni az államtitkár urat, hogy a kormány 
tárgyalta-e, nem tárgyalta, tárcaálláspont van-e, illetve támogatják vagy nem támogatják az 
önálló indítványt.  
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Dr. Székács Péter helyettes államtitkár reagálása  

DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok mondani, a tárca nem támogatja.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Bóka képviselő úr jelezte, hogy kíván szólni.  
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy 

benyújtásra került ez a javaslat. Szeretném elmondani azt, hogy a javaslat az indokolás 
tekintetében a történelmi tényeket nem pontosan tartalmazza. Tehát nem így történt ez az 
eljuttatás. Ennek az előzménye még valamikor 2001-re nyúlik vissza egyik oldalról, a másik 
oldalról pedig a javaslatban vannak szakmai pontatlanságok, amik nem feltétlenül az 
előterjesztőknek vagy a benyújtóknak a készülékében keresendő hibák, hanem sajnos 
ellentétes egymással a kormányhatározat bizonyos része, és a nemzeti vagyonról szóló 
törvény. A nemzeti vagyonról szóló törvény egy képviselői módosító indítvány tekintetében 
felülírta gyakorlatilag a korábban benyújtott javaslatot, tehát jelen pillanatban a Balatoni 
Hajózási Zrt. részvényei csak önkormányzatok, illetve csak az állam részére értékesíthetők. 
Tehát kvázi megoldás történt ebben a kérdésben, ezt egyébként a média előtt is 
lenyilatkoztuk, tehát ezt azért tudni kellett volna, ha valaki egy ilyen javaslatot benyújt.  

A harmadik oldalról pedig abszolút korrekt szerintem az együttműködés a kormány, 
illetőleg a 22 tulajdonnal rendelkező önkormányzat között, hiszen az ötéves moratóriumot, 
hogy a tőkejuttatást ne kelljen teljesítenünk, a kormány teljes mértékben támogatta. Én 
hosszabb távon nyilván logikusnak tartom, hogy a teljes tőkejuttatást töröljük el. Tehát ebben 
egyetértek Hegedűs Lorántné és a többiek javaslatával, de azt gondolom, hogy először a 22 
önkormányzatnak kéne egyezségre jutnia. A 22 önkormányzat között nincsen egyezség, mivel 
eddig abszolút korrekt, átlátható, világos és transzparens volt az együttműködés és ez a 
viszony, nem érzem szükségét ennek a határozati javaslatnak jelen pillanatban és ebben a 
formájában, ráadásul, mondom, nagyon sok pontatlanságot és tévedést is tartalmaz. 

Van még egy szegmens, egy negyedik szegmens, amit viszont fontosnak tartanék, és a 
jövőt illetően megoldást kell találni, ez pedig a közforgalmi kikötőknek a helyzete. Azt kell 
elérni, hiszen a részvény az részvény, a belül lévő vagyontárgy a belül lévő vagyontárgy, 
hogy ezek a közforgalmi kikötők csak és kizárólag állami és önkormányzati tulajdonban 
tudjanak maradni, hiszen eleve gondolkozni kellene, hogy milyen módon lehetne ezt 
megoldani, hogy véletlenül se történhessen meg az, hogy belülről valaki a szavazati jogokra 
összpontosítva, bárkinek eladjon ilyen monopolhelyzetben lévő dolgokat. Alapvetően erre 
kéne koncentrálni és nem másra.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő asszony!  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Hát a pontatlanságokra csak annyit hadd 

válaszoljak, hogy én nem egészen értem, hogy mire gondol a képviselőtársam, hiszen én a 
2008-as és a 2012-es kormányhatározatokra hivatkoztam, azokra a tartalmára, hogyha azok 
pontatlanok bármilyen tekintetben, akkor igen, ezt vállalom. (Dr. Bóka István: 
törvénymódosítás történt, az meg felülírja, magasabb szintű jogszabály.) Hát igen, sajnos ez a 
probléma, ebben tökéletesen igaza van, hogy a 2012. VI. 26-án történt kormányhatározat 
későbbi mint maga, az a bizonyos törvénymódosítás, úgyhogy ezért is van ez a 
kezdeményezés itt az asztalon előttünk. Én remélem, hogy a bizottság mégis csak fogja 
támogatni éppen azért, azon szándékokból kifolyólag, és ez most itt előttünk is elhangzott, 
hogy igen, legyen eltörölve ez a tőkejuttatás, ne csak kitolva a határideje 2017-ig. Egyrészt. 
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Másrészt pedig a felsőbb jogszabálynak feleljen meg végre a kormányhatározat, tehát ne 
lehessen továbbértékesíteni harmadik fél részére a BAHART-részvényt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, hogy ki az, 

aki tudja támogatni, hogy a határozati javaslat bekerüljön a parlament munkatervébe, és 
általános vita legyen belőle. (Szavazás.) 5 igen, 16 nem, a maradék tartózkodott.  

Ettől függetlenül, ha megengedik, vége a 4. napirendünknek. Én mind a Székács 
államtitkár úrtól, mind Gasparics államtitkár asszonytól azt kérném, hogy azok a 
megjegyzések, amik elhangzottak a kormánypárti képviselők részéről is, azokat tényleg, ha a 
jövőben lehetséges, próbáljuk meg figyelembe venni, hogy lehessenek olyan szabályok, amik 
esetleg egy-egy pici településre megoldást tudnak hozni, vagy egyébként azok a felvetések, 
amiket Bóka képviselő úr mondott, ezekre hátha menet közben lehet jogi szabályozást 
teremteni. Ez a kérésem a tisztelt államtitkár úrhoz és hölgyhöz, aki most itt volt. Köszönöm 
szépen.  

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám) (Általános vita) 

Most rátérünk a 3. napirendi pontunkra. Dr. Villányi Imre főosztályvezető úr van itt, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, akit megkérdezek, hogy kíván-e szóban 
hozzáfűzést tenni a törvénytervezethez, vagy meghallgatjuk a kérdéseket, észrevételeket a 
kiosztott anyaghoz képest.  

Dr. Villányi Imre kiegészítése 

DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Egy rövid összefoglalóját, esetleg, ha van rá fogadókészség, elmondanám a 
törvénynek, valamint Tóthné Jászai Mária főosztályvezető-helyettes asszony és Tóth Ágnes 
szakmai tanácsadó tud segíteni.  

A jelen lévő bizottság tagjai számára nem újdonság, hogy a kisajátítás egy olyan 
jogintézmény, amelynek célja, hogy elősegítse a közérdekű beruházások megvalósítását, 
azonban egy ultima ratio, amire csak akkor kerülhet sor, hogyha azzal egyidejűleg az 
alaptörvényben rögzítettek szerint azonnali teljes és feltétlen kártalanítás jár.  

A kisajátítási eljárások egyszerűsítését a Magyary egyszerűsítési program tűzte ki 
feladatul, annak érdekében, hogy egy egyszerűbb, gyorsabb ügyfélközpontú kisajátítási 
eljárás váljon lehetővé. A hatályban lévő 2007-es kisajátítási törvény nagyon komoly 
korszerűsítéseket vezetett be a kisajátítási jog területén, kódex jelleggel magában foglalta az 
addig szerteszét található ágazati kisajátítási szabályokat, és elmondható, hogy nagyon jól 
betöltötte a feladatát, és betölti ma is. Ugyanakkor időközben felmerültek, felszínre kerültek 
olyan tapasztalatok, amelyekből érdemes következtetéseket levonnunk a még hatékonyabb 
eljárás érdekében. A javaslatban szereplő elemek azt a célt szolgálják, hogy mind a beruházó, 
mind a tulajdonosok, illetve más, a kisajátítással érintett szereplők számára ez a bizonytalan 
helyzet, amit a kisajátítási eljárás jelent, minél rövidebb ideig álljon fenn.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy a kisajátítási eljárás elemeinek a módosítása, ami 
ebben a törvényjavaslatban található, nemcsak a beruházások megvalósítása céljából, a 
kisajátítási eljárást indító állam és önkormányzatok érdekében szükséges, hanem a másik 
oldalon álló szereplők, elsősorban a tulajdonosok hatékonyabb védelmét is igyekszik 
szolgálni.  

A javaslat tartalmát elsősorban a fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslatai 
alapján, velük együttműködésben alakítottuk ki, hiszen a gyakorlati tapasztalatok náluk 
vannak, és ezt egyeztettük az állami szervek mellett az önkormányzati érdekszövetségekkel is.  
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A javaslat néhány fontosabb elemét kiemelném. A már meglévő kisajátítási 
esetkörökön túl további környezet- és természetvédelmi célok érvényesülését biztosítja a 
törvényjavaslatunk. Ennek keretében lehetővé teszi a környezetkárosítás felszámolása, 
hulladékkezelő létesítmény elhelyezése, hulladékkezelő létesítmény rekultivációja érdekében 
történő kisajátítást is az eddigiek mellett. 

Olcsóbb és a felek akaratát jobban figyelembe vevő megoldásként arra tartalmaz 
javaslatot a törvénytervezet, hogy külterület esetében ne legyen kötelező az egész ingatlan 
kisajátítása csupán abból az okból, hogy a kisajátítás után a tulajdonosnál maradó földterület 
nem éri el az előírt legkisebb teleknagyságot. Sokszor előfordul, hogy több ezer 
négyzetméteres teleknagyságok esetében sem a kisajátítást kérőnek, sem a tulajdonosnak nem 
érdeke a maradék ingatlanrész elvonása. Főleg, hogyha ez egy egészen kis területet érint csak 
esetleg az ingatlanból.  

A javaslat a kisajátítási kérelem tekintetében formanyomtatvány alkalmazását vezeti 
be, leginkább azért, mert a kisajátítási kérelem hiányos benyújtása okozta nagyon sok esetben 
az eljárás elhúzódását. Egy formanyomtatvány esetében hibázni már nehezebb lesz. Ezzel 
egyidejűleg korlátozni javasoljuk az eljárások során a hiánypótlások körét és számát, egy 
darab egyszerű hiánypótlásra lesz lehetőség. Amennyiben a kérelmező nem, vagy határidőn 
túl pótolja a hiányokat, eljárási bírság lesz kiszabható vele szemben. 

További gyorsító megoldás a kisajátítási terv újrazáradékolásáról való határozathozatal 
módja, erről a jövőben a kisajátítási hatóság gondoskodik, hogy az eljárások egy részét az 
lassítja pont, hogy a kisajátítási terv földhivatali záradéka a kisajátítási eljárás folyamata alatt 
jár le, és annak pótlására hosszabb idő alatt került csak sor, és ez jelentős késedelmet okozhat.  

Szintén az eljárás elhúzódását fékezi meg, hogy a kisajátítási eljárás időtartama alatt a 
kártalanításra jogosult tulajdonos személyében változást csak a kisajátítást kérő 
hozzájárulásával lehetséges, tehát vagy ő lehet a vevő vagy egy olyan személy, akivel ő 
egyetért.  

Az ingatlanon fennálló zálogjogosult számára kockázati tényezőként jelentkezett eddig 
az, hogy a fedezetül szolgáló ingatlanért járó pénzbeli kártalanítást a tulajdonos kapta kézhez, 
ezért több esetben a zálogszerződés felmondására került sor, ami azonban megingatta a 
tulajdonos anyagi helyzetét is.  

Az állami jogosult és a tulajdonos érdekeinek kiegyensúlyozására teszünk kísérletet a 
javaslatunkkal. Eszerint a kisajátítás folytán megszűnő zálogjog sorsának rendezése kapcsán 
elsődleges a felek megállapodása. Megállapodás hiányában a kártalanítási összegkövetelést 
bírósági letétbe kell helyezni, amíg el nem dől, hogy melyik fél lesz jogosult az összeg 
követelésére.  

A kisajátítást elszenvedő tulajdonosok jogbiztonságát szolgálja, hogy számukra a 
jelenleginél több idő jut majd a kártalanítási összeget megalapozó szakértői vélemények 
áttekintésére. Így megfelelő ismeretek birtokában tudják érvényesíteni igényeiket.  

A kisajátítási határozat elleni közigazgatási perek csökkentése érdekében a javaslat azt 
is célozza, hogy mind a kisajátítási eljárásban, mind a bírósági eljárásban kirendelt szakértők 
egységes alapokon alakítsák ki szakértői véleményüket. Ezért a javaslat azt teszi lehetővé 
számukra, hogy mind a kisajátítási eljárásban, mind az azt esetleg követő bírósági eljárásban a 
szakértők a NAV adatbázisából ugyanolyan pontosságú összehasonlító adatokhoz juthassanak 
hozzá. 

E javaslat a járulékos költség bevezetésével, egy új kategória bevezetésével lehetővé 
teszi, hogy a kisajátítás folytán a tulajdonosnál felmerülő, az ingatlanért járó kártalanításon 
felüli költségeket ne bizonytalan előzetes becslések alapján kelljen meghatározni, illetve 
megtéríteni, hanem minden esetben a konkrét releváns költségek kifizetése váljon lehetővé, 
illetve váljon az követelhetővé. Ez által a kisajátítást kérő is csak akkora összeget köteles 
kifizetni, amennyi a tulajdonosnál ténylegesen felmerült.  
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Egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb lesz a kisajátítási eljárás befejezése azáltal, hogy a 
kisajátítási eljárást a kisajátított ingatlan formális és igen költséges helyszíni bejáráson alapuló 
hatósági, úgynevezett birtokba adása helyett a teljesítendő jogokat és kötelezettségeket 
egységesen magában foglaló végrehajtható hatósági határozat fogja lezárni. 

Összefoglalva tehát, a javaslat célja az, hogy a közérdekű beruházások teljesítését 
elősegítő kisajátítás mint végső eszköz alkalmazása mind a beruházó, mind a tulajdonosok 
számára a lehető legkevésbé megterhelő legyen, egyszerűen, gyorsan legyen lefolytatható.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy értsen egyet a fenti célokkal, a törvényjavaslatot 
pedig találja az általános vitára alkalmasnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Mindenkinek, akinek volt már dolga 

kisajátítással, az, azt gondolom, hogy örül neki, hogy mi meg hozzányúltunk ehhez a 
törvényhez, és megpróbálunk valóban egy egységesebb, könnyebb és egyébként hatékonyabb 
rendszert létrehozni, mint ami eddig volt.  

Remélem, hogy mire elfogadjuk a törvényt, addigra valóban olyan lesz, amiben 
lehetőleg a legtöbb, ha nem is minden pontot helyre tudunk rakni.  

Nos ezzel kapcsolatban van-e a tisztelt bizottságnak kérdése az előterjesztőhöz? (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólása? (Nincs jelentkező.) Vagy kezdjünk bele az általános vitába a 
plénumon? Akkor meg szeretném kérdezni, hogy ki tudja támogatni, és általános vitára 
alkalmasnak tartani a törvényjavaslatot. (Szavazás.) 17 igennel tudjuk támogatni. Köszönöm 
szépen.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8274. szám) (Rogán Antal (Fidesz), Dr. Aradszki András (KDNP) és Balázs József 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Következik a negyedik napirendi pontunk. A kiegészítő ajánlásban három módosító 
van, és ha jól tudom, a tárca a támogatotti sort is már leadta, ami azt tartalmazza, hogy az 1-es 
igen, a 2-es, 3-ast nem támogatja a tárca. De a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársát 
meg szeretném kérdezni, hogy jól tudom-e. 

 
ADAMOVICS ORSOLYA KRISZTINA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Én úgy tudtam, hogy ma az 5-ös, 7-es és 8-as kapcsolódó módosító javaslatokkal 
kapcsolatban döntenek.  

 
ELNÖK: Nekem egy kiegészítő ajánlásom van. Ebben van három pont, az 1-es 

különösen jó, mert az enyém. (Derültség.)  
 
ADAMOVICS ORSOLYA KRISZTINA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, a 

mandátumom ezekre terjed ki.  
 
ELNÖK: Akkor tegye meg, hogy az irományszámokat egyeztessük. Akkor lassan egy 

malomban őrlünk, ahogy a Markos-Nádasban. Akkor úgy mondom önnek, nálunk az 1-es az 
5-ös, azt, úgy tudom, hogy támogatják, a 7-es, 8-ast pedig nem. Jól tudom-e?  

 
ADAMOVICS ORSOLYA KRISZTINA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem! A 

vidékfejlesztési tárca álláspontja mindhárom módosító javaslat kapcsán az, hogy nem 
támogatja. 
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ELNÖK: (Derültség.) Rosszul esett. Én nem így értesültem. Akkor felteszem az 1-es 
számú javaslatot, amelyet Láng Zsolt nyújtott be, és a tárca nem támogatja, támogatja-e a 
bizottság. (Szavazás.) 16 igennel támogattuk. 

A 2-es Kiss Sándor módosítója. A tárca ezt sem támogatja. A bizottságot kérdezem. 
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. 

A 3-as Lasztovicza Jenő módosítója. Ki támogatja? (Szavazás.) Ezt sem támogatja 
egyharmad sem. Köszönöm szépen. Az a kérésem, hogy a tárca felé, azt, amit a bizottság 
támogatott, próbálja meg közvetíteni. Most én nem mentem bele a részletes indoklásba, de 
higgyék el, legalább ilyen problémás egy éjjel-nappali közért, ami előtt az esti buliba indulás 
italozása zajlik. Legalább annyi a probléma egy belvárosi részen a lakók számára mint 
máshol, ezért kérem, próbáljanak egy kicsit rugalmasak lenni, és támogatni. Nagyon kedves. 
Köszönöm szépen.  

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat (T/8405. szám) (Lázár János, Kósa Lajos 
(Fidesz), Dr. Vejkey Imre (KDNP), Dr. Varga István, Patay Vilmos, Bábiné Szottfried 
Gabriella, Csóti György, Dr. Vitányi István, Ékes Ilona, Wittner Mária, Csöbör Katalin, 
Kőszegi Zoltán és Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) 

Az ötödik napirendi pontunkra térünk rá. Engem úgy értesítettek, hogy Bábiné 
Szottfried Gabriella és Csöbör Katalin fogja előadni az előterjesztők véleményét, de ezek 
szerint be kell érnünk Gulyás Gergely képviselő úrral is, akit nagyon nagy tisztelettel 
köszöntök itt. Képviselő úr, mint az egyéni indítvány egyik jegyzője, meg szeretném önt 
kérdezni, hogy kívánja-e indokolni egy picit a törvényjavaslatot, a benyújtást összefoglalni, 
vagy pedig egyből térjünk rá a bizottsági tagok kérdésére, észrevételeire.  

Dr. Gulyás Gergely előterjesztése  

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Egy pont. Köszönöm. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Igyekszem a két hölgyet pótolni, de nem ígérem, hogy ez sikerülni fog. 
Viszont egy ponttal szeretnék egyértelmű helyzetet teremteni. Az a szándék, hogy - a 
törvényjavaslat e tekintetben nem teljesen egyértelmű – minden választást megelőző 15. napig 
a regisztráció van mód és lehetőség. Ennyi kiegészítést tennék, és a kérdésekre válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Bizottság! Kérdések az 

előterjesztéssel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Észrevételek? (Nincs jelentkező.) 
Nincsenek. Teljesen meggyőző az előterjesztés, képviselő úr. Akkor meg szeretném kérdezni, 
hogy általános vitára alkalmasnak tartja-e a bizottság a törvényjavaslatot, és tudja-e 
támogatni. (Szavazás.) 16 igen, 9 tartózkodással támogatni tudtuk. Gajda Róbert fogja 
elmondani a bizottsági többségi véleményt, és meg szeretném kérdezni, hogy kíván-e a vitáról 
beszámolni a kisebbségi véleményről az ellenzék. Nem nagyon volt miről, de … vagy majd 
az általános vitában úgyis elmondja az ellenzék. (Varga Zoltán: Úgyis elmondjuk!) Jó, akkor 
Gajda Róbert a bizottság többségijét elmondja. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy 
idefáradt, és érvelt a javaslat mellett. 

Bizottsági módosító javaslat a T/6559. számú törvényjavaslathoz  

Van az utolsó előtti napirendünk, ami Szedlák képviselő úr kérése alapján került 
napirendre. Úgy látom, hogy egyébként ez egy kifejezetten rendbe rakó és tisztázó bizottsági 
módosító a törvényhez. Aki ezt tudja támogatni a bizottság részéről, az kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 19-en tudtuk támogatni. 
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Egyebek 

Most térünk rá a 7-esre, az egyebekre. Egy dolgot szeretnék jelezni: Szilágyi képviselő 
úr jelezte, hogy az országgyűlési törvény 21. §-ában van egy olyan szabály, amin egyébként 
vitatkozhatunk, hogy mennyire fontos, és mennyire szolgálja a valódi munkát, de 
kétségtelenül benne van, hogy minden állandó bizottságnak létre kell hozni egy albizottságot, 
amely a bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági 
hatását figyelemmel kíséri. Szerintem mindenegyes bizottsági tag, aki egyben képviselő és 
önkormányzati ember, nap mint nap figyelemmel követi a törvényeket, tehát én ezt a mi 
esetünkben nem biztos, hogy borzasztó fontosnak tartom, de természetesen ez benne van, és 
köszönöm képviselő úr, hogy erre felhívta a figyelmünket. Az a kérdésem akkor, hogy a 
következő ülésig képviselő úr tegyen javaslatot, hogy hány főben szeretnék, kik legyenek az 
önök részéről benne, mi lenne a mi területünkön a létjogosultság, valami ilyet tegyenek le, és 
akkor megtárgyaljuk.  

Jövő héten biztos lesz ülésünk, hétfőn. Köszönöm a mai munkát. További szép napot 
kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 

 

Dr. Láng Zsolt  
 elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  
 


