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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. október 1-jén, hétfőn, 11 óra 07 perckor kezdődően, 
az Országgyűlés Irodaháza V/512. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8509. szám, új/átdolgozott változat a 

T/8166. szám helyett) 

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

  

2. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. 

szám) 

(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 

(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner 

Mária (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Általános vita) 

  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (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)  
Endrésik Zsolt (független)  
Ivády Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) megérkezéséig Nagy Csabának (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 

Jelenlévő  
 
Dr. Stágel Bence (KDNP) országgyűlési képviselő, előterjesztőként  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tizennyolcan személyesen, négyen helyettesítéssel 
vesznek részt. Ha Ivády képviselő úr is megtisztel azzal, hogy helyet foglal és figyel a 
levezető elnökre, akkor folytatnánk a munkát. 

A napirendi javaslat az eredeti maradna, nem változtatnánk rajta. Aki el tudja fogadni, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8509. szám, új/átdolgozott változat a T/8166. 
szám helyett) (Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

1. számú napirendi pontunk az önkormányzati törvény T/8509. számú új/átdolgozott 
változata, egy módosítás, ami Lázár János képviselő úr önálló indítványa lenne. Ezzel 
kapcsolatban a Belügyminisztérium részéről dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár 
asszonyt köszöntöm. Meg szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban egyébként mi a 
Belügyminisztérium álláspontja, illetve a kormány álláspontja. Nem tudom, hogy tárgyalta-e 
már a kormány. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, a kormány megtárgyalta a javaslatot, és támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Varga képviselő úr! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Asszony! Ha egy kicsit bővebben kifejtené, hogy mégis mi az oka ennek, hogy ezt a 
törvényjavaslatot így, ilyen formában támogatja a kormány, és egy kérdésem is van. Kétfajta 
feltételnek kell ezután majd megfelelni, tehát a járási terület is egy adottság lesz és az egyéni 
választókerület is? Mert ez így nem világos, egy kicsit logikátlan, és egyszerűen nincs 
számomra magyarázat, azért lennék kíváncsi, hogy miért kellett kötni az egyéni 
választókerülethez, tehát mi az az logika, mert a járást meg a megyét lehet érteni, de mi a 
logikája az egyéni országgyűlési választókerületnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Ivády képviselő úr! 
 
IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Asszony! Én is 

ezt kérdezném. Az indokolást elolvastam, és istenigazából logikus magyarázatot nem látok 
erre. Ráadásul én hozzátennék még egy kérdést azon kívül, hogy miért kell kötni nem a 
megyéhez, nem a járáshoz, hanem a választókerülethez. Ezek szerint akkor, hogyha társult 
hivatalokat csak járáson belül köthetnek települések egymással, akkor előfordulhat az, hogy 
van egy olyan járás, amelynek a fele másik egyéni választókörzethez tartozik, a másik fele 
pedig ugyancsak egy másik választókörzethez. (Dankó Béla megérkezik az ülésre.) Ha az 
indokolás azt jelenti, hogy azonos országgyűlési képviselőhöz tartozzanak ezek a települések, 
akkor ugyanennek a logikának a mentén fel kellene oldani azt is, hogy egy járás ne 
alakulhasson meg úgy, hogy az két országgyűlési választókerülethez tartozik, hiszen ugyanaz 
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a probléma állhat fenn, mint egy körjegyzőségnél, csak egy körjegyzőségnél kisebb 
volumenben. Ha érthető volt a kérdésem. 

 
ELNÖK: Tökéletesen érthető volt, képviselő úr. Parancsoljon, államtitkár asszony! 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Képviselők! Bizottsági Tagok! Az egyéni képviselői indítványnak volt egy eredeti 
változata, amely kifejezetten szerette volna a választókerületi korlátot is bevezetni, azonban 
éppen az önök által is fölvetett okból ezt ebben a formában a kialakított rendszer nem bírta 
volna el. Ezért az a jelzés, amely érkezett időközben a különböző, közös hivatalt megalakítani 
kívánó önkormányzatoktól, azt indokolta, hogy a járáson belül az esetlegesen a 
választókörzethez tartozó határ ne legyen ilyen értelemben abszolút korlát, hanem egy 
úgynevezett megtagadási ok legyen. Tehát abban az esetben, hogy ha a 2000 fő megvan 
önállóan is, és másik választókörzethez tartozik egy harmadik település, akkor megtagadható, 
és akkor is csak a belügyminiszter jóváhagyásával tagadható meg a közös hivatalhoz való 
csatlakozás, mert előfordulhat, mint ahogy a jelzések mutatták, hogy gyakorlatilag aránytalan 
nehézséget jelent - ezt az indokot mondták az érintett önkormányzatok -, hogyha egy másik 
választókerülethez is tartozik.  

Tehát az egyéb okok között szerepel az, hogy a közös hivatalnál legyen egy 
megtagadási ok, mert egyébként a törvényben szerepel (Vigh László megérkezik az ülésre.), 
hogy nem tagadhatja meg például a város a hozzá csatlakozni kívánó, közös hivatalt 
megalakítani kívánó önkormányzattól a csatlakozási lehetőséget, kivéve, ha mégis, mert a 
városok önmagukban is olyan egységet képeznek, hogy a választókerületek határát esetleg 
nem tudják megfelelően kezelni. Tehát ennek kizárólag ez az oka, hogy olyan jelzések 
érkeztek, amelyek szerint nehézséget jelentene adott esetben. 

 
ELNÖK: Oké, köszönöm. Tisztelet Hölgyek és Urak! (Jelzésre:) Ivády képviselő úr 

újra, Varga képviselő úr újra. Azt a mindenit! Akkor Varga képviselő úr, Ivády képviselő úr 
újra egy véleménykörben. 

 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Nem, csak egy nagyon rövid 

észrevétel, hogy mivel nincs meg a miniszter szempontrendszere, szerintünk így ez a javaslat 
alkotmánysértő, csak szeretnénk jelezni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ivády képviselő úr, parancsoljon! 
 
IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Félreértés ne essék, nem azzal van a 

baj, hogy a mostani javaslatban szerepel annak a lehetősége, hogy indokolt esetben 
megtagadhassa az együttműködést. Alapvetően az a baj, hogy a törvényben szerepel az, hogy 
ha nem különböző egyéni választókerülethez tartozik, akkor nem tagadhatja meg ezt az 
együttműködést. Itt csak felszínre került ennek a módosításnak a kapcsán az, hogy talán nem 
jó ez a szabályozás, tehát egyéni választókerületeket össze kellene hangolni jobban a 
megyével, járásokkal, vagy a járások kialakításánál ezt figyelembe kellene venni.  

Azt pedig egyébként végképp nem értem, hogy más egyéni választókörzetbe tartozik 
egy település, és körjegyzőségben olyan várossal van, ahol más lesz az országgyűlési 
képviselő, végképp nem értem, nem gondolom azt, hogy ez okozna olyan nehézséget, ami 
indokolná ezeket a dolgokat. Biztos van most valami egyéni település, amelynek ez 
problémája, és ehhez szabjuk a szabályozást. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár asszony kíván még erre reagálni? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tulajdonképpen csak annyit, hogy a települések, amelyek már elkezdték a közös hivatalok 
megszervezését, jelezték, hogy ez egy probléma, hogy itt akkor eltérőek lesznek a 
választókerületi érdekek, és ennek alapján született ez az indítvány. A választókerületi 
beosztás tulajdonképpen sokkal kisebb, vagy más szempontok szerint alakult ki, mint a 
közigazgatási beosztás, úgyhogy ezért kellett egy ilyen, mert az volt a dilemma, hogy vagy 
eltöröljük a kötelező fogadását a csatlakozásnak, vagy pedig valamilyen plusz okot 
indikálunk. Az pedig, hogy a miniszter a méltányossági jogkört gyakorolja, gyakorlatilag a 
miniszter felügyeleti jogkörében benne van, tehát ebben semmiféle, sem alaptörvény-, 
alkotmánysértő jelleg nincs. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Aki általános vitára alkalmasnak tartja a 

törvénymódosítást, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 9 nem. 

Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Akkor általános vitára alkalmasnak tartjuk. 

Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám) 
(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 
(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner Mária 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita) 

A 2. számú napirendi pontunk a T/7757. számú törvényjavaslat, amely az egyes 
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban, ha én jól látom, akkor az 
előterjesztők részéről Stágel Bence képviselő úr van itt, illetve a KIM részéről nagy 
tisztelettel Rétvári államtitkár urat is köszöntöm, aki megtisztelte a bizottságunkat. 

Én meg szeretném kérdezni azt a tisztelt bizottságtól, hogy van-e bármifajta kérdésük, 
illetve észrevételük akár az előterjesztőhöz, akár a minisztériumhoz, illetve nulladik körben 
államtitkár urat szeretném megkérdezni, hogy mi a tárca- vagy esetleg kormányálláspont 
ezzel kapcsolatban, hogy támogatható-e általános vitára ez a javaslat vagy sem. 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, hogy így előre kerültem, ezt is akartam kérni, mert kell mennem egy 
másik ülésre.  

A kormány támogatja ennek a javaslatnak az általános vitára való alkalmasságát. 
 
ELNÖK: Kormány, és támogató. Köszönöm, államtitkár úr.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés az előterjesztőhöz ezzel kapcsolatban. 

(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor fel szeretném tenni a kérdést, hogy aki támogatni tudja ezt a 
törvénytervezetet általános vitára, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 21 igennel 
támogatta a bizottság. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 4. Nagyon 
szépen köszönjük. 

A bizottság részéről előadót kell állítani. Michl József képviselő urat kérném, hogy 
akkor a bizottság részéről vigye a témát, hiszen ő az előterjesztők között van amúgy is. 

Köszönöm.  
Tulajdonképp vége is a bizottsági ülésnek, több nincs.  
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Egyebek 

Szilágyi képviselő úrnak mondom, az Egyebekről fogunk beszélni, ha megengedi, 
előbb négyszemközt, mert beadott egy tervezetet, de ezt a tervezetet én így nem tartom jónak, 
ezért beszéljük meg. A következő ülésre én elkészíteném azt a verziót, amit leegyeztetünk 
együtt. Jó? Ez lenne az Egyebekben. 

Ha nincs más, akkor köszönöm mindenkinek a mai részvételt.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


