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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8750. szám) 

(Általános vita) 

  

2. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2012. 

szeptember 24-i ülésnapján elfogadott, a településfejlesztéssel, a 

településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról 

szóló törvény 

(A köztársasági elnök átirata T/7675/65. számon került iktatásra.) 

(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a Hhsz. 110. §-ának (2) bekezdése 

szerinti eljárásában) 

  

3. 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) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

4. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

5. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

T/8166. szám helyett) 
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(Lázár János és Nagy Csaba (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Módosító javaslatok megvitatása) 

  

6. 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  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (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)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Tóth József (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Törcsi Péter munkatárs (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Kónya László főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
 

Jelenlévő  
 
Dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

Tízen személyesen, nyolcan helyettesítéssel vannak jelen, tehát határozatképes a 
bizottság. 

Az eredeti napirendhez képest nem módosítanék. Aki el tudja fogadni a napirendet, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám) (Általános vita) 

1. napirendi pontunk a T/8750. számú, adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosítása. Nekem azt jelezték, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
Kanyó Lóránd főosztályvezető-helyettes úr van itt. Üdvözlöm, főosztályvezető-helyettes úr. 
Meg szeretném kérdezni önt, hogy kíván-e az előterjesztéshez szóban bármifajta indokolást 
vagy további magyarázatot hozzátenni, vagy egyből rátérhetünk az észrevételekre, kérdésekre 
a bizottság részéről. 

 

Kanyó Lóránd szóbeli előterjesztése 

KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy nagyon rövid 
összefoglalást gondolatébresztőül, igazán nem visszaélve a tisztelt bizottság idejével. 

Az önök előtt fekvő törvényjavaslat számos adózási és ezzel összefüggő törvény 
módosítását irányozza elő. Összességében a változtatási javaslatok hat témakör köré 
csoportosíthatóak.  

Első helyen említeném az arányos, egykulcsos szja-rendszer kialakításának utolsó 
fázisaként a félszuperbruttó intézményének megszüntetését, kivezetését. Ezzel 2013-tól 
valóságosan, teljes formájában 16 százalékos, egykulcsos, arányos szja-rendszer jön létre. 

A változtatások második csoportjába tartoznak a vállalkozói környezet javítására 
irányuló intézkedések. (Gelencsér Attila megérkezik az ülésre.) Itt említeném például a 
munkahelyi étkeztetésre vonatkozó kedvező szabályváltozást, amely lehetővé teszi maximum 
12 500 forint munkahelyi étkeztetés biztosítását abban az esetben is, hogyha a munkahelyen 
lévő étkezde külső személyek számára is nyitva áll. Ez jelenleg nem lehetséges, hogyha 
mások is igénybe vehetik az étkezési lehetőséget. 

A kormány elkötelezett az adózói, adóhatósági adminisztráció csökkentése mellett. 
Ezért született meg többek között a Magyary egyszerűsítési program, amely számos területen 
fogalmazza meg az eljárások egyszerűsítését. A törvényjavaslat harmadik témaköre éppen 
ennek a végrehajtását szolgálja. (Szekó József megérkezik az ülésre.) Itt a változtatások 
elsősorban az adózás rendjéről szóló törvényben és az illetéktörvényben érhetőek tetten. 
Például az adózás rendjéről szóló törvényben egyszerűsített bevallás esetén nem kell 
visszaküldenie az adózónak az egyszerűsített bevallást abban az esetben, hogyha azzal 
egyetért. Csökken például az adóigazolások kiadásának határideje.  

Az illetékek körében pedig elég jelentős változás következik be, az illetékkulcsok 
száma jelentősen csökken, az öröklési és ajándékozási illetékben 18-18 kulcs helyett összesen 
két illetékkulcs lesz. Természetesen továbbra is fennmarad az egyenes ági rokonok 
mentessége, sőt ez kiegészül az özvegyek értékhatár nélküli teljes mentességével. 

A negyedik témakör az adómorál erősítésére vonatkozó kiemelt célkitűzés, illetve ez a 
témakör. Itt a társasági adóban a tagi kölcsönök állományának növekedésével összefüggésben 
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van egy javaslat, amely a jövedelemminimum összegét növeli a tagi kölcsönök 
növekedésének 50 százalékával. De az adózás rendjéről szóló törvény bizonyos pontosításai is 
szintén az adómorál erősítése irányába hatnak. 

Ezen túlmenően a jogharmonizációs módosításokat is tartalmazza a törvényjavaslat, 
amik az általános forgalmi adóról szóló törvény, illetve a jövedéki törvény változtatását 
igénylik. 

Utolsó csoport vagy témakör a törvényjavaslat változtatásai kapcsán az adónorma 
hatékonyságára irányuló változtatások, amelyek szinte mindegyike az adózási törvényben 
megtalálható. Ez a jogalkalmazás során előálló problémákra kíván választ adni, illetve 
reagálni a változó jogszabályi környezetre. 

Még néhány szót engedjen meg a tisztelt bizottság a bizottság feladatkörébe tartozó 
helyi adózási szabályok változását illetően. Alapvetően egy kis terjedelmű változtatásról van 
szó. A telekadóra megfogalmazott törvénymódosítás elsősorban a földtörvény és az ingatlan-
nyilvántartásról szóló törvény fogalmi rendjével való összhang megteremtését tűzi ki célul. 
Tartalmi változtatás, a telekadóra vonatkozó szabályokra, az adókötelezettség keletkezésére, 
megszűnésére, illetve a telek forgalmára vonatkozó változások nincsenek a 
törvényjavaslatban. 

Az iparűzési adót illetően is kisebb pontosítás van a törvényjavaslatban. Ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenység esetén egyértelművé válik, hogy az adókötelezettség a 
tevékenység megkezdésének napjától annak befejezése napjáig tart, függetlenül attól, hogy 
egyébként ezeken a napokon történt-e munkavégzés. 

Szintén az iparűzési adóval függ össze, hogy a foglalkoztatás növelésére irányuló 
adóalap-mentességnél jelenleg a törvény egy már viszonylag régi KSH módszertani 
útmutatóra hivatkozik akkor, amikor a foglalkoztatásnövelési adóalap-mentesség összegét ki 
kell számítani. Ezt a törvényjavaslat akként változtatja meg, hogy már az időben hozzánk 
legközelebbi KSH-útmutatóra utal vissza, illetve hivatkozik. 

Az idegenforgalmi adót érintő kisebb változás, hogy lehetővé teszi a törvényjavaslat 
2013-tól a helyiadótörvény módosításával azt, hogy a vendég akár külföldi valutában is 
megfizethesse az idegenforgalmi adót. Természetesen ez nem változtat azon, hogy az adó 
beszedőjének ekkor is forintban kell megfizetni a beszedett adót, ezért a törvényjavaslat 
előírja, rögzíti az alkalmazandó árfolyamot is. 

Fontos változása a helyiadótörvénynek a Magyary-programmal összefüggésben egy 
olyan adatbázis, olyan tudástár kialakítása a Kincstár internetes felületén, amely magában 
foglalja valamennyi önkormányzat adórendeletét, illetve adórendeletének főbb szabályait, 
valamint az adóhatóságok elérhetőségét. Ezért a törvényjavaslat előírja az önkormányzati 
adóhatóság számára, hogy ebbe az adatbázisba töltsék fel az elfogadott helyi önkormányzati 
rendeleti norma szerinti adórendeleti szabályokat, és előírja a Kincstár számára, hogy havonta 
ezeket az adatokat meg ezeket az információkat emészthető formában tegye közzé honlapján. 

Még egy változásról tennék említést a helyi adókban. (Nagy Csaba megérkezik az 
ülésre.) Önkormányzati adóhatóságoktól érkezett az a jelzés, hogy egyes adózók az adó 
elkerülése érdekében vagyontalan személyek számára alapítanak használati, haszonélvezeti 
jogot ingatlanon, és ily módon az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárását 
tulajdonképpen ellehetetlenítik, hiszen az ingatlanra vonatkozó végrehajtás lehetetlenné válik, 
tekintve, hogy az adó alanya ilyen esetben maga a haszonélvező, használó, a tulajdonos 
terhére viszont nem lehet végrehajtást vezetni. Ezt változtatja meg a törvényjavaslat annyiban, 
hogy ha a vagyoni értékű jog jogosítottja az építményadó vagy telekadó alanya, és ez a 
vagyoni értékű jog jogosított személy nem fizet, és vele szemben a végrehajtás eredménytelen 
volt, akkor a tulajdonos az, aki az adó megfizetésére kötelezhető. 

Összességében ennyit gondoltam elmondani a törvényjavaslatról, illetve specifikusan 
a bizottsághoz tartozó témát illetően. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor térjünk rá a kérdésekre. Ha megengedik, akkor 

helyzetemmel visszaélve az első kérdés az enyém. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy szó 
volt róla, hogy a szuperbruttót eltörlik január 1-jétől, ugyanakkor arról is szó volt, hogy a 
járulékplafont is eltörlik viszont. Az a kérdésem - mert rendszeres kritika éri a kormányzatot 
azzal kapcsolatban, hogy mindig a bizonyos kereseti szint felett keresőknek kedvez -, hogy 
arra készült-e valamifajta számítás, hogy a járulékplafon eltörlése, illetve a szuperbruttó 
együtt, összességében milyen hatással van, mert ha én jól értem vagy jól érzem, akkor a 
járulékplafon eltörlése hátrányosabb összhatásában egy éves keresetre nézve egy bizonyos 
kereseti szint felett, mint a szuperbruttó eltörlése. (Tasó László megérkezik az ülésre.)  

Bocsánat, gyűjtsük össze a kérdéseket, és utána tud válaszolni egyben a 
főosztályvezető-helyettes úr. 

Parancsoljon, képviselő asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Én egy önkormányzatokkal 

kapcsolatos kérdést szeretnék föltenni. Nagyon egyszerű. Említette a főosztályvezető úr, hogy 
bevezetésre kerül ez a központi kincstári nyilvántartás a helyi adókkal kapcsolatban, de azt 
már nem említette, hogy tulajdonképpen mi ez. Erre egy érdemi választ szeretnék kapni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs más kérdés, akkor parancsoljon, főosztályvezető-

helyettes úr. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szuperbruttó eltörlésével 

összességében az adózóknál a jelenlegi számításaink szerint 107 milliárd forint összeg marad. 
Nyilván ennek a változtatásnak a haszonélvezői azok, akik 2 millió 424 ezer forint feletti éves 
jövedelemmel rendelkeznek, az ő esetükben következik be az adóteher csökkenése. Ami 
viszont a nyugdíjjárulék-fizetés felső plafonjának eltörlését illeti, az egy magasabb jövedelmi 
kategóriára vonatkozik.  

Összességében attól függ, hogy milyen jövedelmi sávokat tekintünk és veszünk 
figyelembe. Adott esetben valóban igaz lehet, amit elnök úr is említett, hogy egy nagyon 
magas jövedelmi sávban, a 7 millió forint feletti éves jövedelmet realizálók esetében a 
jövedelemnövekedést kompenzálja az a változtatás, ami a nyugdíjjárulék-plafon eltörlésével 
függ össze, azonban a 2 millió 424 ezer és a 7 millió forint közötti sávban, akiket nem érint a 
nyugdíjjárulék-plafon eltörlése, több jövedelem lesz és magasabb lesz a jövedelem. 

A második kérdés vonatkozott arra, hogy miért van szükség arra, hogy létrejöjjön egy 
ilyen adatbázis. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, azt mutatják, hogy az adózók 
nincsenek tisztában azzal, hogy rájuk vonatkozik-e, illetve ha igen, akkor milyen módon és 
milyen tartalommal helyiadó-fizetési kötelezettség. Ez különösen így van azon esetben, azon 
magánszemélyek esetében, akiket adókötelezettség terhel egy adott településen, de nem ott 
laknak, örökség útján jutottak valamilyen ingatlanhoz, igazából ezt az ingatlant nem is 
látogatják rendszeresen, nem is egy nyaralóról van szó, amit adott esetben időszakosan 
használnak. Esetükben sokszor derült égből villámcsapásként érkezik az adóhatóságnak az a 
határozata (Gajda Róbert megérkezik az ülésre.), amely adott esetben visszamenőlegesen 
állapít meg adót a terhükre.  

Több olyan adózói beadvánnyal, megkereséssel találkoztunk mi is, amikor az adózók 
azt mondták, hogy ők nem tudták azt, hogy azon a településen van-e adó és milyen. Ez 
annyiban érthető, hogy a legtöbb esetben az önkormányzatok számára a rendelet kihirdetése 
mindösszesen csak a falitáblán való kifüggesztést jelenti, a kihirdetés így valósul meg. Ezért 
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nincsenek is olyan helyzetben ezek az adózók, akik nem ott a településen laknak, hogy 
ismerjék az adókötelezettségük lényeges tartalmát.  

Ez a fajta változtatás, amit a törvényjavaslat megfogalmaz, számukra ad lehetőséget. 
De ha mélyebbre tekintünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez az adóhatóság számára is 
kedvező, hiszen ekkor már nem kerül olyan helyzetbe az adóhatóság, hogy adott esetben 
visszamenőlegesen kelljen adót megállapítani, nehézkessé téve az adó beszedését, számára is 
könnyebb az, hogy az adózók minél magasabb informáltsága könnyebbé teszi az 
adókötelezettség teljesítését és könnyebbé teszi az adóhatóság adóztatási munkáját, feladatát 
is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevételek a bizottság részéről? (Jelzésre:) Képviselő 

asszony! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Csak röviden fogok reagálni, jó? (Elnök: Persze.) 
Már megbocsásson, főosztályvezető úr, én ezt nem tartom érdemi válasznak, mert 

egyrészt ez a tulajdonos felelőssége mindenkor, hogy a tulajdonával kapcsolatos mindenféle 
kötelezettségével próbáljon tisztában lenni, tehát egyrészt tulajdonosi felelősség, másrészt 
pedig a jegyző felelőssége, hogy a helyben szokásos módon hogyan teszi közhírré ezeket a 
rendeleteket. Ez önmagában még nem indokolná azt, hogy legyen egy ilyen kincstári központi 
nyilvántartás.  

Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez azért szükséges, mert az Mötv. jövőre életbe 
lép, illetve az ezzel kapcsolatos feladatfinanszírozás, amiről tudjuk, hogy az 
önkormányzatoknak az egyes feladatok ellátásához kötelezően hozzá kell majd járulni. Az, 
hogy mennyivel, hogyan tudnak hozzájárulni, sokkal nyilvánvalóbban kontrollálható a 
kormány részéről is, hogyha ezek a helyi adók ilyen módon központilag is nyilván vannak 
tartva. Egyrészt.  

Másrészt pedig fölmerült az elmúlt időszakban az a kérdés, hogy lesz-e 
Magyarországon ingatlanadó vagy sem. Tudjuk, hogy van, ilyen értelemben már van 
ingatlanadó, telekadó, van építményadó, és így tovább, tehát vannak ingatlantárgyakhoz 
kötődő adók, és ez egyfajta demonstratív bizonyítéka is lesz annak, hogy egyes külföldi 
elvárásokat igenis teljesíteni kell. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK Köszönöm. Akkor megkérdezném a tisztelt bizottságot… (Jelzésre:) 

Főosztályvezető-helyettes úr nagyon röviden reagálni szeretne. 
 
KANYÓ LÓRÁND (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, csak tényleg röviden. 

Jelenleg is van egy olyan adatszolgáltatása az önkormányzati adóhatóságoknak a Kincstáron 
keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, hogy az adott településen milyen helyi adók 
vannak és mi a mértékük. Mindösszesen ez a változtatás egy bővebb adatszolgáltatást jelent. 
Tehát én nem gondolnám azt, hogy az áll mögötte, amit képviselő asszony említett. 

 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Feltenném akkor a bizottságnak a kérdést, hogy általános vitára alkalmasnak 
találja-e a T/8750. számú törvényjavaslatot. Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. 

Köszönöm szépen. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2012. 
szeptember 24-i ülésnapján elfogadott, a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és 
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az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény (A köztársasági 
elnök átirata T/7675/65. számon került iktatásra.) (A köztársasági elnök átiratának 
megvitatása a Hhsz. 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásában)  

A 2. számú napirendi pontunk a köztársasági elnök úr által megfontolásra 
visszaküldött, településfejlesztéssel, -rendezéssel és építésüggyel összefüggő egyes törvények 
módosítása. Ezzel kapcsolatban Szaló Péter helyettes államtitkár úr van itt. A T/7675/65. 
számot viseli ez a vita. Ezzel kapcsolatban akkor megkérném helyettes államtitkár urat, hogy 
néhány mondatban mondja el a jelenlegi helyzetet. 

 

Dr. Szaló Péter szóbeli kiegészítése 

DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy dr. Harsányi Zsolt 
főosztályvezető úr van még segítségemre. 

A köztársasági elnök úr visszaküldte megfontolásra a T/7675. számú elfogadott, de ki 
nem hirdetett törvényjavaslatot, amelyben ellentétesnek találta az alaptörvénnyel azt a 
szabályt, amely a miniszter számára adott felhatalmazást a parkolási bevételek 
szabályozására.  

Természetesen egyetértünk, elfogadjuk a köztársasági elnök úr észrevételét.  
Szeretném jelezni, hogy az OTÉK, az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/97-es kormányrendelet szabályozza a parkolás rendjét, részben a 
telken belül elhelyezhető személygépkocsik számát. Erre egy melléklet szolgál. A 
kormányrendelet ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a saját rendeletében akár 
100 százalékkal is eltérjen ettől. 

Az önkormányzatok számos helyzetben, amikor nem volt lehetőség parkoló vagy 
garázs kialakítására, például egy tetőtér-beépítés esetén, a sűrűn beépített területekben 
megváltást írtak elő, tehát pénzügyi megváltással tették lehetővé azt, hogy akkor ne épüljön 
meg az adott parkolóhely. 

Tervezetünkben szerepelt egy olyan javaslat, egy olyan parkolási rendszer 
kialakítására tett javaslat, ami ezeket a bevételeket visszaforgatta volna a parkolóházak 
építésére vagy pedig egy összefüggő parkolóhely kialakítására a város egy kapcsolódó 
területén. Ezt szerettük volna országos szinten miniszteri rendeletben szabályozni. 

De egyetértve azzal, hogy a miniszternek nincs felhatalmazása az önkormányzatok 
bevételének szabályozására, javasoljuk ennek a pontnak a törlését. Ugyanakkor szeretném azt 
hangsúlyozni, hogy részben a helyi önkormányzatokról szóló törvény miatt semmilyen 
fennakadás nem következik ezen felhatalmazás törlése miatt, hiszen az meghatározza a 
településüzemeltetési feladatok keretében a parkolás átfogó szabályait. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak. Ezzel kapcsolatban van-e a 

bizottság részéről bármifajta észrevétel? (Nincs jelzés.) A Belügyminisztérium jogosnak 
tartotta a megfontolási javaslatát köztársasági elnök úrnak, a bizottság is. Akkor szerintem 
nekünk nincs is ezzel kapcsolatban több dolgunk. 

Nagyon szépen köszönöm, helyettes államtitkár úr, bízunk benne, hogy a jövőben is az 
önkormányzatok megfelelő önállóságra lesznek ítélve. 

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 
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(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása) 

3. számú napirendi pontunk egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/7757. szám, ezzel kapcsolatban a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása. A KIM részéről Gulácsy Imola kabinetfőnököt jelezték itt nekem, de 
félek, hogy az úrban nem Gulácsy Imolát tisztelhetem. Ha megteszi, hogy bemutatkozna, 
hogy kit tisztelhetünk a KIM részéről. 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Törcsi Péter vagyok, a KIM parlamenti államtitkári kabinetjének a munkatársa, és 
kabinetfőnök asszony engem küldött a mai bizottsági meghallgatásra. 

 
ELNÖK: Nagyon megtisztelő. Azt mondja nekem, legyen szíves, hogy ezzel 

kapcsolatban tárca- vagy kormányálláspontja van-e a KIM-nek a módosítókkal kapcsolatban, 
milyen szinten tárgyalták. 

 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor én azt fogom kérni, az előterjesztők nevében azt kérték tőlem, 

hogy mivel Michl képviselő úr nincs itt, Habis László alelnök úr mondja el az előterjesztők 
véleményét a módosítókkal kapcsolatban, és az a kérésem önhöz, hogy ha esetleg a tárca 
álláspontja más, mint az előterjesztőké, akkor jelezze nekem egy kézfelemeléssel. Jó? 
Köszönöm. 

Rátérnénk akkor, a 8., 9., 10. pontokat kell megvitatnunk az ajánlások közül. 
Kezdenénk akkor a 8-assal, amely Molnár Csaba képviselő úr módosítója. Ezzel kapcsolatban 
Habis alelnök úr mit mond az előterjesztők megbízásából? 

 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja? 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem tudta támogatni. 
9., Novák Előd és még sokan. Ezzel kapcsolatban? 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP). Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tárcát. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) Egyharmad sem 

tudta támogatni. 
10., Balla György képviselő úr módosítója. 
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HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Az előterjesztők támogatják. 
 
ELNÖK: A tárcát kérdezném. 
 
TÖRCSI PÉTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca szintén 

támogatja. 
 
ELNÖK: Fantasztikus. A bizottság részéről ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) 

Egyhangúan támogatta a bizottság. 
Nagyon szépen köszönöm, vége is a napirendi pontunknak. 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

A 4. számúra rátértünk, amely T/8286-os számú, a kisajátításról szóló törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosítása, a módosító javaslat megvitatása. A KIM részéről 
Tóthné Jászai Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt üdvözlöm. Meg szeretném kérdezni 
főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog mondani a 
módosítóval kapcsolatban. 

 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottsági Hölgyek és Urak! Kormányálláspontot. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot tetszik mondani. A 23. számú módosító az egyesített 

ajánlás alapján Aradszki András nevéhez fűződik. Ezzel kapcsolatban mi a kormány 
álláspontja? 

 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Nincs 

jelzés.) Ezt egyharmad sem támogatta. 
Nagyon szépen köszönöm főosztályvezető-helyettes asszonynak. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8509. szám, új/átdolgozott változat a T/8166. 
szám helyett) (Lázár János és Nagy Csaba (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Az 5. számú napirendi pontunk, amely az önkormányzatokról szóló törvény 
módosítása, most T/8166. helyett a T/8509. számon, Lázár János és Nagy Csaba önálló 
indítványa, a módosító javaslatok. A Belügyminisztérium részéről Kónya László 
főosztályvezető-helyettes úr van itt. Főosztályvezető-helyettes úr, meg szeretném kérdezni, 
hogy tárca- agy kormányálláspontot mond. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Elnök úr, tárcaálláspontot mondok. 
 
ELNÖK: Nagy Csaba pedig nyilván az előterjesztők részéről fogja mondani. 
Jó, akkor kezdenénk is. Az 1. számú módosító, Lamperth Mónika. Ezzel kapcsolatban 

mi az előterjesztő álláspontja, Csaba? 
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NAGY CSABA (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Szintén nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatta. 
2., Borkai Zsolt módosítója. Előterjesztő? 
 
NAGY CSABA (Fidesz): Igen, támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) Ezt 19 

igennel támogatta a bizottság. 
Végül a 3. számú, Lamperth Mónika és Varga Zoltán. Előterjesztő? 
 
NAGY CSABA (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem tudta támogatni.  
Köszönöm szépen, hogy itt volt. (Dr. Kónya László: Köszönöm szépen.) 
Tulajdonképpen a végére értünk.  

Egyebek 

Annyit az Egyebek között a tisztelt bizottságnak, hogy a szerda 9 órai ülés kedden fog 
kiderülni, hogy ha van módosító, akkor kell tartanunk egy nagyon rövid szerda reggeli ülést. 
Kedden mindenkinek, amint lehet - kérem Palit, hogy nagyon figyeljen -, sms-ben ki fog 
menni az értesítő. Ha lesz, akkor reggel 9. Jó? Nagyon szépen köszönöm a mai munkát. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 38 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


