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Napirend: 
 

1.  A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött és az Országgyűlés 2012. október 8-i 
ülésnapján elfogadott, a hulladékról  szóló törvény  
(A köztársasági elnök átirata T/5538/134. számon került iktatásra) 
(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése szerinti 
eljárásában) 
 

2. a) Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a 
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az országos területfejlesztési 
koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló jelentés 
(J/8102. szám)   
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 
b) Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a 

területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, valamint a magyar településhálózat 
helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

 
 

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9242. szám) 
(Általános vita)   
 
 

4. Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám)  
(Általános vita) 
 
 

5.  Egyebek 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 9 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 bizottsági ülést.  

A jelenléti ív tanúsága szerint tizenketten személyesen és nyolcan helyettesítéssel jelen 
vannak, tehát határozatképesek vagyunk.  

Az eredeti napirendet szeretném kettő napirendi ponttal kiegészíteni. Az egyik az 
egyes törvényeknek a Magyary egyszerűsítési programmal és a területfejlesztéssel összefüggő 
módosításáról szóló T/9244. számú törvényjavaslat, ezt betenném a 2. a)-b) után, hisz ez 
tulajdonképpen azzal összefügg. (Dr. Bóka István megérkezik a bizottság ülésére.) A másik 
pedig a Kósa-Láng-féle 9243. számú törvényjavaslat, az egyes törvényeknek az 
Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról.  

Aki ezzel a kiegészítéssel el tudja fogadni a napirendet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) A napirendet egyhangúan elfogadtuk. Köszönöm.  

 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött és az Országgyűlés 2012. október 
8-i ülésnapján elfogadott, a hulladékról  szóló törvény (A köztársasági elnök átirata 
T/5538/134. számon került iktatásra) (A köztársasági elnök átiratának megvitatása a 
HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásában) 

Az 1. napirendi pontunk a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött 
hulladékról szóló törvény. Ezzel kapcsolatban Rácz András helyettes államtitkár úr van itt a 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól. Szeretném megkérni a helyettes államtitkár urat, hogy 
mondja el a tárca véleményét a visszaküldött törvénnyel kapcsolatban.  

László Tibor Zoltán kiegészítése 

LÁSZLÓ TIBOR ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót. Annyi pontosítást tennék, hogy László Tibor Zoltán vagyok a …. Fejlesztéspolitikai 
Főosztály főosztályvezető-helyettese. Rácz András helyettes államtitkár úr sajnos nem tudott 
eljönni, ugyanis minden bizottság 9-10 óra magasságában tárgyalja a hulladékról szóló 
törvényt, így nem tudtuk megoldani más módon.  

A köztársasági elnök úr az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldte a hulladékról 
szóló törvényt, ezzel kapcsolatban a tárca elkészítette a módosító indítványát, ez került 
benyújtásra. Alapvetően tartalmi észrevétel csak egy volt, formai jellegű észrevétel pedig több 
is akadt. A tartalmi jellegű észrevétellel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a módosító 
indítvány tartalmazza azt az eljárásrendet, aminek alapján alkotmányossági problémákba már 
nem ütközik a törvény, így a közszolgáltatók minősítésére vonatkozó jogorvoslati 
lehetőségnek helyt adtunk a törvényben - elfogadva a köztársasági elnök úr észrevételét -, és 
az OHÜ minősítésének a szabályait rendeztük a módosító indítványban, illetve ezzel 
kapcsolatban egy rendelet van még előkészületben, ahol részleteiben szabályozzuk a 
minősítés rendjét.  

 
ELNÖK: Köszönöm, főosztályvezető-helyettes úr. Önök szerint ez így elég lesz a 

köztársasági elnök úrnak? 
 
LÁSZLÓ TIBOR ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Vélhetően igen.  
 
ELNÖK: Azt hadd kérdezzem meg, főosztályvezető-helyettes úr, mert a vita során is 

bizonyos aggályok felmerültek a bevezetéssel és ennek időpontjaival kapcsolatban, hogy ha 
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már újra előttünk van ez a javaslat, a tárca esetleg nem gondolkodott-e azon, hogy érdemes 
lenne ezt újragondolni vagy esetleg megvitatni.  

 
LÁSZLÓ TIBOR ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem gondolkodtunk 

rajta. A január elsejei határidő már egy többszörösen halasztott időpont. Annak oka, hogy 
hatályba lépjen a törvény, többszörös, egyrészt az Európai Unióban folyamatban lévő 
kötelezettségszegési eljárás, ami a keretirányelv átültetésének csúszása miatt indult az ország 
ellen, másrészről gyakorlatilag a jelenlegi törvényi szabályozás elavult, és annak felváltása 
teljes mértékben indokolt.  

 
ELNÖK: Értem. (Tasó László megérkezik a bizottság ülésére.) Üdvözöljük Tasó 

képviselő urat is, így már egész más a reggeli munka.  
Főosztályvezető-helyettes úr, köszönöm szépen a megjelenését. Gondolom, kérdés, 

észrevétel e kimerítő tájékoztatás után nincs, látom a bizottság tagjain. 
 

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a 
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az országos területfejlesztési 
koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló 
jelentés (J/8102. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Mehetünk a 2. számú napirendi pontra, amely a J/8102. számú jelentés az ország 
területi folyamatainak alakulásáról, területfejlesztési politika és területrendezési tervek 
érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, 
valamint a magyar településhálózat helyzetéről, ennek általános vitája első helyen kijelölt 
bizottságként.  

Az NGM részéről Salamin Géza főosztályvezető urat üdvözlöm, ha jó a listám, de 
bólogat, úgyhogy jó. Meg szeretném kérni a főosztályvezető urat, hogy nagyon röviden 
ismertesse az általunk írásban megismert jelentést.  

Salamin Géza kiegészítése 

SALAMIN GÉZA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó reggelt kívánok. Csak nagyon 
röviden ennek a jelentésnek a keretéről: ezt az Országgyűlés számára készülő jelentést a 
területfejlesztési törvény rögzíti feladatként, mely szerint az ország területi folyamatainak 
alakulásáról, illetve a területfejlesztés politika érvényesüléséről szükséges ezt a jelentést 
elkészíteni. Ennek alapvető funkciója az, hogy az ország egyes térségeit, egyes településeit 
érintő különböző fejlődési folyamatokat megfelelően azonosítsa ahhoz, hogy a 
területfejlesztési beavatkozásokat optimalizálni tudja, illetve jobb mederbe tudja terelni. 

Ami nagyon fontos, hogy ez a jelentés a törvényben foglaltaknak megfelelően az 
előző, vagyis a 2005-ben elfogadott országos területfejlesztési koncepció alapján értékeli a 
területi folyamatokat, és ez azt jelenti, hogy 2005-től 2009-2010-ig terjedő időszakra 
vonatkozik, ami alapvetően a területi adatok késői elérhetőségéből adódik, illetve abból, hogy 
erre az időszakra vonatkozik a törvényi felhatalmazás. 

Ami nagyon fontos kerete ennek, hogy ez az értékelés tulajdonképpen a megalapozó, 
előkészítő dokumentuma az új területfejlesztési koncepciónak és az országos fejlesztési 
koncepciónak. A törvény is ezt úgy rendezi, hogy az ország területfejlesztési politikáját 
kijelölő dokumentum megvalósításáról készül egy jelentés, egy felülvizsgálat, és ezt követően 
készül el az új dokumentum. Így készült egyébként a 2005-ös OTK dokumentuma is az 1998-
as OTK-t felváltva.  

Jelenleg is készül az új dokumentum, építve ennek a jelentésnek a megállapításaira. 
Ami nagyon fontos eleme, hogy ami korábban két külön dokumentumként készült, az 
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országos fejlesztési koncepció - amely a nemzeti célokat és az ágazati célokat rögzíti -, illetve 
az országos területfejlesztési koncepció, ez a két dokumentum most egybe integrálva készül 
el, összefüggésben a kormány idén júliusi határozatával, amely rögzítette, hogy a 
felülvizsgálat és a jelentés tervezete alapján egy új koncepcionális dokumentumra van 
szükség. Tehát tulajdonképpen ez az anyag egy megalapozó eleme az új, 2020-ig terjedő 
országos fejlesztési és területrendezési koncepciónak, amely igazából a következő időszak 
fejlesztéspolitikai irányait fogja kijelölni.  

A dokumentumról még annyit mondanék el, hogy a múlt héten a Fenntartható fejlődés 
bizottsága már tárgyalta, és három tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta annak 
általános vitára bocsátását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy kérdés, észrevétel 

van-e. (Nincs jelzés.) Nincs. (Jelzésre:) De van. Parancsoljon, Varga képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért voltam határozatlan, hogy 
kérdés is lesz-e, de akkor nyilván kérdés és észrevétel együtt van.  

Ez egy elég hosszú, és nyilvánvalóan fontos és hangsúlyos anyag különösen ennek a 
bizottságnak, nemcsak azért, mert első helyen kijelölt, hanem azért is, mert arról a dologról 
szól, amiben szerintem gyakorló önkormányzati emberek, vezető képviselők megtapasztalják 
ezeknek a fejlesztéseknek az alakulását. Megmondom őszintén, én azért vagyok szomorú 
ebben a tekintetben, mert azt elfogadom, hogy az elkövetkezendő új fejlesztéspolitika 
kialakításakor nyilvánvalóan az előző folyamatokat megfelelő módon vizsgálni kell, 
minősíteni kell, és az ott elkövetett hiányosságokat, problémákat a lehetőségekhez mérten ki 
kell javítani, és új irányokat is lehet szabni ezeknek, de azt kell hogy mondjam, hogy ha 
valaki ezt az anyagot elolvassa, nemcsak a bevezetést, hanem magukat azokat a szakmai 
értékeléseket… Mert az, hogy egy bevezetés egy politikai indíttatású szöveg, egy teljesen 
természetes dolog, hiszen minden kormányzati ciklus a fejlesztési politikában a saját 
filozófiáját akarja megvalósítani. Az rendben van. De az, hogy a szakmai anyagok is 
tendenciózusan keverednek politikai megállapításokkal, azt gondolom, nem egy jó irány. 
Tehát ha valaki ezt az anyagot elolvassa, akkor az a benyomása, hogy - ugye, 2005-ben lett 
elfogadva ez a fejlesztési terv - mondjuk 2006-2007 óta ez az ország sehova nem fejlődött, ez 
az ország romokban van, itt semmi nem történt, minden rossz, és minden irányt meg kell 
változtatni, mert mindenfajta fejlesztés rossz irányba megy. 

 Azt gondolom, hogy pontosan ez az a bizottság, amelynek pontosan tudni kellene - és 
én itt nem akarok az ágazati politikákkal foglalkozni, mert az egy dolog, arra megvannak a 
megfelelő szakbizottságok, hogy ezeket az ügyeket megvitassák -, hogy területfejlesztési 
ügyekben helyi szinten, legalábbis az esetek többségében, 90 százalékában, a helyi fejlesztési 
koncepciók kidolgozásában, azoknak az irányoknak a meghatározásában, hogy merre mentek, 
milyen forrásokat, milyen arányban, hogyan és mire írtak ki pályázatokat a regionális 
tanácsok, amik a hazai fejlesztési források voltak, az azt kell hogy mondjam, hogy mindenhol 
ezek konszenzussal születtek az akkori kormánypárt és az akkori ellenzéki politikusok között. 
Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy nem jó irányba megy ez a dolog, ha ennyire 
tendenciózusan állítja be, hogy minden folyamat rossz és nem vezetett sehova, mert akkor 
milyen lesz a következő koncepció. Ennek ez a problémája. Ha mindenki szerint ez egy 
zsákutca volt, akkor kíváncsi leszek, hogy a jövő év januárjában… Az anyag is azzal 
foglalkozik, hogy január 31-éig szükséges kidolgozni az új, közös koncepciót. Nagyon 
kíváncsi leszek. Most már gyakorlatilag kész kell hogy legyen, ha ezt január 31-éig be akarják 
nyújtani, tehát valahol a fiókban már nyilvánvalóan megvan.  
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Ilyen tekintetben mi nem tudjuk támogatni azt a határozati javaslatot, amelyet az elnök 
úr most volt kedves kiosztani itt, hogy ezt általános vitára a bizottság alkalmasnak tartsa. Nem 
tartjuk alkalmasnak, elnök úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Parancsoljon, Szűcs képviselő 

úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Képviselő úr, 

valóban jó néhány kritikát megfogalmazhat ez az elég terjedelmes dokumentum, és azt 
hiszem, elmondhatom, mint a Megyei Önkormányzatok Szövetségének egyik tagja és elnöke, 
hogy a megyei önkormányzatok elkezdték az NGM-mel és az NFM-mel közösen ezt a 
tervezési folyamatot, és éppen azokat a hibákat szeretnénk kiküszöbölni.  

A miniszter úr által mondottakhoz úgy tudok csatlakozni, hogy igen, a településektől 
kérjük be azokat a véleményeket, amik alapján elkészülnek majd ezek a tervek, és igen, a jövő 
év elejére már akár programszintű tervekkel is fognak rendelkezni a települések, és ebből 
alkotják meg a megyék a saját terveiket, és utána ezt fogjuk közösen összedolgozni a 
minisztériummal. Valóban egy teljesen új metódussal készül ez a tervezés, és teljesen más 
hangsúlyokat tartalmaz, mint ez a bizonyos 2005-ben elkészült. 

Én, aki végigcsináltam az előző tervezési ciklust is, talány annyi kritikát 
megfogalmazhatok, hogy 2006 óta hazai forrás nem volt, pont az önök áldásos tevékenysége 
nyomán a hazai források a területfejlesztésből eltűntek. Nyilván ez volt a Lamperth-féle 
mondat igazi jelentése, amikor azt mondta, hogy tudjuk, hogy hogyan kell ezeket a 
folyamatokat irányítani, és tudjuk, hogyan kell az önkormányzatok döntési helyzetét 
megszüntetni.  

Reméljük, hogy a következő időszakban tényleg egy egymásra épülő rendszerben a 
területfejlesztés azokat az érdekeket fogja képviselni és szolgálni, amik Magyarországnak 
szükségesek, és nem néhány pályázatíró cégnek meg politikai háttéralkunak. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, Szűcs képviselő úr. (Varga Zoltán: Személyes megtámadtatás 

miatt…) Senki nem támadta meg, de természetesen, képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tényleg nem volt teljesen korrekt az 

elnök úr hozzászólása. Én azért egy dologra szeretném a kormánypárti képviselőket 
figyelmeztetni.  

Volt szerencsém látni a Békés megyei koncepciót. Ha hasonló metodikában lesz az 
alapja a 2014-2020 közötti időszaknak, akkor azok, akik majd valamikor annak az időszaknak 
a jelentését fogják tárgyalni itt, ebben a Házban, lehet, hogy rosszabb helyzetben lesznek. Azt 
azért teljesen világosan tudni kell mindenkinek - persze lehet sírni a hazai fejlesztési 
forrásokért -, hogy ez először is nem 2006-ban lett megszüntetve, hanem fokozatosan lett 
kivonva. Szerintem olyan 2008-2009-ben tűnt el az utolsó hazai fejlesztési forrás. De tényleg 
fokozatosan ki lett vonva, hisz teljesen természetesen az volt a metodika, és most is az kell 
legyen a taktika, mert nem lesz hazai fejlesztési forrás - kivéve a stadionokra -, hogy itt csak 
az európai uniós forrásokra lehet támaszkodni.  

Ha nem vesszük figyelembe az európai uniós folyamatokat, hanem majd mi magunk 
valamit kitalálunk, hogy a települések valamilyen kívánságlistát fognak összeállítani, azt majd 
leteszik, és ebből akarunk majd megyei meg országos koncepciót csinálni, és majd visszajön 
az az elfogadott hét éves időszakra elfogadott új fejlesztési program, akkor egyszer csak 
kiderül, hogy annak a felét sem lehet megvalósítani, mert nem támogatja az Unió. Én azt 
gondolom, hogy ez egy elég életveszélyes dolog, ha megint azt gondoljuk, hogy majd alulról 
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fog ez megvalósulni. Ez egy komoly probléma, és azt gondolom, hogy sajnálatos lesz, ha nem 
lesz figyelembe véve ennek a globalizációs folyamatnak a negatív oldala is, és azért, hogy 
készüljünk rá, nem azért, mert ennek örül az ember. Dehogy örül, annak örülne, ha mindig 
mindent meg lehetne valósítani ezekből a pénzekből, de ez illúzió, elnök úr. Tehát az a 
folyamat, ami elindult, sajnos ugyanolyan kívánságlisták halmaza, mint ami idáig volt, és 
annak, akinek ebből majd egy országtervet kell csinálni, az kösse fel a gatyáját. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Mi 2010-ben felkötött gatyával érkeztünk, tisztelt képviselő úr, és ez azóta is 

tart. (Varga Zoltán: Egy kicsit még hosszabban kéne.) 
Kíván válaszolni valamit a tárca? (Jelzésre:) Kíván.  

Salamin Géza refelxiói 

SALAMIN GÉZA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak nagyon röviden, 
pontosításként: maga a jelentés egyrészt magukról a folyamatokról szól az első részében. 
Ezek objektív statisztikákban mérhető trendek, amelyről a II. fejezet szól, különösen európai 
kontextusba, európai folyamatokba ágyazva. Az a bizonyos rész, amely tulajdonképpen az 
eddigi teljesítést értékeli, ez a IV. fejezet, amelyből azt nagyon fontos elmondani, hogy ez 
nem egészében és mindenestül a magyar fejlesztéspolitikát értékeli, hanem a törvényben 
rögzített feladatából adódóan egy bizonyos nézőpontból, az országos területfejlesztési 
koncepcióban megfogalmazott célok mentén értékeli. Tehát amikor azt írja, hogy ez sem 
valósult meg, az sem valósult meg, az igazából arról szól, hogy a koncepcióban rögzített 
célokhoz képest milyen változási irány volt, és nem feltétlenül az egésznek a hatékonyságáról 
és minden eleméről szól.  

Döntés a jelentés általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Köszönöm. Kérném a tisztelt bizottságot, hogy aki a jelentést általános vitára 
alkalmasnak tartja, és ezáltal elfogadja az általam kiosztott OGY-határozattervezetet, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem! (Szavazás.) 6 nem. Aki tartózkodott! 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Rátérünk a 2. b)-re. (Varga Zoltán: Elnök úr, szerintem előadót is kéne állítanunk, már 
csak azért, mert első helyen kijelölt bizottság vagyunk.) Nem kötelező, de ha kívánja… 
(Varga Zoltán: Abszolút.) Abszolút. Akkor a kisebbségi előadó szerintem Varga képviselő úr, 
ezt tisztán látom, Szűcs képviselő úr pedig a bizottság többségi álláspontját fogja képviselni. 

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a 
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, valamint a magyar településhálózat 
helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám) (Döntés 
bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

A 2. b) az ország területi folyamatinak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a 
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, valamint a magyar településhálózat 
helyzetéről szóló jelentés elfogadása - nincs száma, mert amikor napirendre került, még be 
sem volt adva -, döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról. 

Döntés a bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 

Az a kérdésem, hogy ezt megszavazzuk-e az előző elfogadása mellett. Aki el tudja 
fogadni, kérem, jelezze! (Szavazás.) 18 igennel elfogadtuk.  
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Egyes törvényeknek a Magyary egyszerűsítési programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám) (Döntés a törvényjavaslat 
általános vitára való alkalmasságáról) 

A módosított, de általam elmondott napirend szerint a 9244. számú, egyes 
törvényeknek a Magyary egyszerűsítési programmal és a területfejlesztéssel összefüggő 
módosításáról szóló javaslatot vennénk elő. Ennek a megvitatásához érkezett Salgó László 
főosztályvezető úr a KIM részéről. Üdvözlöm a főosztályvezető urat. Megkérdezem, hogy 
kíván-e hozzáfűzni valamit, illetve indokolni a javaslatot.  

Dr. Salgó László kiegészítése 

DR. SALGÓ LÁSZLÓ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden ismertetném a Magyary egyszerűsítési programmal és a 
területfejlesztéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/9244. számú javaslatot. 

A javaslat négy fő csoportban módosítja a törvényeket. Az első az anyakönyvi 
törvényerejű rendelet módosítása. Itt egyrészt bevezetjük az egyablakos ügyintézést, 
rövidítjük a határidőket, vagy például névváltoztatás esetén lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
a hatályos szabályozásoktól eltérően bármely anyakönyvvezető előtt be lehessen nyújtani a 
névváltoztatási kérelmet. 

A következő a személyiadat- és lakcímnyilvántartási törvény módosítása. Itt talán a 
legfontosabb változás a nyugdíjas korúakat érintő változás, mert eddig a 70. életév után már 
nem kellett új személyi igazolványt igényelni, ez a javaslat az egyszerűsítés keretében a 
65. életévre viszi le ezt az életkort. Emellett itt is megtalálható az egyablakosítás és további 
határidő-rövidítés.  

A harmadik csoport az állampolgársággal kapcsolatos ügyek. Itt például az 
állampolgársági igazolvány, amely eddig egy évig volt érvényes, három évig lesz érvényes. 
Vagy például az állampolgárság visszaállítása, tehát abban az esetben, amikor valaki 
lemondott a magyar állampolgárságáról, a hatályos szabályozásokhoz képest egy év helyett 
három évig kérheti vissza az állampolgárságát.  

A negyedik csoport pedig a területfejlesztéssel összefüggő módosítás. Itt a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt érintette a többcélú kistérségekről 
szóló törvényt azáltal, hogy hatályon kívül helyezte. Ezt a javaslat a ’96. évi területfejlesztési 
törvényben oly módon módosítja, hogy bevezeti a kistérségi fogalmat, amely ezután 
területfejlesztési célú intézményként tovább élhet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Mivel ez egy egyszerűsítési program, ezért nincs, ha jól látom.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Akkor megkérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 
igen. Aki nem! (Szavazás.) 6 nem és kettő tartózkodás. Köszönöm.  

Előadót kell állítanunk. Várhatóan szerdán lesz a vita. Vigh László képviselő úr itt 
van, végighallgatta a vitát? Pont nincs. Keresek egy olyan képviselő urat, aki itt van és 
szerdán is számíthatunk rá. Bóka képviselő úr. (Közbeszólás: De nincs itt.) Ő itt van, csak épp 
teázik. Így járt. (Dr. Bóka István visszatér az ülésterembe.) Jó, hogy jöttél, István, mert te 
vagy a bizottsági előadó ebben a témában. Ki lesz a kisebbségi véleményé? (Hegedűs 
Lorántné: Apáti Pista.) Apáti képviselő úr mond akkor kisebbségi véleményt közfelkiáltással. 
(Dr. Bóka István: Testületi ülésen leszek.) Akkor átadod majd valakinek. Beszéljétek meg! 
(Varga Zoltán: Bocsánat, szavaztunk, már nem lehet átadni.) Semmi baj. Varga képviselő 
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úrnak nagyon jó hétvégéje lehetett, folyamatos zavarórepüléseket végez, de nem dőlünk be, 
folyamatosan tartjuk az állásainkat. Én már oda sem figyelek.  

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9242. szám) (Általános vita) 

Következik az eredeti 3., amely a fővárosi és megyei kormányhivatalok s a többi - 
nagyon hosszú -, T/9242. általános vitája. A lista szerint Zöld-Nagy Viktória helyettes 
államtitkár asszonyt köszönthetem. Meg szeretném kérdezni a helyettes államtitkár asszonyt, 
hogy van-e a kiosztott anyaggal kapcsolatban észrevétel, hozzáfűznivaló, kiegészítenivaló.  

Dr. Zöld-Nagy Viktória kiegészítése 

DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Csak 
egy nagyon rövid bevezető, illetve a törvényjavaslat indokolása, ha a bizottság megengedi. 

Újabb lépcsőjéhez érkeztünk a területi közigazgatás átalakításának szervezeti oldalról, 
illetve a közigazgatás átalakításának eljárási szempontból. A parlament a tavaszi ülésszak 
alatt elfogadta a járások kialakításáról szóló törvényt, ennek végrehajtása alapján 
megkezdődött a járások kialakítása. A kormány megalkotta azt a kormányrendeletet, amely 
kijelöli a járásszékhelyeket, meghatározza az illetékességi területet, illetve a különböző 
feladat-, hatásköri szabályozással összefüggő szabályok is megszülettek. Ez alapján 175 járási 
hivatal és 23 kerületi hivatal áll fel és kezdi meg működését január 1-jétől.  

A járási törvényben foglalt határidőig, október 31-éig 2760 megállapodást kötöttek az 
önkormányzatok és a kormánymegbízottak, ezek rendezik az ingatlanhasználattal, illetve a 
feladatokkal arányosan átkerülő köztisztviselők körét. Ez utóbbi szempontjából igen lényeges 
a mostani törvényjavaslat, hiszen a kormánynak egyértelmű szándéka volt - és ez megjelenik 
a törvényjavaslatban is -, hogy az önkormányzatoktól átkerülő köztisztviselők az 
illetményüket január 1-jétől meg tudják tartani. Ezt a szabályozást tartalmazza a 
törvényjavaslat. A megkötött megállapodások alapján közel tízezer köztisztviselőről van szó. 

Nagyon fontos, hogy további, az előkészítés során felmerült kérdéseket próbál 
garanciális elemként rögzíteni a törvényjavaslat. Ilyen például a járási szakigazgatási szervek 
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásának speciális szabályozása, illetve például az 
ingatlanhasználattal összefüggésben az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges 
garanciális szabályokat szintén tartalmazza a törvényjavaslat. 

Ahogy említettem, a közigazgatásban nemcsak szervezeti átalakítás zajlik, hanem 
ezzel párhuzamosan az eljárási szabályozásnak is egy átfogó áttekintése történik. Ennek egy 
újabb lépcsője a Ket. módosítása, amely a vállalkozói és egyébként az állampolgári 
adminisztrációs terhek csökkentését hivatott rendezni a Ket. módosításával. Néhány elemet 
emelnék csak ki ebből. Az egyik legfontosabb kérdés a gyermekbarát közigazgatás, a 
közigazgatási eljárás gyermekbarát jellegének erősítése, összhangban egy 1989-es New York-
i egyezménnyel. Sőt, a jogrendszerben mi annyival továbbmegyünk, hogy nem is csak a 
gyermekekre korlátozódunk, hanem a kiskorúakra, a cselekvőképtelenekre és a korlátozottan 
cselekvőképesekre vonatkozóan is hasonló szabályozást, könnyítő szabályozást teszünk a 
Ket.-be. Ezen kívül bevezetjük a kérelemre induló hatósági eljárás szabályozását, és 
szabályozzuk a szakhatósági eljárásokat is egyszerűsítési szempontból. Köszönöm szépen. 

Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. A kérdések következnek. 
Nekem egy kérdésem lenne. Mindig van egy olyan érzésem, hogy néha egy-egy ilyen javaslat 
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előtt nem lenne baj konzultálni azokkal, akik dolgoznak önkormányzatoknál is, tényleg csak 
apró, technikai kérdésekben.  

Ha jól láttam, van egy olyan része - és kérdezem utólag természetesen, hogy 
lehetséges-e, hogy ezt átgondoljuk -, hogy a hagyatéknál 10 napról leveszi 8 napra az 
önkormányzat rendelkezésére álló időt egy hivatalos okmány, végzés kiadását arról, hogy mi 
maradt ott, értékkel együtt. Én konkrétan - anélkül, hogy bárkit megsértenék -, tudok olyat, 
hogy nálunk egy nagyon komoly és mindenki által ismert gyárosnak ott volt a II. kerületben a 
lakhelye és elhunyt. Tudják, hogy az milyen feladat, hogy értékkel együtt kiadjanak egy több 
milliárdos ingó, ingatlan vagyont, és ezt megcsinálni egy önkormányzatnak? Ez a 10 nap is 
néha tarthatatlan volt. Most ezt levesszük 8 napra. Én szeretném, ha egy picit közelítenénk az 
élethez, és ebbe valamifajta cizellálást belevinnénk, mert van, amikor ez a kérés egyszerűen 
nem teljesíthető. Ez csak egy konkrét észrevétel. 

Én ezért mondtam a helyettes államtitkár asszonynak mindemellett, hogy minden 
szándék támogatandó, szerintem mindig jobb, amikor előtte tudunk egyeztetni egy vagy két 
héttel, mert ha egy-két szakember megnézi, akkor számos ilyen kérdést esetleg a benyújtás 
előtt át tudunk nézni. Van, amikor tudunk egyeztetni, azt díjazom, de még egyszer mondom, 
szerintem ez ilyenkor is javallott lenne. (Jelzésre:) 

Pál Tibor képviselő úr.  
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Azért kértem szót, merthogy meglepő 

módon ennek a törvénynek elég jó volt az előkészítése és az egyeztetése, viszont azt kell hogy 
mondjam, hogy valami zavar mégiscsak van a rendszerben, mert most ráadásul egy bizottsági 
ülésen tárgyaljuk úgy, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 
törvény két törvényben is módosítjuk, ráadásul tartalmilag majdnem ugyanaz, tiszteletdíj meg 
pénz körül forog a dolog.  

Mi az akadálya annak, hogy ezt egy törvénybe tegyük? Azt kell mondjam, hogy ezek 
után az egész előterjesztés meg az egyeztetés hiteltelenné válik. Vagy nem beszélnek 
egymással az érintettek, vagy nem értem, miért jó az, hogy egy bizottsági ülésen két napirendi 
pontban is egy ugyanazon törvénynek egyébként tartalmát tekintve majdnem ugyanazokat a 
kérdéseit szabályozza. Akkora káosz van, ha jól látom, az egyeztetés és a törvényelőkészítés 
folyamatában, hogy szinte képtelenség követni azt, hogy milyen módosítások vannak, majd a 
végén hogyan módosítanak egy törvényt, mert több törvényben egy ülésszakban - ha jól látom 
- módosítanak egy törvényt, és utána mindig az következik be, mint ami most egyébként a 
9243-asnál, hogy visszajön és módosítjuk, mert nem megfelelő az előkészítés.  

Mi az oka ennek igazából? Miért nem lehetett ezt egy törvényben behozni? 

Dr. Zöld-Nagy Viktória reflexiói 

DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen azt a megjegyzést, hogy meglehetősen jó volt 
a törvényjavaslat előkésztése. Valóban a törvényjavaslattól függetlenül minden más, akár 
kormányrendeleti, miniszteri rendeleti szintű szabályozásnál is törekszünk arra, hogy 
önkormányzati érdekszövetségekkel, szakszervezetekkel folyamatos legyen az egyeztetés, 
hiszen egy nagyon nagy köztisztviselői és kormánytisztviselői állományról beszélünk, 
akiknek az életét alapjaiban befolyásolja a járási hivatalok kialakítása.  

A polgármesteri tisztséggel összefüggésben ez egy pontosító jellegű módosítást 
tartalmaz. A törvényjavaslatnak az is a célja, hogy kistérségi szinten a többcélú társulások 
által ellátott feladatokra vonatkozóan is a járási szintet nevesítse mint az államigazgatási 
feladatellátás színterét, és ezek között van egy olyan kérdés, ahol a körzetközponti települési 
jogállás az önkormányzat képviselőinek illetményében is megjelenik. Ez a szabályozás csak 
azt garantálja, hogy bár kivezetjük a jogrendszerből a körzetközponti illetékességet és 
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körzetközponti szintű feladatellátást, de ezeknél a településeknél megmarad a lehetőség az 
illetmény biztosítására.  

Az a bizonyos másik törvényjavaslat nem a k o előkészítésében zajlott, az egy önálló 
képviselői indítvány, tehát ilyen szempontból a kettő nem tudott összeérni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr! 

További kérdések, észrevételek 

IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Én a kérdéseknél lemaradtam. 
Nekem az egyik kérdésem rögtön az lenne, amit most említett, hogy lehetőség van a 
körzetigazgatási központoknál az illetmények kiegészítésére. Gondolom, ezt úgy érti, hogy az 
önkormányzat saját bevételből biztosíthatja. Ezzel talán olyan sokra nem megy az ember, 
mert saját bevételből azt csinál, amit akar.  

A másik kérdésem az lenne, hogy korábban említette, és megütötte a fülemet az, hogy 
az átvett személyi állománynál január 1-jétől megkapják a korábbi illetményüket. Ez azt 
jelenti, hogy amennyi az illetményük volt decemberben, pontosan ugyanazt kapják meg 
januárban is? Tehát ha az illetményük, mondjuk, el volt térítve, akkor az eltérített illetményt 
kapják-e? 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Mind a 

két kérdésre igen a válasz. A körzetközponti illetmény lehetősége az önkormányzati 
képviselőre vonatkozó szabályozás. Itt a köztisztviselők közötti differenciálás a 
köztisztviselői törvény alapján fog történni, tehát ez egy speciális szabályozás önkormányzati 
képviselőre, amit meghagyunk a rendszerben, de természetesen a saját bevétel terhére.  

Az átvett köztisztviselők esetében az önkormányzat és a kormánymegbízott között 
megkötött megállapodáskor irányadó illetmény az, ami január 1-jén az átvett 
köztisztviselőnek az illetménye lesz. Ezzel próbáljuk azt garantálni, hogy a megállapodás 
megkötése, illetve december 31. után ne történjen módosítás az illetményben, amely 
bármilyen irányban tudja befolyásolni azt, hogy a köztisztviselő azért a munkáért, amit 
jelenleg elvégez vagy a megállapodás megkötésekor elvégzett, megkapja ugyanazt a 
járandóságát január 1-jétől. Ez alól egy kivétel van, ha a törvény alapján jogosult arra, hogy 
az illetményében növekedés következzen be - például jubileumi jutalomra lesz jogosult, vagy 
fokozatban előrelép -, akkor ezeket nyilvánvalóan a január 1-jei bérben már meg lehet 
jeleníteni, tehát az lesz a januári bére, egyébként pedig a megállapodás megkötésekor 
irányadó illetményt kapja.   

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
IVÁDY GÁBOR (független): Hadd reagáljak még erre, ha lehet. Akkor ez azt jelenti - 

csak hogy egyértelmű legyen, lehet, hogy hipotetikus a kérdés is -, hogy azok az 
önkormányzatok jártak el helyesen a saját dolgozóikkal szemben, akik még a 
kormányhivatallal kötött megállapodás előtt, ha esetleg korábban nem is tették gazdasági 
okok miatt, gyorsan eltérítették az illetményt. Mert ügyes, és remélem, mi is megtettük. 

 
ELNÖK: Én el sem tudom képzelni, hogy volt ilyen önkormányzat, ami ilyen nem fair 

módon játszott volna az állammal. Nem értem a kérdést egyszerűen. 
Habis alelnök úr jelentkezett már régebben, csak én elfeledkeztem róla.  
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. A járási hivatalok alakulásával 

kapcsolatban látok két területen gyakorlati problémákat. Az egyiket jeleztem a múlt héten 
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Virág Rudolf helyettes államtitkár úrnak, ami elsősorban adatvédelemmel kapcsolatos. Főként 
a gyámügyi igazgatást mondanám példaként, ahol véleményem szerint nagyon fontos érdekek 
fűződnek ahhoz, hogy illetéktelenek kezébe ne jussanak személyes adatok, az ügyintézés 
folyamatosságához viszont ugyancsak fontos érdekek fűződnek. Itt jeleztem azt, hogy ne 
köthessen önkormányzat és járási hivatal e tekintetben megállapodást, hanem legyen ennek 
egy szabályozott rendje, mert később személyiségi jogi kérdéseket érinthet, és kellemetlen 
helyzetbe kerülhetünk. 

A másik problémakör technikai jellegű, mert látszólag nagyon egyszerű az, hogy 
ingyenes használatba kerül ilyen-olyan ingó és ingatlan vagyontárgy, a gyakorlatban azonban 
egy iroda sok tekintetben telefonrendszereket jelent, számítástechnikai hálózatot jelent, védett 
vonalakat jelent, szoftvereket jelent, amelyeknek a kompatibilitását kellene biztosítani, és úgy 
érzem, hogy ez sem szabályozásilag, sem a gyakorlatban nem megoldott. Véleményem szerint 
ehhez szükség volna – bármennyire takarékosan kell ezt az átállást végrehajtani – adott 
esetben plusz forrásokra. Azt látom, hogy mindenki szereli le a rendszereit, viszi át újabb 
helyekre, és utána nagyon nehezen kezelhető ügyek lesznek itt az év végén, az év elején. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Államtitkár asszony.  

Dr. Zöld-Nagy Viktória reflexiói 

DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Valóban az adatvédelmi kérdésekkel, adatbázis-kezeléssel összefüggő 
észrevételeket megkaptuk, azzal egyetértünk, tehát ebben a tekintetben a törvény kiegészítésre 
szorul, hiszen törvényi szintű szabályozásnak érezzük mi is, hogy ez garanciálisan beépüljön 
a rendszerbe.  

Az ingyenes használat tekintetében, illetve az informatikai rendszerek használatánál 
meg fogjuk nézni, hogy ehhez kell-e törvényi szintű szabályozás, vagy akár alacsonyabb 
szintű jogszabályban rendezhető ez. A járási hivatalok előkészítése során egy nagyon széles 
körű informatikai felmérés is zajlott, tehát alapvetően pontos képpel rendelkezünk arról, hogy 
melyik önkormányzat milyen informatikai rendszert, szoftvereket, telefonhálózatot és egyéb 
vonalakat használt, tehát ehhez képest folyamatos a járási hivatalok működésének 
előkészítése. Az valóban problémát tud jelenteni, ha a megállapodás alapján nem a jelenlegi 
polgármesteri hivatal felszerelt épületében van egy járási hivatal vagy egy kirendeltség, 
hanem egy teljesen új épületbe fognak átköltözni, de ezt a kollegák végzik a gyakorlatban. 
Azt megnézzük, hogy kell-e ehhez szabályozás is. Köszönöm.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

ELNÖK: Én is köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor 
szavazzunk. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem! Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
6 tartózkodás.  

Előadót kell állítanunk. Én Pogácsás Tibor képviselő urat javaslom a többségi 
vélemény elmondására. Kisebbségi vélemény kell? (Nincs jelzés.) Nem kell. Akkor bizottsági 
véleményt fog mondani Pogácsás képviselő úr. Köszönöm. 

 

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9241. szám) (Általános vita) 

Rátérnénk az eredeti 4-esre, az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények 
módosítása, T/9241. Magyariné Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt üdvözlöm a 
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Belügyminisztérium részéről. A KIM részéről Hazafi Zoltán főosztályvezető úr van itt. Ezzel 
kapcsolatban meg szeretném kérdezni a helyettes államtitkár asszonyt – remélem, a bizottsági 
ülés menete elég gyorsnak tűnt, hogy átérjenek a többi bizottságba is –, hogy van-e 
kiegészítenivalója, illetve hozzáfűznivalója a törvényhez.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit kiegészítése 

DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Néhány gondolatban összefoglalnám önöknek, hogy miről is szól ez a 
törvényjavaslat.  

Alapvetően két törvény módosítását tartalmazza: a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény módosításáról olvashatnak a javaslatban.  

A szolgálati törvénnyel kapcsolatban kiemelnék néhány olyan szabályt, amely 
jelentősnek mondható. Egyrészt a tervezet újraszabályozza a vezénylés és a berendelés 
fogalmát és kérdéseit. Ilyen formájában a berendelés megszűnik és beleolvad a vezénylés 
szabályai közé. Eszerint a vezénylésnek három része lesz, az egyik az országon belüli 
vezénylés, a másik a külföldre vezénylés, és az országon belüli vezénylésnek is két része lesz. 
A második rész egy speciális vezénylést tartalmaz, amely az ügyészi szervezethez és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez való vezénylést tartalmazza.  

Két új juttatás bevezetését is lehetővé teszi a törvény az állomány részére. Egyrészt a 
jó munka, jó munkateljesítmény elismeréséért egy üdülési támogatást tesz lehetővé, illetve a 
lakástámogatásnak egy új formáját teszi lehetővé és vezeti be. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény mintájára lehetővé teszi a képzettségi 
vagy munkaköri pótlék bevezetését, de természetesen ezt csak úgy, hogy a munkakörelemzést 
követően a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
meghatározott szakmai módszertan alapján lesz erre lehetőség.  

Újraszabályozza a Hszt. a teljesítményértékelés szabályait, illetve bevezet egy 
adatbankot, létrehoz egy adatbankot a személyügyi nyilvántartás részeként, amelynek az a 
célja, hogy a vezetői beosztásokba kinevezendők tervezhető adatait tartalmazza.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény megalkotása a közszolgálati életpálya 
kialakításának első lépése volt. Ennek további elemeit alapozza meg a jelenlegi módosítás, 
illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvény Kttv. szabályozásának összehangolását 
tartalmazza a javaslat. A Hszt.-vel kapcsolatban még az országgyűlési őrség január 1-jei 
megalakulásához kapcsolódóan tesz pontosító, kiegészítő javaslatokat.  

Három más törvény módosítását is tartalmazza a javaslat. Az egyik a háznagy 
javadalmazására vonatkozik, amely megszünteti a kettős javadalmazás lehetőségét január 1-
től. A fegyvertörvény módosítása azért került bele, bár nem biztos, hogy ide illenék, de a 
palermói egyezmény módosulása a muzeális fegyverekkel kapcsolatban szükségessé teszi, 
hogy ne lépjen hatályba január 1-jével a fegyvertörvény egy bizonyos módosítása. A 
dohányzással kapcsolatban pedig a büntetés-végrehajtási intézetekben egy speciális szabály 
bevezetése szükséges, mert a bv. intézetekben nem vezetne jóra egy teljesen tiltó rendelkezés 
alkalmazása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A bizottság néma csendben hallgatta végig. Főosztályvezető úr, a KIM 

részéről? Nem muszáj, csak ha van valami.  
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Úgy gondolom, hogy a helyettes államtitkár asszony összefoglalta a lényeget. A 
törvény alapvetően az életpályához kapcsolódik, illetve az Mötv. módosítását, illetve néhány 
technikai pontosítót tartalmaz. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés a helyettes államtitkár asszony által 

elmondottakhoz? (Jelzésre:) Pál Tibor képviselő úr, parancsoljon.  

Pál Tibor észrevétele 

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Nem is az államtitkár asszonyhoz, illetve 
nem is tudom, kihez, az elnök úrhoz vagy a helyettes államtitkár asszonyhoz szól, hogy 
megint azt tudom mondani, hogy a 9243. számú előterjesztésben, amit az elnök úr jegyez, 
ugyanúgy a háznagy kérdése szabályozva van. Nagyon nagy problémát okozott volna esetleg 
leülni az elnök úrral és egyeztetni, hogy mi van ebben a törvényben és mit kívánnak… 

 
ELNÖK: Inkább kétszer, mint egyszer se, tisztelt képviselő úr.  
 
PÁL TIBOR (MSZP): Igen, de azért az Országgyűlésnek, nem gondolom, hogy ez a 

normális menete, hogy egy bizottsági ülésen többször is találkozunk egy törvény több 
módosításával. Azt hiszem, jól lett volna ezt előtte egyeztetni. Nem tudom, kinek szól a 
kérdés, az elnök úrnak vagy az előterjesztőknek, de ez egy nagyon zavaró dolog, és úgy 
látom, hogy nem egy precíz előkészítésről van szó. Köszönöm szépen. 

Dr. Láng Zsolt reflexiója 

ELNÖK: Én úgy gondolom, hogy egy hatalmas nagy dicséretet kaptunk Pál képviselő 
úrtól ellenzéki létére, ugyanis 2012 telén a legnagyobb probléma, hogy több jogszabályban is 
pontosítjuk és szabályozzuk ugyanazt, és tulajdonképpen semmi más gond nincs azzal, amit 
elmondott a helyettes államtitkár asszony, illetve a szerénységem által jegyzett javaslat is 
kiváló. Külön köszönöm a képviselő úrnak ezt a konstruktív hozzáállást, és bízunk benne, 
hogy a Magyar Szocialista Párt valóban jó útra tért a legutóbbi kongresszus óta, és sikeres 
választási felkészülést kívánok egyben.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Szavazzunk, az a kérésem. Aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem tartja annak! (Szavazás.) 
Nyolcan nem tartják annak. Aki tartózkodott! (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincs. 

Előadót is kell állítani. Gondolom, Pál Tibor képviselő úré lesz a kisebbségi vélemény 
(Közbeszólások: Igen.), a többségi véleményt pedig Gelencsér Attila képviselő úr kapta meg.  

Nagyon szépen köszönöm a részvételt önöknek.  

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám) (Döntés a törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságáról) 

Egyből rátérnénk az előbb Pál képviselő úr által már felvezetett T/9243. számú 
törvényjavaslatra, amelyet Kósa Lajos és jómagam nyújtottunk be. Ezzel kapcsolatban nekem 
jelezték és látom is Gasparics Emese helyettes államtitkár asszonyt a BM részéről. Szeretettel 
üdvözlöm. Az lenne a kérésem, hogy az előterjesztő után, mert még muszáj mondanom 
néhány szót, kérem, hogy ha a helyettes államtitkár asszony kívánja, egészítse ki a javaslatot.  

Dr. Láng Zsolt kiegészítése  

Azt szeretném a tisztelt bizottsággal mint előterjesztő közölni, hogy az előterjesztésbe 
egy hiba csúszott, amelyet módosítani kívánunk, de ezt nyilván a képviselőtársaim észre is 
vették, miután nagyon részletesen elolvasták. Szerintem kiderült, ugyanis az indoklásban leírt, 



- 19 - 

szerintem teljesen logikus gondolatmenetet nem teljesen követte a paragrafusok eltolása. Mint 
látják, ez a kodifikációban nem volt egy könnyű munka.  

A lényeg a lényeg, szeretném hangsúlyozni, hogy az előterjesztő célja eredetileg az 
volt, hogy a főpolgármesteri illetmény kivételével az összes illetményt - tehát a megyei 
közgyűlési alelnökökét, főpolgármester-helyettesekét, alpolgármesterekét - eltoljuk 2014 
őszére. Ez ott a paragrafustologatásokban nem lett pontos, ezt korrigálni fogjuk, és már úgy 
fog bejönni a végszavazásra, hogy ennek a célnak megfeleljen, de az indoklásból ez 
egyébként kiderül. Csak azért mondtam, hogy aki esetleg ezt vette észre az áttanulmányozás 
során, a paragrafus/pont/paragrafus/c eltolást észrevette, hogy az nem teljesen jó, ezzel 
kapcsolatban szeretném mondani, hogy valóban hiba történt.  

Helyettes államtitkár asszony, parancsoljon, ha kíván hozzáfűzni valamit.  

Dr. Gasparics Emese kiegészítése 

DR. GASPARICS EMESE (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Mind én, mind a tárca úgy gondolja, hogy nem kell hozzáfűzni semmit, ezek a 
pontosítások valóban szükségesek voltak, úgyhogy támogatjuk.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdés, észrevétel a bizottság részéről? 

(Jelzésre:) Hegedűs Lorántné képviselő asszony, parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Az előterjesztőhöz, az elnök úrhoz szeretnék 

föltenni egy kérdést, ha már a hibáknál vagy a pontosításnál tartunk. A 7. § tekintetében… 
Megvárom, amíg az elnök úr előveszi. 

 
ELNÖK: Megvan fejben az egész, csak a képviselő asszonnyal azért tartok… 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Ez hatályba léptető intézkedéseket tartalmaz.  
 
ELNÖK: Ha felolvasná a problémás pontot. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Mindjárt fel fogom olvasni. Az élet bizonyos 

értelemben felülírta ezt a 144. §-t, ami a 7. §-ban van módosítva, tekintettel arra, hogy a 
(2) bekezdés az AB által meg lett semmisítve. Két olyan bekezdésre hivatkozik az elnök úr, 
ami már nincs. Ez az egyik. 

A másik viszont ezzel kapcsolatos, hogy a 143. § (4) bekezdés d) pontját is említi, ai 
viszont január 1-jén lépne életbe. 

 
ELNÖK: Ez hányadik pont, képviselő asszony? 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A 7. §-ról beszélek. 
 
ELNÖK: Igen. Azon belül? 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Azon belül a 3. bekezdésről beszélek, annak is a 

4. sora. A 143. § (4) bekezdés.  
 
ELNÖK: Pál képviselő úr, legyen szíves, figyeljen, hogy mit mond a képviselő 

asszony. Én követem.  
 



- 20 - 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Nagyon fontos, a)-d)-ig s a többi, mi minden van 
írva, és mindez 2013. január 1-jén lépne hatályba.  

 
ELNÖK: Én ezt értem.  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Én itt javasolni szeretném az elnök úrnak mély 

tisztelettel, hogy ha már ez a pont bekerült, akkor ne január 1-jétől - tehát a 143. § (4) d) - 
lépjen hatályba, hanem ezen módosítással együtt azonnal lépjen hatályba, amikor ezt a 9243. 
számú törvényjavaslatot elfogadja a Ház, nyilván minél hamarabb. Nyilván az önök 
előterjesztése is erre irányul, hogy minél hamarabb ezt is fogadja el a Ház.  

Megmondom, hogy mit kérek, ha szabad indokolnom.  
 
ELNÖK: Most a viccet félretéve, képviselő asszony, ez melyik pont? A 143. d) mi az 

Mötv.-ben? Keresem én is, csak nyilván ön tudja. Mire vonatkozik ez? 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elmondom: olyan törvényi felhatalmazást ad az 

önkormányzatoknak rendeletalkotásra, ami a közösségi együttélés szabályait szabályozza. 
Kirívóan közösségellenes magatartásokról már nem alkothatnak rendeletet az 
önkormányzatok, ezért milyen jó lenne, ha már most tudnánk a közösségi együttélés 
szabályairól rendeletet alkotni, és abban szankciókat megfogalmazni. Erre ez a d) bekezdés 
egyébként alkalmat és lehetőséget adna, csak sajnos ez január 1-jétől lép hatályba az önök 
előterjesztése szerint és az eredeti Mötv. szerint. Ezzel a kis módosítással mondjuk már 
december 1-jétől - vagy ahogy sikerül ezt a törvényt elfogadni - lehetőség lenne rá. A kirívóan 
közösségellenes magatartásról szóló rendeletnek csak a címét kellene átírni, és így meg van 
oldva a kérdés. Nem tudom, hogy ez így világos-e.  

 
ELNÖK: Annyit szeretnék mondani, képviselő asszony, a legelső felvetésére, hogy az 

AB megsemmisítette: pont azért vesszük ki, mivel az Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt 
a részt. Ezért ki is vesszük a törvényből.  

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): De benne van.  
 
ELNÖK: Nem, az a 144-esre vonatkozik, amit mondott. Valamelyikről azt mondta, 

hogy amúgy is kivesszük a törvényről. Az e) pontot azért vesszük ki, mert megsemmisítette 
az AB, ezért gondoljuk, hogy ne is legyen benne.  

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Benne van, a (2) bekezdés. Az 51. § (4) ezt 

semmisítette meg, de a 143. § (4) e) mikor lép hatályba.  
 
ELNÖK: Akkor ezt megnézem. 
A másikkal kapcsolatban: meg fogjuk nézni nyilván a Belügyminisztériummal, mert 

ebben az alkotmánybírósági döntésben, ami megsemmisítette az önkormányzatok azon jogát, 
hogy rendet tartsanak a saját településükön, szeretnénk jogilag megnézni, hogy hogyan 
lehetséges bármifajta eszközt kapni. Ha jogilag lehetséges, amit a képviselő asszony mond, 
akkor nekem nincs ellenemre, hogy akár december 1-jétől vagy a törvény hatályba lépésétől 
bevezessük. Annyit engedjen meg, hogy megnézzük ennek a lehetőségét, és ha esetleg 
megteszi, hogy szintén megnézi és be is nyújtja, képviselő asszony, akkor szerintem ha ez 
jogilag lehetséges és nem áll szemben az AB-döntéssel, akkor én ezt támogatandónak tartom.  

Parancsoljon, alelnök úr.  
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy észrevétel. Lehet, hogy 
én nem értek valamit, de a 7. § (1)-(2) bekezdéseinél 2012. január 1-je helyett 2012. április 
15. a hatályba lépés. Ez már múlt idő.  

 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Az egész múlt idő.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Lehet, hogy nekem maradt ki valami, csak a 

dátumokat nem értem. Ezért kérdezem.  
 
ELNÖK: Az a helyzet, hogy ez nem volt egy egyszerű kodifikációs feladat, és lehet, 

hogy csúszott bele hiba, mert egyszerre kell az Mötv.-t szabályozni, de miközben rengeteg 
szabályt átcsúsztatunk pontosan a korrektség miatt a következő önkormányzati választásokra, 
ezért itt azokat a szabályokat, amelyeket már kivettünk, vissza kellett rakni, hogy közte is 
legyen valami. Ez tényleg nem volt egyszerű, és ha ránéznek erre a számsorra - Lajossal sokat 
vívódtunk -, belecsúszhattak hibák.  

Hogy komolyan válaszoljak a képviselő úrnak: ez volt az egésznek a célja, hogy 
számtalan olyan szabályozás van, amit vissza kellett addig rakni, ameddig az Mötv. újra 
szabályozza, ha nem január 1-től vagy azonnal lép hatályba az Mötv.-nek bizonyos szakasza. 
Ezért lehetséges az, amit a képviselő asszony is mondott, hogy van olyan, ami emiatt rossz 
helyre került, de ezt igyekszünk rendbe rakni, és mire szavazni fogunk - ha jól tudom, csak a 
jövő héten lesz a parlament előtt a dolog -, addigra megpróbáljuk rendbe rakni.  

Most a reggeli jó kedvet - ami nyilván hamarosan le fog törni - félretéve mondom a 
képviselő asszonynak, hogy tegye meg, hogy ezt be is adja, mert ha támogatható, ha helyre 
rakható, és ha közös érdek, akkor tegyük meg.  

Szerintem egyébként - megelőlegezve az általános vitát - független attól, hogy 
láthatóan az újságírók nem értik az egészet, és nyilván az ellenzéki újságírók próbálnak 
mindenféle cikkekben kihozni valamifajta rossz végkövetkeztetést, az a korrekt, hogy azokat 
a szabályokat, amelyeket most vezet be akár javadalmazásban, akár összeférhetetlenségben, 
nem a ciklus közepén egyszer csak bevezetjük, hanem azokat a feltételeket, amivel 2010-ben 
valaki vállalta a tisztségét és amivel megválasztották, meghagyjuk a ciklusra, és a következő 
ciklustól vezetjük be az új szabályokat. Arról nem beszélve, hogy fél évre nem hagyunk 
településeket vezető nélkül 2014 tavasza és ősze között, amikor nem lehet időközi választást 
kiírni, mert szerintem józan politikus, akinek egy kis gógyija van, nem akar egy negyedik 
választást abban az évben.  

Azt gondolom, önök is érzik, hogy ez egy teljesen támogatható előterjesztés, mert ez 
csak erről szól, hogy rendezett viszonyok között tudjuk az önkormányzati választásokat 
megtartani ’14-ben, és az addigi időszakot is, és nyilván beáll ’14-ben az új rendszer, és az új 
Mötv. az akkor megválasztott tisztviselőkre már teljes mértékig vonatkozik. Természetesen 
minden más is, az összeférhetetlenségek, a parlament kisebb létszáma, s a többi, s a többi, s a 
többi.  

Ez volt az egésznek a célja, de ki fogjuk javítani ezeket a technikai hibákat.  

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 

Ha nincs más kérdés, észrevétel, akkor szeretném kérni, hogy aki tudja támogatni a 
bizottság részéről ezt a törvényjavaslatot, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. Aki 
nem tudja támogatni! (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 8 tartózkodással 
támogatta a bizottság.  

Előadót Habis alelnök úr személyében állítana a bizottság, ha el tudják fogadni. (A 
bizottság tagjai egyetértően bólintanak.)  
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Mára nincs is több napirendi pontunk. A héten elvileg nem lesz több bizottsági ülés, 
tudom, hogy ezt többen sajnálják, várhatóan jövő hét hétfőn találkozunk. Köszönöm szépen. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 11 perc) 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz 


