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Napirendi javaslat 

1. Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. 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) 
Nagy Csaba (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Szekó József (Fidesz) 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 
Endrésik Zsolt (független) 
Ivády Gábor (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik) 
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz) 
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz) 
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz) 
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: JÓ reggelt 
kívánok, hölgyeim és uraim. Reményeim szerint az idei utolsó bizottsági ülésen mindenkit 
szeretettel köszöntök. Személyesen jelen van 12 fő, helyettesítéssel 7 fő, tehát a bizottságunk 
határozatképes.  

A napirend nem változott az eredetihez képest, aki el tudja fogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk.  

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló T/9244. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunk a Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő 
törvénymódosítás a T/9244. számon, a módosító javaslatok megvitatása. A KIM részéről 
Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat köszöntöm, akitől megkérdezem, hogy a módosító 
indítványokhoz tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Üdvözlöm a bizottság tagjait, tisztelt elnök úr, kormányálláspontot tudok 
mondani.  

 
ELNÖK: Tehát kormányálláspontot fog mondani.  
Az 1. módosító javaslat dr. Lamperth Mónika nevéhez fűződik, a kormány véleményét 

kérem.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, nem tudom, lehet-e összefoglalni a kormány álláspontját, ugyanis a 
kormány valamennyi kapcsolódó módosító javaslatot támogatni tudja, úgyhogy mindegyikhez 
ezt tudom elmondani. 

 
ELNÖK: Fantasztikus. A kormány rugalmasságát eddig is tapasztaltuk, de most is 

nagy megnyugvással fogadjuk. Ezek szerint támogatja a kormány Lamperth Mónika 
módosítóját. Aki el tudja fogadni a bizottság részéről, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ezt egyhangúlag el tudtuk fogatni.  

A 2. pontban Kozma Péter képviselő úr módosítóját ezek szerint szintén támogatja a 
kormány. Aki el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Szintén 
egyhangúlag elfogadtuk.  

A 6. pontban Mengyi Roland képviselő úr módosító javaslatát is támogatja a kormány. 
Aki el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ezt is 
egyhangúlag elfogadtuk.  

Kiválóan gyors és egységes volt a bizottság, köszönöm, helyettes államtitkár úr.  

Egyebek 

Az egyebek között annyit szeretnék csak mondani a 2. napirendi pontban tisztelt 
kollégáimnak, hogy január 29-30-án van egy konferencia Varsóban az önkormányzati 
regionális politikáról, és az a kérés, hogy egy kormánypárti, illetve egy ellenzéki képviselő 
képviselje a bizottságot. Az a kérésem az ellenzéki képviselőtársaimtól, hogy a titkárságon 
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jelezzék a héten, hogy ki képviselné a bizottságot ellenzéki részről, mi pedig majd a 
kormánypárti delegáltat kijelöljük.  

Ezenkívül annyi van még az egyebekben, hogy ha a tisztelt bizottságot nem sértjük 
meg, készültünk egy kis szendviccsel – ha valaki nem reggelizett – meg egy pohár pezsgővel 
így reggel, hogy jó legyen a nap, hogy az ünnepekre tudjunk koccintani. Az a kérésem, hogy 
ha elfogadják, akkor kötetlenül folytathatjuk, illetve még az a kérésem a kormánypárti 
képviselőtársaimhoz, hogy amennyiben lehet, maradjanak majd még öt percre a koccintás 
után.  

A mai bizottsági ülésnek vége, mindenkinek köszönöm a részvételt.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 40 perc) 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


