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az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 
 
1. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az Országgyűlés 2013. június 10-i 

ülésnapján elfogadott "A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes 

törvények módosításáról" szóló törvény (A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött 

törvény T/11210/12. számon került iktatásra) 

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

eljárásában) 

 

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  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) megérkezéséig Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) megérkezéséig Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

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

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 12-en személyesen, 6-an helyettesítéssel vannak jelen, 
tehát a bizottság határozatképes.  

Egyetlenegy napirendi pontunk van, a T/11210/12. számon lévő, a Budapest főváros 
közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény.  

Aki el tudja fogadni a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az Országgyűlés 2013. 
június 10-i ülésnapján elfogadott "A Budapest főváros közigazgatási területével 
összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló törvény (A köztársasági elnök átirata 
és a visszaküldött törvény T/11210/12. számon került iktatásra) (A köztársasági elnök 
átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásában) 

Kérem Virág Rudolf helyettes államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről, legyen szíves, indokolja meg, hogy miért van újra előttünk a 
jogszabály, mi volt a köztársasági elnök úr aggálya, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnak mi a véleménye ezzel kapcsolatban, és az előterjesztést milyen szóbeli 
kiegészítéssel kívánja megtoldani.  

Parancsoljon! 

Dr. Virág Rudolf szóbeli kiegészítése 

DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A köztársasági elnök úr az Országgyűlés 
elnökének írt levelében lényegében azt fejtette ki, hogy Magyarország csatlakozott az európai 
önkormányzati chartához, és ennek az egyezménynek az 5. cikkelye értelmében a helyi 
önkormányzatok határainak megváltoztatásához az érintett önkormányzattal valamilyenfajta 
konzultációt kell folytatni, illetve, ha a törvény kötelezően előír népszavazást, akkor erre is 
sor kerülhet.  

Elnök úr azt jelezte, hogy a jogalkotási eljárás folyamatát áttekintve úgy véli, hogy 
nem teljesült ez a konzultációs kötelezettség, és ezért van szükség arra, hogy a javaslat 
megtárgyalására ismételten sor kerüljön. Az előterjesztő álláspontja szerint tartalmilag nem 
szükséges, hogy az előterjesztés változzon, az elnök úr által felhozott érvek alapján, 
eljárásjogi szempontból pedig eleget tettünk annak, hogy a konzultáció megtörténjen, hiszen 
miniszter úr levélben felkereste az érintett önkormányzat polgármesterét, amellyel 
kapcsolatban választ is kapott.  

Egyetlen kiegészítő indítvány kapcsolódna ehhez, ez pedig a hatályba léptetéshez 
kapcsolódna, hiszen elnök úr kezdeményezése folytán a hatályba léptetést akként célszerű 
rendezni, hogy a jogalkalmazó is fel tudjon készülni a folyamatokra, ezért egy módosító 
támogatását tartjuk célszerűnek. Egyébként érkezett, ahogy a bizottság előtt fekszik, más 
módosító is az előterjesztés tartalmára vonatkozóan, amit viszont nem támogatnánk.  

Köszönöm szépen. 

Kérdések, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, 
hogy van-e kérdés a helyettes államtitkár úrhoz. (Jelzésre:)  
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Parancsoljon, Tóth képviselő úr!  
 
DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Három kérdésem van. Az első, az úgy szól, hogy mi a tárca vagy a kormány álláspontja az 
elnök azon álláspontjával kapcsolatban, amit kétszer is leír, hogy „a törvénnyel nem értek 
egyet”. Tehát nem az egyes részeit küldte el, hanem a teljes törvényt, és ezt kétszer rögzíti az 
elnök úr, hogy „a törvénnyel nem értek egyet”. 

A második, hogy mi a tárca vagy a kormány álláspontja azzal kapcsolatosan, hogy ez a 
típusú egyeztetés megfelel-e az európai chartának. A harmadik pedig az, hogy a jogalkotásról 
szóló törvénynek is megfelel-e, hisz az elnök úr ezt is szóvá tette.  

Jelzem azt, hogy igen, tegnap én válaszoltam miniszter úrnak, de nem véleményeztem 
a törvényt, hanem megkeresésnek minősítettem, és jeleztem a levélben azt, hogy ez nem 
helyettesíti az általam, általunk elképzelt egyeztetési folyamatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Úgy érzékeljük, hogy tekintettel arra, hogy konkrét kifogás 
az előbb említett eljárási kérdésen kívül nem érkezett a törvény előkészítéséhez, magának a 
törvénynek a tartalma vagy egyes részei tekintetében nincs ok arra, hogy ez módosuljon. Az 
eljárással kapcsolatban pedig az ominózus hivatkozott európai önkormányzati charta 
rendelkezése nem fogalmaz meg formalitást, tehát nincs kötelező forma a tekintetben, hogy 
milyen módon szükséges lebonyolítani ezt a konzultációt. Ezért azt gondoljuk, hogy ez egy 
megfelelő megoldás.  

Ugyanígy a jogalkotásról szóló előkészítő szabályoknak is természetesen hasonlóan 
nincs kötött formátuma a tekintetben, hogy ilyen konzultációk miként zajlanak le. Ezért az 
előterjesztést, a kiegészítő hatályba léptetésre vonatkozó… (Nem érthető.) támogatásával 
fenntartjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Vélemény? 

(Jelzésre:)  
Parancsoljon, Tóth képviselő úr!  

Vélemények 

DR. TÓTH JÓZSEF (MSZP): Röviden jelezném azt, hogy javaslom, hogy a tárca 
vonja vissza az előterjesztést. A másik dolog, hogy nevetségessé teszik a köztársasági elnök 
intézményét.  

A harmadik dolog pedig az, hogy egy polgármesteri levél egyenlő a véleményezéssel, 
ezzel pedig a tárca teszi nevetségessé magát.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Kérem a tisztelt bizottságot, szavazzunk. Két darab zárószavazás 
előtti módosító javaslat van itt nálunk. Sorrendben a 13-as, az Tóth József képviselő úr 
zárószavazás előtti módosítója, amelynek én magam azért bevallom, polgármester úr, hogy 
egész pontosan nem tudom értelmezni egyes részeit; hogy a Margitszigetet ismét visszavonja, 
és általánosságban hoz be fogalmat. De ezt csak a mostani olvasásból láttam.  
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Ettől függetlenül természetesen kérem a tisztelt bizottságot, hogy aki támogatja a 13-
as, Tóth József által jegyzett, zárószavazás előtti módosító javaslatot, emelje fel a kezét! 
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 14. számú, amelyet a közigazgatási és igazságügyi miniszter, Navracsics Tibor 
jegyez, zárószavazás előtti módosító. (Szekó József megérkezik az ülésre.) Aki ezt tudja 
támogatni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen, mert közben megérkezett 
képviselő úr. Aki nem? (Szavazás.) 5 nem. Ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Vége a mai bizottsági ülésnek.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc.) 
 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


