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az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
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az Országház főemelet 37-38. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke 
 
Babák Mihály (Fidesz) 
Dr. Bóka István (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz) 
Nagy Csaba (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) 
Schmidt Csaba (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Szekó József (Fidesz) 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) 
Endrésik Zsolt (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Habis Lászlónak (KDNP)  
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Dankó Béla (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Kanyó Lóránt István főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Peresztegi Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntöm az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság mai ülésén megjelenteket. A 
meghirdetett napirendhez képest a bizottság egyetlen tagja sem juttatott el írásbeli javaslatot. 
Tehát első feladat, hogy megállapítom, hogy a bizottság határozatképes; figyelembe véve, 
hogy 12-en vannak személyesen jelen, és 6-an megbízást adtak.  

Kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. Megállapítom, hogy a napirendet elfogadtuk.  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Az első napirendi pont az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló T/12792. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása. (Szekó József megérkezik az ülésre.)  

Az előterjesztő részéről köszöntöm Kanyó Lóránt István főosztályvezető urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. A főosztályvezető urat illeti a szó, hogy egyetért-e a 
módosító javaslatokkal vagy sem. 

Elsőként a 18. pont következik, Aradszki András javaslata. 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Köszöntöm a bizottságot. Kormánydöntés híján tárcaálláspontot van módom közölni. Nem 
támogatja a tárca ezt az indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Egyharmad 

sem támogatja.  
A 20. pont ugyancsak dr. Aradszki András képviselő úr javaslata.  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca szintén nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 43. pont szintén Aradszki András képviselő úr javaslata. 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca a 

kormánydöntésig nem támogatja ezt az indítványt.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja. 

(Dr. Bóka István jelentkezik.) 
Parancsoljon! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Bocsánat! Van dr. Aradszki Andrásnak egy 19. számú 

módosító javaslata, amit a költségvetési bizottság mint első helyen kijelölt bizottság 
házszabállyal nem összeegyeztethetőnek tartott. 
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Csak a figyelmet szeretném felhívni, ismét visszajön a nem vezetékes 
telefonszolgáltatók adómegosztása. Ez alapvetően Budapest javára csoportosít át, az összes 
többi vidéki település részére adót. Tehát kérem, hogy figyeljünk erre oda a jövőt illetően. 
Csak figyelemfelhívás volt a részemről. 

Köszönöm szépen. (Pogácsás Tibor és Nagy Csaba megérkeznek.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ehhez hozzáfűznivaló a minisztérium részéről?  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs észrevétel. Az 

indítvány lényegileg ezt tartalmazza, amit a képviselő úr elmondott. (Babák Mihály 
megérkezik.) 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérünk a második napirendi pont megtárgyalására, ez 
pedig a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 
törvényjavaslat, módosító javaslatok megvitatása.  

Köszöntöm Peresztegi Gergely főosztályvezető urat. A javaslatnak megfelelően 
fogunk haladni a szavazással. 

Elsőként az 1754. számú módosító javaslatról szavazunk. Parancsoljon! 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntök 

mindenkit. Én is csak tárcaálláspontot tudok közvetíteni. Az előterjesztő a tárcaálláspont 
szempontjából: igen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki az 1754. módosító javaslatot támogatja? 

(Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki az, aki ellene szavaz? 
(Szavazás.) 6 nem. Köszönöm szépen.  

A második szavazás, amely a felsorolásban a 171-essel kezdődik, és az 1751-essel 
fejeződik be. 

 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Köszönöm 

szépen.  
Bizottsági tag által benyújtott módosító indítványokról szavazunk. Elsőként a Hegedűs 

Lorántné által benyújtott javaslatok következnek. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. Köszönöm szépen.  
A Lukács Zoltán képviselő úr által benyújtott módosító indítványok következnek. 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen, és 1 tartózkodás. 
A Pál Tibor képviselő úr által benyújtott módosító indítványok következnek.  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet.  
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen.  
A Lengyel Szilvia képviselő asszony által benyújtott módosító javaslat? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. 
Apáti István alelnök úr javaslatai? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) 7 igen.  
Varga Zoltán képviselő úr javaslatai? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 7 igen. 
Bóka István képviselő úr javaslata? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Ki az, aki egyetért? (Dr. Bóka István jelentkezik.) Parancsoljon! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Nem pontos a javaslat címe, mert a BFT 

működési támogatását tartalmazza. Ez nem jó, ezt nyilván módosítani kell, mert a Balatonnal 
kapcsolatos kiadások, semmi köze nincs a működési támogatáshoz. 

Azt szeretném elmondani, hogy ez az összeg minden évben kifizetésre kerül, hiszen 
ezek alapvetően vízbiztonsággal kapcsolatos felvetések. Állandó cirkusz van belőle. Ezért van 
az a javaslat, hogy ha már úgyis kifizetjük évekre visszamenőleg, akkor önálló soron kéne 
hozni, hogy jó előre induljon a tervezés, és ne mindig szezon végén kapják meg ezt a 
támogatást a vízbiztonsággal foglalkozó szervezetek.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki 

tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) (Senki sem 
jelentkezik.) Köszönöm szépen.  

Tasó László képviselő úr 1711. számú javaslata következik.  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Egyharmad sem támogatja.  
Láng Zsolt, Cser-Palkovics András, Habis László 1712. számon benyújtott javaslata?  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 23 igennel támogattuk.  
Szedlák Attila képviselő úr 1749. és 1750. javaslata? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 

(Szedlák Attila jelentkezik.) 
Parancsoljon! 
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SZEDLÁK ATTILA (Fidesz): Köszönöm. A két előterjesztésem igazándiból ugyanazt 

tartalmazza, mégis szűkít az egyik a másikhoz képest, és kimondottan a két-háromezer 
lélekszámot biztosító közös hivatalok finanszírozásáról lenne szó. Hiszen beszéltünk már 
többször arról bizottsági ülésen, hogy kistelepülések tekintetében a finanszírozás még inkább 
rosszabb helyzetbe került már a 2013-as év tekintetében is.  

Bár én azt mondom, hogy pozitív alakulás a 2013 a 2014-hez képest, hiszen azért a 
háromezernél magasabb lélekszámú falvak tekintetében már javítottak a feladatfinanszírozás 
vonatkozásában, a közös hivatal feladatfinanszírozása vonatkozásában. Magyarul azt akarom 
mondani, hogy már közelítettek a feladatok tekintetében a finanszírozható dolgozói létszám a 
falvak tekintetében ugye, mert a városoknál sajnos csökkent a létszám.  

Viszont az én előterjesztésem tekintetében a két javaslat vonatkozásában azt tudom 
mondani, hogy az egyiknél nagyon nagy az érintettségi kör, ahol a közös hivatal tekintetében 
a maximális létszámot emelném 8 helyett 9-,re, ott sokkal több települést érint, mint a 
második, ami a közös hivatal, a közös hivatalnál viszont ott már nem lennének finanszírozva, 
ha azt támogatnák, hogy azok az önálló, két-háromezer fő közötti lélekszámú települések, 
ahol csak önállóan vannak, tehát azok már kiesnek belőle. 

Tehát kérem a bizottságot, hogy a közös hivatalos résznél, ott legalább lehessen 
támogatni azokat a két településből álló hivatalokat is, amik csak falvakból állnak össze.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 22 igen. 
Riz Levente 1263. számon benyújtott indítványa? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 20 igen. Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Egyebek nem lévén, megköszönöm a munkát. (Hegedűs Lorántné: 

Elnézést, elnök úr! Egy technikai jellegű ügyrendi kérdésem lenne! - Közbeszólás: Mikrofon!) 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Bizottsági tag által benyújtott módosító indítvány, 

ami egyértelműen a kettes mellékletet érinti, de nem került most elénk, más bizottság fog 
arról szavazni, vagy mi lesz azoknak a sorsa? A saját módosító indítványaim kapcsán 
kérdezem, konkrétan mondom: utolsó kötetben itt csak véletlenszerűen kinyitottam, a 2. 
pontnál az 1751-ről szavaztunk utoljára, az 1752-es, 1753-as is ilyen, az 1748-as, ugyanígy a 
létszámkérdés.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Azt mondja titkár úr, hogy a 180-asnál szavaztunk ennek 

kapcsán. (Hegedűs Lorántné: Értem. Akkor ennyi.) 
Köszönöm szépen.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc.) 
 

 
 
 
 
 

 

Habis László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


