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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend módosítása és elfogadása 

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

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 14-en személyesen, 6-an helyettesítéssel vannak jelen, 
tehát határozatképes a bizottságunk. 

Az eredeti meghívóval kapcsolatban a következő változtatásokat szeretném. A hatodik 
napirendi pontunk lekerül, tehát a T/13056. számú önálló indítványt levesszük a napirendről. 
Annyi kérés történt a bizottsági ütközések miatt, hogy az állami és önkormányzati 
nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló napirendi ponttal kezdünk, 
hogy más bizottságban is elő tudják adni. (Dr. Apáti István megérkezik az ülésre.) 

Tehát még egyszer, hogy tiszta legyen. Az eredetileg kiküldött napirendet 
kiegészítenénk a T/13055. számú energetikai tárgyú törvényjavaslat módosításával, a 
T/13053. számú állami és önkormányzati nyilvántartásokról szólóval - ezt vennénk az elején -
, és az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló T/13051. számúval. 
Ezekkel egészítenénk ki. Aki el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 
igennel elfogadtuk a napirendet. Ki nem fogadta el? (Szavazás.) 4 nem. 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános 
szabályairól szóló törvényjavaslat (T/13053 szám.) (Általános vita) 

Rátérünk az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános 
szabályairól szóló T/13053. számú törvényjavaslatra. Fekete Gábor helyettes államtitkár urat 
üdvözlöm, a KIM részéről. 

Kérem, hogy röviden ismertesse az előterjesztést! 

Fekete Gábor szóbeli kiegészítése 

FEKETE GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jogszabály létrehozását több dolog indokolja. Az 
egyik az, hogy jelenleg rengeteg nyilvántartással rendelkezünk a közszférában. Van két 
nyilvántartásunk, az egyik szerint magasabb jogszabály 1412 különböző nyilvántartást hoz 
létre, alacsonyabb nyilvántartások alacsonyabb szabályozásokkal, jegyzői nyilvántartásokkal 
pedig körülbelül 4500 nyilvántartással rendelkezünk. Ezek a nyilvántartások jelentős 
mértékben párhuzamosak egymással, és ezek között nagyon nehéz megteremteni az 
összhangot.  

Az Európai Uniónak van egy európai interoperabilitási keretprogramja, illetve 
stratégiája, amihez mi is szeretnénk csatlakozni, illetve csatlakoznunk is muszáj, mivel a 
2014-20-as tervezési ciklusban egy kiemelt prioritásról van szó, amelyet a magyar fejlesztési 
pénzek felhasználásain szeretnénk követni. 

A törvénynek az a célja, hogy egy olyan fogalomrendszert hoz létre, ami az egyes 
nyilvántartások közötti összehangolást, együttműködési képességet fokozza. Fontos az, hogy 
az állampolgároknak, vállalkozásoknak ugyanazt az adatot nem kell többszörösen 
szolgáltatniuk, illetve a nyilvántartásaink ezáltal pontosabbá tudnak válni. A törvényi 
szabályozásra azért van szükség, mert egyrészt a fontosabb nyilvántartásaink, amelyekben 
személyes adatok kezelése is megvalósult, azok mindegyike törvényi szinten szabályozott, 
illetve a nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy interoperabilitást, együttműködési 
képességet csak törvényi szabályozással lehetséges megteremteni. 

Fontos feladat lesz a jogszabály elfogadása után a kormánynak, hogy kijelölje az 
elsődleges nyilvántartásokat. Az elsődleges nyilvántartások bizonyos alapú nyilvántartások 
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esetében viszonylag egyszerűek, hiszen nyilván egy TAJ esetében vagy egy adószám esetében 
ez viszonylag egyértelmű, de mondjuk már, ha arról van szó, hogy a hegyközségek által 
követett nyilvántartás… (Nem érthető.), akkor már egészen biztos, nem olyan könnyű 
megválaszolni ezeket a kérdéseket.  

A törvény önmagában kötelezettségeket nem teremt, viszont, amikor a kormány 
kijelöl egy nyilvántartást elsődleges nyilvántartásnak, abban az esetben az adott 
nyilvántartónak biztosítania kell azt, hogy a többi nyilvántartást az ő nyilvántartásából tudják 
átvenni, frissíteni az adataikat.  

Röviden ennyit szeretnék elmondani a törvényről.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések? (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Észrevételek 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Legalább van alkalmam 
elmondani, hogy miért nem szavaztuk meg a napirendet, mert ilyen nyilván ritkán van. Azt 
gondolom, hogy az nem egy jó dolog, hogy egy teljesen új törvényjavaslatot így hoznak a 
Ház és a bizottság elé, hogy gyakorlatilag egyszerűen ideje nem volt senkinek, szerintem a 
túloldalon sem ezzel foglalkozni. Tehát szerintem ez egy elég méltatlan eljárás.  

Törvényjavaslat-módosításnál nyilván lehet azt mondani, hogy ismerni kell az eredeti 
törvényjavaslatot, de ez egy teljesen új törvényjavaslat. Én ebben a kérdésben, amit ön 
elmondott, lehet, hogy ez egy összefoglalója, de ez alapján szerintem nem lehet általános 
vitára ajánlani ezt a törvényjavaslatot ily módon a bizottságnak, és nem is gondolom, hogy az 
idő ebben ennyire sürget. Ha ez annyira fontos lett volna, akkor jóval hamarabb kellett volna 
ezt a törvényjavaslatot benyújtani. Nem fogjuk támogatni a törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát, ez a kormánypártok felelőssége.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ez már az észrevételek, hozzászólások kategória 
volt miniszter úr részéről. Ha más nincs, akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki 
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, és támogatni tudja. (Szavazás.) 20 igen. 
Ki nem? (Szavazás.) 6 nem. Kisebbségi véleményt akkor nem mond senki. Cserében a 
többségi véleményt Babák Mihály képviselő úr fogja elmondani. Köszönöm szépen.  

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

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat következik. 
Ezzel kapcsolatban Peresztegi Gergely főosztályvezető úr van itt, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból.  

A benyújtott kapcsolódó módosító indítványok csomagban történő szavazása 
következik. (Az elnök egyeztet a bizottság munkatársával.)  

Tehát csomagban fogunk szavazni. Az én sillabuszom szerint az előterjesztő egyetért 
az 1584/2. módosító javaslattal.  

 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tárca- vagy kormányálláspontot mond most, főosztályvezető úr? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárca. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet a 170/4., 170/5., 548/1., 548/2., 555/1., 555/2., 
636/1., 642/2., 663/1., 665/1-8., 667/1., 668/1-4., 669/1., 846/1-18., 925/1-7., 968/1., 968/2., 
973/1-6., 1056/1., 1084/1-5., 1093/1-3., 1096/1., 1113/1., 1123/1., 1123/2., 1132/1., 1157/1., 
1167/1., 1182/1., 1198/1., 1354/1., 1359/1., 1537/1. és 1586/4. pontokkal. Ha ezt meg tudja 
erősíteni a tárca nevében, azt megköszönöm. (Hegedűs Lorántné megérkezik.) 

 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, nem értünk egyet.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nem ért egyet bizottsági tagok, Hegedűs 

Lorántné és Bóka István által beterjesztett javaslatokkal sem, ha én ezt jól értettem.  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Akkor szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy akkor egyet tud-e 

érteni a tárca által csomagban… - hát a „csomag” az azért erős, de a 1584/2. támogatott 
javaslattal. Aki egyet tud érteni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ezt 20 igennel 
elfogadtuk. Ki nem értett egyet? (Senki sem jelentkezik.) És ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodás.  

El tudja-e fogadni a tisztelt bizottság, egyet tud-e érteni a tárcával a nem támogatott, 
előbb felsorolt javaslatokkal kapcsolatban? Aki ezt el tudja fogadni, az kérem, 
kézfelemeléssel… (Hegedűs Lorántné közbeszól.) Bocsánat! Akkor fordítva teszem fel, a 
formállogika szerint a képviselő asszonynak igaza van. Tehát ki az, aki a tárca által nem 
támogatott, előbb felsorolt javaslatokat tudja támogatni a bizottság részéről? (Szavazás.) 
Egyharmad sem támogatja.  

Végül pedig felteszem szavazásra, hogy ki az, aki támogatni tudja azokat a 
javaslatokat, amelyeket külön szedve a bizottság tagjai adtak be, Hegedűs Lorántné, illetve 
Bóka István, de nem támogatta a tárca. Ki az, aki… (Dr. Bóka István jelentkezik.) Szavazol 
vagy szólni kívánsz? (Jelzésre:) Akkor Bóka Istvánnak szavazás közben megadom a szót.  

 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid megjegyzés. Ez 

gyakorlatilag egy kapcsolódó módosító indítvány. A korábbi módosító indítványomat a 
bizottságok tudomásom szerint, a költségvetési mindenképpen, frakciódöntés alapján 
támogatták. Itt csak a cím változik. Sem az összeg, semmi más nem változik, csak a cím 
változik, tehát az elnevezése változik a sornak.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Ez fontos?  
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Igen, fontos. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor külön teszem fel. Tehát, aki Hegedűs Lorántné képviselő asszony 

javaslatait támogatni tudja a tárca ellenére, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyharmad sem tudta támogatni.  

Aki Bóka István javaslatát tudja támogatni a tárca ellenére, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ezt egyhangúlag megszavaztuk. Köszönöm szépen.  
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A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám) (A Számvevőszéki és költségvetési 
bizottság módosító javaslatainak megvitatása)  

A második napirendi pont a Magyarország 2014. évi központi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/12513. számú törvényjavaslat. Ezzel 
kapcsolatban a Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatainak megvitatása 
következik. Vigh Gyula főosztályvezető-helyettes úr van itt a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból. Szeretném megkérdezni, hogy a T/12513/36. módosítót tudják-e támogatni.  

 
DR. VIGH GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt 

bizottságot. A 36. számú módosító javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: El tudja nekem mondani, főosztályvezető-helyettes úr, hogy ennek mi a 

lényege, és miért támogatták? Megteszi? Ez kizárólag a Margitszigetről…? 
 
DR. VIGH GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a 36. számú módosító 

javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló törvényt módosítaná. A 2. § módosítása értelmében, tekintettel arra, hogy 2014. január 
1-jétől a helyi adókról szóló törvény a Fővárosi Önkormányzatot jogosítja fel arra, hogy a 
kizárólagos igazgatása alá tartozó területek tekintetében a helyi adót kivesse, erre tekintettel a 
forrásmegosztásról szóló törvény módosítása azt rögzítené, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
által kivetett adó a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.  

 
ELNÖK: És az nem kerül be a forrásmegosztásba, ha jól értem. Minden kerületi adó, 

amit a kerület beszed, az bekerül, amit a főváros szed be a Margitszigeten, az nem kerül be. 
(Dr. Vigh Gyula bólint.) Jó, értem. (Közbeszólás.) Formállogikailag nem, de akkor ezek 
szerint legalább valóban ez olvasható ki a paragrafusokból.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki tudja támogatni ezt a módosítót. (Szavazás.) 
18 igennel támogatta a bizottság. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem. (Szavazás.) És van 2 
tartózkodás.  

Nézzük a 12513/37. számú módosító javaslatot!  
 
DR. VIGH GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez a tárca által támogatott 

módosító javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 20 

igennel támogatta a bizottság. Ki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 
tartózkodás. (Szekó József megérkezik az ülésre.) 

T/12513/38. Ezzel kapcsolatban mi a tárca álláspontja?  
 
DR. VIGH GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Habis alelnök úr! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Ez a törvény az 

Áht. 79. § (4) bekezdését módosítja, miszerint a Kincstár vezeti a helyi önkormányzat 
megbízása esetén a számláját. Ez jelenti azt, hogy ez kötelező kincstári számlavezetés, vagy 
azt jelenti, ami le van írva, hogy ha ő megbízza a Kincstárat a számlavezetéssel? 
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DR. VIGH GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem jelent kötelező kincstári 
számlavezetést az önkormányzatok tekintetében. A hatályos államháztartásról szóló törvény 
79. § (4) bekezdése hasonlóan rendelkezik. A jelenlegi módosítás célja az, hogy ez a 
felsorolás az önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok mellett kiegészüljön a 
köztestületekkel. Felmerült ugyanis annak az igénye, tekintettel arra, hogy számos köztestület, 
kamara működik, lát el közfeladatot jelentős költségvetési támogatással, hogy az általuk 
támogatott tevékenységhez kapcsolódóan kincstári számlán tudják kezelni ezeket az állami 
forrásokat.  

 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki támogatja ezt a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) 22 igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. Kicsit olyanok vagytok, mint a Muppet Show-ban az öregek ott fent, a 
páholyban. (Derültség. - Pál Béla: Innen a másik oldal tűnik olyannak!) Ők csak ketten 
voltak. 

A T/12513/39. következik, ez az utolsó, ha jól tudom, a számvevőszéki bizottság 
módosító javaslatai közül. Ezzel kapcsolatban a tárca álláspontja? 

 
DR. VIGH GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 39. számú módosító 

javaslatot, amely a Gst. módosítását tartalmazza, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja. Köszönöm szépen.  

Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12910. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként) 

A harmadik napirendi pontunk az egyes törvények területrendezéssel összefüggő 
módosításáról szóló T/12910. számú törvényjavaslat, módosító javaslatok megvitatása. Szaló 
Péter helyettes államtitkár urat üdvözlöm a Belügyminisztériumból. 

Mielőtt rátérnék a módosító javaslatokra, szeretném megkérdezni helyettes államtitkár 
urat, hogy jól tudom-e, hogy ezzel a törvénnyel kapcsolatban még várhatóak egyeztetések, és 
az NGM-mel folyik egyfajta munka, hogy azokat az észrevételeket, amelyeket tettünk, majd 
egy egységes javaslatban behozzuk.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! A területfejlesztési törvényhez kapcsolódóak a bizottság elvárásai. Itt is 
van egy pont, ahol a bizottság esetleg egy csatlakozó módosító javaslatot be tud adni. Azt 
akkor majd jelzem a sorban. Az elnök úr javaslatait pedig továbbítottam helyettes államtitkár 
úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, akkor is jelezte, hogy a két törvény összefüggése 

igazából az NGM által kezelt törvény a területrendezésről, amelyhez több módosítót 
szeretnénk.  

Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot fog-e képviselni. 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Jelenleg 

tárcaálláspontot tudok képviselni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az 1. pont Aradszki András képviselő úr módosító javaslata. 
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca nem 

támogatja. (Tasó László megérkezik az ülésre.) 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 2. pont Szél Bernadett javaslata.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 3. pont Szél Bernadett javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 4. pont Szél Bernadett javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
Az 5. pont Szél Bernadett javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 6. pont Aradszki András javaslata.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad tudta támogatni. 
A 7. pont Szakács Imre, Borkai, Kara Ákos.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 8. pont Varga Zoltán módosító javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 

(Varga Zoltán jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Hozzászól, vagy csak nagyon jelentkezik? (Varga Zoltán: Feltétlen!) 

Parancsoljon! 
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VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ehhez a dologhoz 
hozzászólhatok. Azért szeretnék hozzászólni, mert Békés megye ivóvízminőség-javító 
programjának a körülbelül 4 évvel elkezdődött munkája alapján volt egy olyan alternatíva, 
hogy az aradi vízbázisról fog vásárolni egy közös vállalat vizet, és ezzel javítja fel az ivóvíz 
minőségét. 

Ennek a közös vállalatnak az alakítása meg is történt, a koncessziót meg is nyerték, 
tehát ebben irtózatosan sok pénz van. És amit én beadtam módosító javaslatot, a 
határmetszéspontban a két kormány megállapodott. Tehát ez egy kormányközi megállapodás 
alapján lett kijelölve, nem én találtam ki és írtam be.  

Ráadásul körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt volt egy szóbeli kérdésem a 
parlamentben, amelyre Fónagy államtitkár úr azt mondta, hogy a magyar kormánynak érdeke 
és támogatja azt, hogy ez az aradi vízátvezetés megtörténjen. Ebbe nem akarok belemenni, 
hogy melyik a jobb, nyilvánvalóan van itt egy lobbi, aki a gépészeti és művíz készítésben 
benne van, és ez egy óriási projekt. 

Mivel az általános vitában is elhangzott, hogy a területrendezési törvény egy 
lehetőség, ezért egyszerűen nem is értem, hogy miért nem engedi a kormány, hogy ez 
bekerüljön. Ez egy lehetőség, de ettől még lehet másképpen dönteni. Azt viszont én nem 
szeretném, hogy majd valamikor három-négy év múlva, amikor kiderül, hogy az az ivóvíz 
marha drága lesz az ott élőknek, akkor valaki azt mondja, hogy azért nem lehetett ezt 
megvalósítani, mert a rendezési tervben a határmetszési pont nem szerepel. 

Tehát nagyon szeretném kérni, különösen a Békés megyei képviselőket, ezt a plenáris 
ülésen is el fogom mondani, hogy igenis tessék támogatni ezt, mert ebben kormánydöntés 
volt, hogy ez a vízátvezetés legalábbis vizsgálat tárgya lesz. Aztán lehet, hogy másképpen 
fognak ebben a dologban dönteni, de én azt gondolom, hogy ennek itt helye van.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatta a 8. módosító javaslatot. 

(Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Azért nem támogattuk a javaslatot, mert az ivóvízhálózat nem tárgya területrendezési tervnek, 
tehát semmilyen határmetszés nem szerepel benne. Az egy más kérdés, hogy a négyéves 
előkészítés dacára nem kapott Magyarország vízkészlet hozzájárulást. Eddig hitegettek 
mindenkit a román partnereik. A magyar kormány úgy döntött, hogy jelentős uniós 
pénzveszteség miatt hazai vízbázison fogja megvalósítani az arzénmentesítést. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Aki támogatni tudja a Varga-módosítót, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  
A 9. pont Szili Katalin képviselő asszony módosító javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. Ez az, ami ugyanakkor megfontolható a bizottság részéről, hogy ha erőmű 
elnevezését, adott esetben például az E.ON megnevezését el tudnánk hagyni, de római 
számmal mindenképpen szeretnénk jelölni, hogy egy településen hány erőmű van tervezve. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 10. pont Szél Bernadett javaslata. 
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DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatja.  
A 11. pont Borkai Zsolt javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 20 

igennel támogatja a bizottság. A végére értünk. Köszönöm szépen.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12909. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

A következő a területfejlesztésről és területrendezésről szóló T/12909. számú 
törvényjavaslat, módosító javaslatok megvitatása. Greinstetter Balázs államtitkár úr van itt az 
NGM részéről.  

A helyettes államtitkár úrtól is megkérdezem, hogy ha jól tudom, folynak 
egyeztetések, és valamifajta közös javaslattal be tudunk jönni ezzel a törvénnyel 
kapcsolatban, a múltkori bizottsági észrevételekkel kapcsolatban. Ezt jól tudom, ugye?  

 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen, folynak egyeztetések még ezzel kapcsolatban.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rátérünk a módosító javaslatokra. Az 1. számú módosító 

javaslat Bányai Gábor, Becsó Zsolt, Bodó Sándor és sokan mások javaslata. Tárcaálláspontot 
mond?  

 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot, igen. Kormányzati álláspont leghamarabb jövő héten lehet. Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatja a bizottság. 
A 2. Koncz Ferenc javaslata. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatja a bizottság. 
A 3. pont Bányai-Becsó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatja.  
A 4. pont?  
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GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
Belügyminisztériummal történt egyeztetést követően nem támogatjuk a javaslatot.  

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

Egyharmad sem támogatja.  
Az 5. pont Bányai-Becsó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az 5. pontot az NGM részéről támogatjuk. Szeretném jelezni, hogy a kormányzati álláspont 
kialakításánál itt döntően a vidékfejlesztési tárca álláspontja lesz a mérvadó, így a 
kormányzati álláspont változhat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 6. pont Koncz Ferenc javaslata.  
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyhangú. 
A 7. pont Bányai-Becsó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatja.  
A 8. pont Bányai-Becsó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatja.  
A 9. pont Bányai-Becsó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatja.  
A 10. pont Bányai-Becsó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatja.  
A 11. pont Bányai-Becsó. 
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GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Egyhangúlag támogatja a bizottság. 
A 12. pont Bányai-Becsó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ezt is 

egyhangúlag támogatjuk. 
A 13. pont Bányai-Becsó-Bodó. 
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatja.  
A 14. pont a végén?  
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ezt is 

egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Akkor várjuk a további 
fejleményeket.  

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12939. szám) (Általános vita) 

Az eredeti ötödik napirendi pont, a kormányablakok kialakításával összefüggő 
T/12939. számú törvényjavaslat, általános vita. Ezzel kapcsolatban Kovács Miklósné Molnár 
Ilona helyettes államtitkár asszony… (Jelzésre:) De nem! Viktória! 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, menetközben a párhuzamos bizottsági ülések miatt cseréltünk, úgyhogy 
én képviselem a minisztériumot. 

 
ELNÖK: Bizonyára ön is teljesen képben van. Szeretném megkérdezni, hogy kívánja-

e kiegészíteni a javaslatot. 

Dr. Zöld-Nagy Viktória szóbeli kiegészítése 

DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Néhány szót szólnék, miután egy eléggé salátajellegű törvényjavaslatról van 
szó, de beleillik abba a koncepcióba, ami a területi közigazgatás szervezeti átalakításához, 
illetve az integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakításához szükséges. 

A jó állam program keretében eddig a szervezeti átalakítás megtörtént, és az integrált 
ügyfélszolgálati irodák, az úgynevezett kormányablakok működése is megkezdődött, de még 
csak nagyon kis számban és nagyon kevés ügykörrel. Idén október 1-jén megnyílt már az első 
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olyan kormányablak, amely a kormányablaki és okmányirodai funkciót is tudja biztosítani, 
tehát 230 ügykörben tudnak a kollégák eljárni. 

Annak érdekében, hogy ezt a számot emelni tudjuk, és megfelelő informatikai és 
infrastrukturális felszereltség is legyen a rendszer mögött, ehhez olyan eljárási, illetve az 
elektronikus közszolgáltatás, közigazgatás megteremtéséhez szükséges törvényi 
szabályozásokat szeretnénk bevezetni, amiket ez a törvényjavaslat tartalmaz. Ilyen például az 
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályozás; az illetéktörvény módosításával 
különböző illetékfizetési módokra lesz lehetőség a kormányablakokban, illetve egy egészen új 
eleme a törvényjavaslatnak, hogy a bűncselekmények áldozatai a jövőben ingyenesen fognak 
egyes személyügyi okmányokhoz hozzájutni. Erre pillanatnyilag csak mérlegelési jogkörben 
van lehetőség. És azzal, hogy az okmányirodák is állami irányítás alá kerültek, illetve a 
kormányablakokban is intézhetőek lesznek ezek az ügyek, szeretnénk azt elérni, hogy 
törvényi kötelezettség legyen, hogy ilyen esetekben ingyenesen kapják az állampolgárok az 
eltulajdonított okmányokat. 

Ezenkívül a törvényjavaslatnak egy nagyobb eleme az elektronikus anyakönyvi 
rendszer kialakítása. Ezzel összefüggésben a parlament már több törvényt elfogadott. Az ezek 
végrehajtásához szükséges további rendelkezéseket tartalmazza még a szabályozás. De ami 
például az ügyfelek számára egy jelentős könnyítő szabályozás, az az, hogy az ügyfélhez 
legközelebbi anyakönyvvezetőnél is lehet a jövőben különböző anyakönyvi dokumentumokat, 
anyakönyvi kivonatot kérni. 

Ezen túlmenően az önkormányzati törvény módosítására is sor kerül. A fővárosi, 
megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti jogkörükben tapasztalnak több olyan 
esetet, amit esetleg törvényi egyszerűsítéssel, törvényi szabályozással a gyakorlatban 
könnyebben meg lehetne oldani. Ilyen például a közös önkormányzati hivatalok kialakításával 
összefüggő tapasztalat, erre vonatkozóan néhány szabályozást tartalmaz a törvényjavaslatunk, 
illetve van néhány olyan átmeneti szabályozás az önkormányzati törvényben, amely már 
tulajdonképpen érvényét veszítette azzal, hogy az összes abban foglalt intézkedés 
megvalósult.  

Köszönöm szépen.  

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. Kérdezem, hogy kérdés 
van-e a bizottság részéről. (Senki sem jelentkezik.) Észrevétel van-e? (Senki sem jelentkezik.) 
Ha nincs, akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak 
tartja a törvényjavaslatot. (Szavazás.) 20 igen. Aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás van. Pogácsás Tibor úr lesz a bizottsági előadó ebben 
a kérdésben.  

Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13055. szám) (Általános vita) 

A hatodikat levettük, úgyhogy jön az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13055. számú javaslat általános vitája. Hizó Ferenc helyettes 
államtitkár úr van itt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból.  

Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy kívánja-e összefoglalni a 
javaslat lényegét és tartalmát röviden.  

Parancsoljon! 
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Hizó Ferenc szóbeli kiegészítése 

HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Üdvözlöm a bizottság tagjait. Az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról 
szóló javaslat több törvényt kíván módosítani. Mindegyikről egy pár szót mondanék. 

A bányatörvény módosításának szükségessége a föld alatti szénelgázosítás 
részletszabályainak a bányatörvénybe történő beillesztése. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
technológia bevezetésénél mindenképpen kísérleti jelleggel próbaüzem tartása lesz indokolt a 
törvény előírásai értelmében.  

A Vet.-módosítás lényege a közvilágítási hálózatok üzemeltetésére vonatkozó 
szabályok módosítása olyan hálózatokra, amelyek nem az elosztó tulajdonában állnak. 
Pontosításra kerül a Vet. esetén a földkábelek létesítésére vonatkozó szabályozás. 
Egyszerűsödnek az erőművi engedélyezés szabályai. Itt a hálózatra csatlakozó háztartási 
méretű kiserőművekhez hasonló erőművekről van szó.  

A Get. módosításának a célja a PB-gáz árának a hatósági árassá tételével összefüggő 
pontosítás. Itt a nem a hazai telephellyel rendelkező kereskedőkre vonatkozó szabályozás 
pontosítása volt szükséges annak érdekében, hogy a rezsicsökkentés rájuk is kiterjeszthető 
legyen.  

Az atomenergiai törvény módosítása az atomenergia-felügyeleti szerv eljárásaiba 
hatásterület meghatározásának pontosításáról szól. Ezen túlmenően a nukleáris biztonsági 
hatósági eljárásokban a közmeghallgatás tartásának kötelező előírása is bekerült a törvénybe, 
továbbá az atomkárra vonatkozó rendelkezéseknek a Ptk.-val történő összhangja is 
megvalósul a törvénymódosítással.  

A törvénymódosítás tartalmaz a víziközmű-szolgáltatási törvényhez tartozó 
módosításokat is. Itt ki kell emelni azokat a változtatásokat, amelyek a társasházakra 
vonatkoznak. A módosítással lehetővé válik, hogy a társasházakon belül a mellékvízmérővel 
való elszámolás megvalósulhasson, és összhangba kerüljön a végrehajtási rendelettel. 
Továbbá a védendő fogyasztókra vonatkozó szabályozás is beépítésre kerül a 
víziközműtörvénybe, hasonlóan, ahogy az energetikában ez már jelenleg is megvan. 
Mindezek mellett a bírságolásra vonatkozó szabályok is törvényi szintre kerülnek a jelenlegi 
rendeleti szabályozásból.  

A törvényjavaslat tartalmazza még ezen túl a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokra 
vonatkozó módosítást is. A módosítás célja, hogy a közszolgáltatások megszűnése esetén 
mindenképpen legyen lehetőség valamely állami szervnek közszolgáltató kijelölésére, a 
feladat ellátására.  

Köszönöm szépen.  

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés az 
előterjesztőhöz. (Senki sem jelentkezik.) Észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot. 
(Szavazás.) 19 igen. Aki nem? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
Szeretném megkérdezni, hogy kisebbségi véleményt kívánnak-e elmondani. (Jelzésre:) Nem 
kívánnak. Akkor László Tamás képviselő úr lenne a bizottsági előadó. 

Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13051. szám) (Általános vita) 

Rátérünk a vízgazdálkodásról szóló T/13051. számú törvényjavaslatra, ennek is az 
általános vitájára. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr van itt a Belügyminisztérium 
részéről. Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
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Dr. Hoffmann Imre szóbeli kiegészítése 

DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat három törvény módosítását 
foglalja magában. Érinti a vízgazdálkodásról, a vízi társulatokról és a hiteles tulajdoni lap 
másolata igazgatási szolgáltatási díjáról szóló törvény módosítását.  

Mi tette szükségessé a jogszabály módosítását? A nagy nyári dunai árvízi 
tapasztalatok irányították rá erre a figyelmet, ezért az árvízi lefolyást biztosító nagyvízi meder 
mederkezelési tervének a belügyminiszter részéről történő mielőbbi kiadására, és így 
jogszabályi szinten területfelhasználási szabályok megállapítására kerülhet sor. A nagyvízi 
meder határai mindenki számára nyilvánossá válnak, és az ingatlan-nyilvántartásba 
díjmentesen feljegyzésre kerülnek.  

Az árvíz által veszélyeztetett nyílt ártéri településeken az állam segítséget nyújt. 
Mivel? Azzal, hogy az érintett vízügyi igazgatóságok állami költségvetéséből az 
önkormányzatok helyett elkészíti azokat a védekezési, vízkár-elhárítási terveket, amelyekkel 
az eredményes árvízi vagy belvízi védekezést végre lehet hajtani.  

Jelenleg kizárólagos állami tulajdonban lévő folyók, kis vízfolyások és csatornák 
vagyonkezelését és üzemeltetését végzi a vízügyi igazgatási szerv. A törvényjavaslat szerint a 
vízügyi igazgatósághoz kerülnének a forgalomképes állami tulajdonban lévő és a vízügyi 
társulat kezelésében vagy üzemeltetésében lévő csatornák, amellyel biztosítható az egységes 
kezelésű ár- és belvízi védekezés, és a mezőgazdasági öntözővizek eljuttatása a gazdákhoz.  

Szintén a tartós belvízhelyzet elkerülését szolgálja, hogy a helyi önkormányzati 
tulajdonú vagy magántulajdonban lévő vízfolyások, csatornák fenntartását és üzemeltetését 
szintén a vízügyi igazgatóság átvállalja abban az esetben, amikor az ingatlantulajdonos ezt 
kezdeményezi. Ezt is részletesen szabályozza a törvényjavaslat. Átvállalás esetén a 
tulajdonváltás nem következik be, nem változik meg. A fenntartását, üzemeltetését az állam 
fogja viselni. Ez a lényege.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés az 

előterjesztéssel kapcsolatban. (Jelzésre:) Varga Zoltán! Parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Ez mind szép. A kérdés az, hogy lesz-e erre majd forrás. 
Ha a törvényjavaslatot lett volna ideje az embernek elolvasni - ez az egyik dolog -, akkor én 
megkérdeztem volna legalább egy vízügyi igazgatót, hogy ő mit szól ehhez a 
törvényjavaslathoz, a mostani kondíciók alapján. 

Amit elmondott a helyettes államtitkár úr, az így marha jó. Tehát, ha itt az állam 
mindent átvállal mindenkitől, a tulajdonát nem is érinti, és ő mindent meg fog csinálni... 
Szerintem nincs az az ember, aki ezt ne támogatná, mert ezek tényleg valós problémák. De 
lesz-e erre egyáltalán forrás? Hogyan látják ezt a vízügyi igazgatók? Nem kérem, hogy most 
válaszoljon, mert nyilván úgyis azt mondja, hogy van pénz rá, hát nyilvánvalóan a kormány 
ezt betervezte. Majd meglátjuk, hogy az élet ezt hogyan fogja kezelni.  

Köszönöm szépen.  

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valamit reagálni, helyettes államtitkár úr? (Jelzésre:) 
Nem.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 21 igen. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm. 
Szekó József lesz a bizottsági vélemény előadója.  
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Egyebek 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még egy bejelentenivalóm van. Brüsszelben lesz 
november 27-én, szerdán egy félnapos konferencia, és arra egy ellenzéki képviselőt várnak 
tőlünk. Az a kérésem, hogy beszéljék meg egymás közt, és ha valaki el kíván menni, akkor 
legyenek szívesen a titkárságon a Pálnál ezt jelezni.  

Köszönöm szépen, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc.) 
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