
 
 

Ikt.sz.: OKB/58-1/2013.  

OKB-43/2013. sz. ülés 
(OKB-151/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. december 4-én, szerdán, 10 óra 26 perckor kezdődően, 

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



 2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend módosítása és elfogadása 6 

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat (T/13219. szám) (Dr. 
Papcsák Ferenc, Dr. Vas Imre, Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 6 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 8 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
határozati javaslat (H/13094. szám) (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 9 



 3 

Napirendi javaslat  
 
 

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

 
2. A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 
3. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat (T/13219. 

szám)  
(Dr. Papcsák Ferenc, Dr. Vas Imre, Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)   
(Módosító javaslatok megvitatása)   

 
4. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13156. szám, új/átdolgozott változat a T/13137. szám 
helyett)  
(L. Simon László, Kapus Krisztián, Kiss Attila (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 
5. Egyebek   

  
   

 
 
 
 



 4 

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  
Babák Mihály (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Szekó József (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
 
 



 5 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Dr. Papcsák Ferenc országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Peresztegi Gergely főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
 



 6 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 26 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend módosítása és elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Megkezdenénk a bizottság ülését.  

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 14-en személyesen vannak jelen, 5-en pedig 
képviseltetik magukat a bizottsági ülésen. Ami azt jelenti, hogy határozatképesek vagyunk. 

Tisztelt Bizottság! Felhívom a tisztelt bizottság tagjainak figyelmét, hogy a mai napon 
két bizottsági ülés lesz, ha ez nem derült volna ki a tegnapi sms-ekből. Tehát a Városligetről 
szóló törvény miatt, amely a kormánynak, úgy néz ki, hogy igen fontos, és Budapest életében 
is nyilván egy fontos változást fog hozni, a részletes vita után kell tartanunk még egy 
bizottsági ülést. Nagyon szépen, nyomatékosan kérem a bizottság tagjait, hogy a 
határozatképességét a bizottság fenn tudja tartani.  

Ez nagyságrendileg nem tudom egyébként, hogy mikor lesz. Én olyan egy-két óra 
magasságát tudom előzetesen jelezni önök felé, de nyilván amint részletesebben megtudjuk az 
időpontot, jelzünk önök felé. 

Az eredeti napirendi javaslathoz képest a következő módosításokat tenném. A 
negyedik napirendi pont nem lesz, az elmarad. A Városliget sima módosítóit tenném az első 
napirendi pont helyére. Tehát úgy néz ki, hogy Városliget, utána központi költségvetés, és 
utána nemzeti fejlesztés 2030, majd egyebek. Így nézne ki a mai napirend. Aki el tudja 
fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm 
szépen.  

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat (T/13219. szám) 
(Dr. Papcsák Ferenc, Dr. Vas Imre, Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása)  

Kezdjük akkor a T/13219. javaslattal, amelynek az előterjesztői Vas Imre, Lipők 
Sándor, és ha jól látom, akkor Papcsák Ferenc is csatlakozott az előterjesztőkhöz, és ő 
képviseli az előterjesztőket. A módosító javaslatok megtárgyalása következik.  

Köszöntöm Szaló Pétert, a Belügyminisztérium részéről. Szeretném megkérdezni a 
helyettes államtitkár urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani. 

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

Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok képviselni. 
 
ELNÖK: Akkor kezdjünk is bele!  
Az 1. számú, Szedlák Attila képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztő tudja-e 

támogatni?  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel köszönöm a 

bizottságot. Szeretném önöknek elmondani, hogy az előterjesztő én vagyok, és a Lipők 
Sándor és a Vas Imre csatlakozott az előterjesztéshez. Nincs jelentősége, de csak a 
jegyzőkönyv kedvéért.  

Szeretném a módosító javaslatokkal kapcsolatban elmondani, hogy vannak olyan 
módosító javaslatok, amelyeket támogatásra méltónak ítélnék, de figyelemmel arra, hogy a 
Belügyminisztériummal szükséges az egyeztetés lefolytatása, szeretném azt indítványozni, 
hogy ezeket most én nem támogatom, így a Belügyminisztérium javaslatait sem, és a 
későbbiekben, tehát a mostani időszakban, egy másfél-két órán belül kikristályosodik majd az 
az álláspontja az előterjesztőnek, amelyet támogatásra érdemesnek talál. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Természetesen ön mint a terület 

polgármestere - ez egy nagyon gyenge vicc akart lenni részemről az előterjesztőkkel 
kapcsolatban, elnézését kérem.  

A Belügyminisztérium csak tárcaálláspontot fog mondani a most bent lévőkhöz. A 
Belügyminisztériumnak nincs önálló módosítója. Esetleg, ha önök a következő időszakban ki 
tudják fésülni valóban ezeket a módosítókat, és valamilyen egységes, jó álláspontra jutni, 
akkor majd esetleg bizottsági módosítóként az előterjesztő támogatásával ezeket tudjuk 
támogatni. Most csak az eredetileg benyújtott, az általános vita időtartama alatt benyújtott 
képviselői módosítókról tudunk szavazni, és azt jegyzőkönyvbe vettük, hogy a képviselő úr 
előterjesztőként azt javasolja, hogy most így ezeket ne fogadjuk el, hanem majd próbálnak 
egy összegyűjtött változatot idehozni elénk. Ezt tudomásul vettük.  

Megadom a szót, mert jelezte a képviselő úr, hogy valamivel szeretné kiegészíteni a 
mondanivalóját.  

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Csak annyit szerettem volna mondani, hogy az 

ajánlási pontok közül az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és a 8. módosító javaslatokat tehát ebben a 
formában nem támogatom. És akkor várjuk az értékelést majd.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Az 1. számú Szedlák Attila módosító javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 2. számú Staudt Gábor és Hegedűs Lorántné módosító 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. számú Szél Bernadett módosító javaslata.  
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem 

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

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

A 6. pont Szél Bernadett módosító javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 7. pont Babák Mihály javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja.  
A 8. pont Szedlák Attila javaslata. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Egyharmad sem támogatja. Köszönöm szépen.  
Nem támogattuk a módosítókat. Arra kérem az előterjesztőt és a 

Belügyminisztériumot, hogy az utolsó bizottsági ülésre egy megfelelő anyagot hozzanak 
elénk. Köszönöm szépen.  

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

A második napirendi pont Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
T/12415. számú törvényjavaslat. Köszöntöm Peresztegi Gergely főosztályvezető urat, az 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. 

Szeretném megkérdezni a főosztályvezető urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
fog-e mondani a módosító javaslatokkal kapcsolatban.  

 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm 

mindannyiukat. Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Az lenne a kérdésem, hogy jól látom-e - csak hogy itt egyben tudjunk 

szavazni -, hogy olyan elénk kerülő módosító, amelyet támogat a tárca, nincsen.  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: És az előterjesztő nem ért egyet a beérkezett módosítókkal, a bizottságnak 

pedig nincs benyújtandó módosítója. Jól összefoglaltam-e? 
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Szeretném megkérdezni, ha már megtiszteltek minket ellenzéki bizottsági 

tagjaink, hogy van-e olyan, amelyikről külön szeretnének szavazást. (Jelzésre:) Nem kérnek. 
Akkor egyben fogunk szavazni. Tehát a tárca nem ért egyet, ezért szeretném 

megkérdezni egyben a bizottságot, hogy a 11/1., 11/2., 15/1., 25/1., 42/5., 42/6., 42/7., 42/8., 
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43/5., 43/7., 43/8., 52/1., 52/2., 118/1., 173/1., 173/2., 173/3., 178/2., 189/3., 192/1., 194/1., 
módosítókkal egyetért-e. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. Köszönöm szépen.  

Bocsánat, főosztályvezető úr! Van egy 195. pont, az oktatási bizottságnak egy 
módosítója. Ki van osztva itt mindenkinek egy fénymásolt oldalon, amely a törvényjavaslat 3. 
melléklet 10-es normatíva igénybevétele feltételei, e) pont módosítását javasolja. Ezzel a tárca 
egyetért-e? Megvan, hogy melyikről beszélünk? Ön megkapta? 

 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ha jól látom, ez kicsit stilisztikai, illetve részletező szabály, hogy mi 

valósuljon meg. (Rövid szünet.) 
Ez a 793-as módosító. A költségvetési bizottság, ha jól látom, már támogatta.  
 
PERESZTEGI GERGELY (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az az igazság, hogy 

nem tudok tárcaálláspontot mondani sajnos.  
 
ELNÖK: Jó, akkor jegyzőkönyvbe mondtuk, hogy nincsen tárcaálláspont a 793-as 

számú módosítóval kapcsolatban. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tudja-e támogatni a 
javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Köszönöm szépen, 
főosztályvezető úr. 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám) (Kapcsolódó módosító javaslat 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A második napirendi pont nemzeti fejlesztés 2030 - országos fejlesztési és 
területfejlesztési koncepcióról szóló határozati javaslat, H/13094., kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. Köszöntöm Greinstetter Balázs helyettes államtitkár urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. Szeretném megkérdezni a helyettes államtitkár urat, hogy 
tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Jó napot kívánok! Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Az 1. pont Kara Ákos képviselő úr módosító javaslata. Mi a tárca 

álláspontja?  
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

bizottság egyhangúlag tudja támogatni. Azt látom, hogy nincs is több. Köszönöm szépen.  
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bizottsági ülésnek most vége, és még egyszer, sms-ben 
megy majd a mai második bizottsági ülés pontos ideje és helyszíne.  

Köszönöm.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 38 perc.) 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


