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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióról szóló 1/2014. (I.3.) OGY határozat módosításáról szóló határozati 

javaslat (H/13634. szám)  

(László Tamás (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita)  

 

2. A fővárosi hamvasztásos temetkezési költségekkel kapcsolatos hatósági árszabás 

bevezetéséről szóló határozati javaslat (H/13272. szám)  

(Sneider Tamás, Vágó Sebestyén, Baráth Zsolt és Hegedűs Lorántné (Jobbik) 

képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

3. 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  
Babák Mihály (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántnénak (Jobbik)  
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Babák Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Michl József (KDNP) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
Tóth Gábor Lajos szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Papp Emese főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
 

Megjelent 
Prutkay János (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 49 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdjük a bizottság munkáját. Remélem, mindenkinek jól 
telt a téli pihenés. 

A mai meghívó szerint két napirendi pontunk van. 15-en személyesen, 6-an 
helyettesítéssel vannak jelen, tehát határozatképesek vagyunk.  

Kérem, aki el tudja fogadni az eredeti napirendet, az ezt kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm. 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
1/2014. (I.3.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/13634. szám) 
(László Tamás (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely az 1/2014. (I.3.) országgyűlési határozat 
módosításáról szól. László Tamás képviselőtársunk önálló indítványa, amelynek döntenünk 
kell a tárgysorozatba-vételéről és az általános vitáról. 

Tekintettel arra, hogy gondolom, egy órakor mindenki szeretné miniszterelnök úr 
évkezdő beszédét meghallgatni – szerintem igen, én látom a csillogást a szemükben 
(Derültség.) –, ezért arra kérem képviselő urat, hogy ha gondolja, az indítványával 
kapcsolatban néhány mondatban foglalja össze, mi a lényege, ha kívánja. Köszönöm. 

László Tamás szóbeli kiegészítése 

LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az indítvány két 
területen módosítja a tavaly év végén elfogadott országgyűlési határozatot, egyrészt bevezeti a 
járás fogalmát, és a kedvezményezett kistérségről a járásra való áttérést indítványozza. 

Továbbá az indítvány a kiemelt térségek körét is nevesíti a határozatban. Három ilyen 
kiemelt térséget határoz meg: Balaton kiemelt üdülőkörzet, budapesti agglomeráció és a tokaji 
borvidék.  

A módosítással a határozat eredeti célkitűzése, tematikája nem változik. 
Kérem, fogadják el. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úrnak ezt a valóban tárgyszerű és igen rövid 

tájékoztatóját. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e. 

Parancsoljon, képviselő úr! 

Hozzászólások 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Szeretném hallani a kormány képviselőjét. Van itt a 
kormánytól valaki? (Jelzésre:) A fiatalember. Nem lehetne úgy, elnök úr, hogy előbb 
meghallgatjuk a kormány véleményét, és utána térnénk vissza? 

 
ELNÖK: Természetesen mindent lehet… 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. 
 



 6 

ELNÖK: …illetve majdnem mindent. (Derültség.) A kormány részéről Tóth Gábor 
Lajos szakmai tanácsadó úr van itt az NGM-től. Parancsoljon! Mi a kormány vagy a tárca 
álláspontja? 

 
TÓTH GÁBOR LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. A Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselem, és tárcaálláspontot tudok mondani, mivel 
kormány-előterjesztés még nem készült. A tárca részéről támogatjuk a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja. Megadom a szót képviselő úrnak hozzászólásra. 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Egy kérdésem van a kormány 

képviselőjéhez is és az előterjesztőhöz is, hogy mi a szándék a kistérséggel. Mert értem én, 
akár még logikus is az előterjesztés ebben a tekintetben, de akkor jó lenne tudni, mi a szándék 
a kistérséggel, hiszen itt a kettő gyakorlatilag párhuzamosan létezik egymás mellett, ugyanis a 
kistérség megszüntetéséről nem szól a dolog.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bár ha én jól értelmezem, a következő ciklusban az európai 

uniós rendszerben a kistérség nem pályázhat semmire, hanem innentől kezdve járási 
rendszerben pályázunk, és tulajdonképpen ehhez kellett igazítani ezt a módosítást – ha én jól 
értem.  

Nem tudom, a minisztérium részéről kíván-e előadó úr válaszolni. Parancsoljon! 
 
TÓTH GÁBOR LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az országgyűlési határozat 

módosításával összhangban, a tisztelt képviselő hölgyek és urak is látni fogják, a 
területfejlesztési törvény módosítása is a parlament előtt van. Tehát a teljes jogszabályi 
környezet egységes rendszer lesz, nem két különálló rendszer, hanem a kistérségi rendszert a 
tervezésben felváltja a járás. Egységes államigazgatási és fejlesztési egységek lesznek.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? (Nincs ilyen jelzés.)  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról 

Ha nincs, kérem a tisztelt bizottságot, szavazzunk a tárgysorozatba-vételről és az 
általános vitára alkalmasságról. (Szavazás.) Ez 20 igen. Aki nemet mondott? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) És aki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A bizottság tehát tárgysorozatba 
vette és általános vitára alkalmasnak találta a javaslatot. 

A bizottság részéről az előadó szerintem értelemszerűen László Tamás képviselő úr 
lesz, aki az önálló indítványt is előterjesztette.  

Köszönöm. 

A fővárosi hamvasztásos temetkezési költségekkel kapcsolatos hatósági árszabás 
bevezetéséről szóló határozati javaslat (H/13272. szám) (Sneider Tamás, Vágó 
Sebestyén, Baráth Zsolt és Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

A 2. napirendi pontunk Sneider Tamás, Vágó Sebestyén és – számunkra a 
legfontosabb – Hegedűs Lorántné képviselő asszony által H/13272. számú, a fővárosi 
hamvasztásos temetkezési költségekkel kapcsolatos hatósági árszabás bevezetéséről szóló 
határozati javaslat. Prutkay János úr van itt a Belügyminisztériumból (Jelzésre:) és dr. Papp 
Emese főosztályvezető asszony; üdvözlöm önöket.  

Elsőként nyilvánvalóan képviselő asszonynak adom meg a szót az előterjesztők 
nevében. 
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Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, csak nagyon 
röviden szeretném kiegészíteni az előttünk fekvő javaslatot. 

Amikor a szociális temetkezéssel kapcsolatban volt itt vita a bizottságban, még annak 
idején tavaly, akkor felmerült annak a kérdése, hogy ahelyett, hogy külön megfogalmaznánk a 
szociális temetkezés lehetőségét, miért nem azt tesszük, hogy hatósági árat vezetünk be a 
temetkezés kapcsán. Ugyanez a vita, ugyanezek az érvek felmerültek a másik bizottságban, az 
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságban is, ugyanezzel az érvkészlettel, tehát hogy 
nagyon nagy szükség lenne arra, hogy valamilyen módon, különösen a fővárosban az 
elszabadult árakat próbáljuk korlátozni és ésszerű mértékhez kötni. 

Erről szól tulajdonképpen ez a törvényjavaslat, tehát ami egyszer itt már fölmerült a 
bizottságban, most azt fogalmaztuk mi meg, és pontosítottuk bizonyos összegek tekintetében. 
Egyelőre csak a főváros tekintetében gondoljuk ezeknek a hatósági áraknak a bevezetését, 
elsősorban, ismétlem, szociális szempontok figyelembevételével. 

Ez volt tehát az alapja a javaslatunknak, tekintettel arra, hogy mindenkinek jár a méltó 
eltemettetés, ugyanakkor úgy érezzük, hogy különösen a főváros területén az árak olyan 
mértékben elszabadultak, hogy bizony ez azt jelenti, hogy vannak, akiknek nem juthat méltó 
temetkezés. Sokan azt választják, azt a szerintem nem jó megoldást, hogy hazaviszik a 
hamvakat. Ennek nincs más oka sok esetben, csak az, hogy egyszerűen nem tudják kifizetni 
az elhunyt végtisztességének megadását. Úgy vélem, ez mindannyiunknak jár, és ezért 
próbáljuk ezt a törvényjavaslatot önök előtt szorgalmazni. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a Belügyminisztérium képviselőjét, 

kormány- vagy tárcaálláspontot tudnak-e mondani, illetve ezzel az indítvánnyal kapcsolatban 
mi a véleményük. 

 
DR. PAPP EMESE (Belügyminisztérium): A Belügyminisztérium az indítványt nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? (Nincs ilyen 

jelzés.) Nincs. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, hogy a H/13272. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételét és általános vitáját tudja-e támogatni. Aki tudja támogatni, kérem, 
tegye föl a kezét. (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 20 nem; 4-en pedig 
tartózkodtak. A bizottság tehát nem támogatta. 

Nagyon szépen köszönöm. 

Egyebek 

Annyit szeretnék még tájékoztatásul mondani a tisztelt bizottsági tagoknak, hogy 
holnap este 7 órától és szerdán reggel a két ülésen a V4-ek önkormányzati és területfejlesztési 
bizottságait fogadom Habis alelnök úrral. Kérem a bizottság tagjait, hogy aki tud, az tiszteljen 
meg minket a jelenlétével. 

A következő ülés időpontja tekintetében: ha az 1. napirendi pontban tárgyalt 
törvényjavaslathoz lesz módosító javaslat, akkor most csütörtökön kell ülést tartanunk, ha 
nem lesz, akkor nem tartunk bizottsági ülést. Erről mindenkit értesíteni fogunk. 

Köszönöm szépen. A mai ülést bezárom. 
 



 8 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 59 perc)  

  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


