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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
törvényjavaslat (T/18783. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat kerül benyújtásra vagy a bizottság eljárásának a 
HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita   
Horváth-Babos Tímea  
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló 

Csepreghy Nándor államtitkár (Miniszterelnökség)  
 
 

Megjelent 

Füleky Zsolt helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok minden kedves képviselőtársamnak és az összes megjelent vendégnek! Az 
ülést megnyitom.  

Ismertetem a helyettesítési rendet: dr. Répássy Róbert Szűcs Lajost, jómagam 
Balla Györgyöt, Vécsey László Selmeczi Gabriellát, Salacz László Mátrai Mártát, B. 
Nagy László Galambos Dénest, Vejkey Imre Mengyi Rolandot, Hadházy Sándor Pesti 
Imrét, Vas Imre Tapolczai Gergelyt, Dunai Mónika Bóna Zoltánt és Gőgös Zoltán 
Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunkat helyettesíti a mai ülésen. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes.  

Most javasolom, hogy fogadjuk el, amennyiben nincs más indítvány, az írásban 
kiküldött napirendet. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Törvényalkotási 
bizottság a napirendjét elfogadta. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló T/18783. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Rátérünk a napirendre. Soron következik a T/18783. számú, Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat. 
Előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseli Csepreghy Nándor államtitkár úr és 
Füleky Zsolt helyettes államtitkár úr. 

A módosító javaslatok egyfelől a kiosztott háttéranyagban olvashatók, a 
Fenntartható fejlődés bizottsága módosító javaslata 32. sorszámon 1 pont 
terjedelemben, a Gazdasági bizottság mint kijelölt bizottság módosító javaslata 34. 
sorszám alatt 70 pont terjedelemben olvasható. Ezen túlmenően megkapták a TAB 
saját módosító javaslatát a kormánypárti tagok szándékára, 1. hivatkozási számon 4 
pont terjedelemben.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról a bizottság ülésén szóban foglal állást. Most tehát kérem, hogy a kormány 
képviselője foglaljon állást a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról és 
a TAB saját módosítási szándékáról. De mielőtt megadom a szót, jelzem, hogy Varga 
László képviselőtársunk helyettesíti Tóth Bertalan képviselőtársunkat. Parancsoljon, 
államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Először is, ha megengedi elnök úr, annyit 
szeretnék elöljáróban elmondani, hogy köszöni szépen a kormány a parlamenti pártok 
részvételét az előzetes szakmai vitában. Így azt gondolom, hogy egy olyan javaslat 
fekszik ma a bizottság előtt, és kerül a parlament elé szavazásra, amely valóban széles 
körű parlamenti támogatást élvezhet, legalábbis az előzetes ismereteink alapján. 

Két témában szeretnék hozzászólni. Egyrészt szeretnék egy szóbeli módosító 
javaslatot tenni - amennyiben elnök úr ezt megengedi - a kormány nevében. Egyrészt 
javasoljuk, hogy a mellékletek megjelölése a jogszabályszerkesztésről szóló IRM-
rendeletnek megfelelően egészüljön ki „a 2018. évi törvényhez” szövegrésszel, illetve 
javasolom, hogy valamennyi térképimelléklet-megjelöléshez lábjegyzetként az alábbi 
szöveget fűzzék: „Tekintettel a térképi tartalom megjelenésének technikai 
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sajátosságaira, a melléklet kihirdetése elektronikus úton történik.” Ez a két szóbeli 
kiegészítés. 

A továbbiakban a kormány a háttéranyag 2., 35. és 59. pontját nem támogatja - 
a háttéranyag további pontjait támogatja -, és helyette az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 1., 2. és 4. pontját viszont támogatjuk.  

 
ELNÖK: A TAB-módosító 3. pontját ugye támogatja a kormány? 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Elnézést, azt kikértük 

zárószavazásra. Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Parancsoljanak! (Jelzésre:) Gőgös 

Zoltán képviselő úré a szó.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy olyan figyelemfelhívó javaslatot tennék vagy módosítást 
mondanék, ami nem igazából módosító javaslat, csak azon túl, hogy a Balaton 
védelmében, úgy gondolom, egy nagyon fontos lépés történik most, valamikor 
augusztus környékén én ezt elindítottam egy törvényjavaslattal, akkor az volt a 
kormány reakciója, hogy magával a tartalmával nincs baj, de lesz egy átfogó 
törvényjavaslat vagy törvénymódosítás, és ezért akkor az nem került a parlament elé.  

De azt el kell ismernem, hogy ennek a törvényjavaslatnak az első verziójába 
annak egy része, amit én javasoltam a kempingek kapcsán, bekerült, magyarul az, hogy 
a funkcióváltozást ne nagyon támogassuk, mert a vége az lesz, hogy nem marad szabad 
vízterület a Balaton környékén, hanem valamennyi beépítésre kerül. Néhány ilyen 
kempinget már nagy valószínűséggel nem lehet megmenteni; ahol már megépültek a 
házak, nyilván nem; ahol még csak alapoznak, már azt sem nagyon, de még van olyan, 
ahol nem alapoznak, csak tervtanács előtt van a lakópark ügye, ott majd nyilván észnél 
kell lenni, hátha mégis sikerülne abból újra kempinget csinálni, nyilván a vevő 
legnagyobb bosszúságára, mert nem azért vette meg, hogy ott kemping maradjon.  

A jelenséggel, ami elindult, az volt a baj, hogy nagyon-nagyon nevetséges áron 
jutottak bizonyos befektetői körök közvetlen vízparti területekhez, és abból indultak ki, 
hogy hogyan lehet, mondjuk, egy öthektáros területen egy vagy két év alatt 3-
4 milliárdot keresni. Most ez a törvényjavaslat, ha ezt komolyan is vesszük, valószínű, 
hogy ennek gátat szab, ami nagyon helyes. S az is megnyugtató, hogy a Gazdasági 
bizottság módosítója nemcsak a kempingekre, hanem a strandokra is kiterjeszti 
ugyanezt a védettséget, és szerintem ez nagyon fontos, mert nem lenne jó, ha a Balaton, 
mármint a közvetlen vízpart, kizárólag a nagyon tehetős és százmilliókkal rendelkező 
emberek kényelmét szolgálná, a többiek meg a hegytetőről nézegetnék, mert onnan 
szép kilátás van ugyan, de sok mindenre nem mennének vele.  

Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy arra figyeljünk, hogy itt a hatálybalépés; 
tudom én, hogy előbb föl kell készülni, nyilván minden ilyen törvénymódosításnál, 
főleg az egész okán föl kell készülni, de azért a hatóságnak rengeteg olyan jogosítványa 
van, amely a már akár folyamatban lévő, de nemkívánatos átalakításokat meg tudja 
akasztani. Én ezt kértem annak idején a miniszter úrtól, ő burkoltan tett is erre célzást. 
Nyilván ezt egy törvényjavaslatba nem lehet bevenni, hogy most mindent meg kell 
állítani, mert azért ez mégsem jellemző egy normális országra, de figyelemmel arra a 
szándékra, ami most itt valóban szinte teljes konszenzussal keletkezett, úgy gondolom, 
hogy azt a mozgásteret, ami ebben a hatóságoknak van, mindenképpen ki kellene 
használni, és lehetőleg a további ilyen típusú rombolást, ami zajlik a Balaton 
környékén, meg kellene akadályozni. Köszönöm szépen. 



8 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem a kormány 

képviselőjét, kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Nem kíván reagálni. Akkor most szavazni 
fogunk.  

Először a mellékletek megjelölését és megjelenítését érintően az államtitkár úr 
részéről szóban elhangzott módosítási javaslatokról döntünk, melyeket értelemszerűen 
támogat a kormány. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett 
a bizottság a módosítási javaslatokat támogatta.  

Mivel az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
1. és 2. pontja kizárja a háttéranyag 2. és 35. pontjának elfogadását, ezért a háttéranyag 
kizárt 2. és 35. pontjáról döntünk, amelyek tehát nem támogatandóak. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Igen szavazat nélkül, 26 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a bizottság a 
kizárt 2. és 35. pontot nem támogatta.  

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 4. 
pontja kizárja a háttéranyag 59. pontjának elfogadását. A háttéranyag kizárt 59. 
pontjáról, valamint annak összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 60., 65. és 69. pontjáról 
azok összefüggése miatt csak együtt határozhatunk. Ez tehát egy nem támogatott 
indítvány. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 23 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett a 
háttéranyag imént említett pontjait nem támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyek tehát élvezik a 
kormány támogatását. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 26 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 4 
tartózkodó szavazattal a háttéranyag további pontjait támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról fogunk szavazni, amely kiegészül a korábbiakban csak a kizárt 59. ponttal 
való összefüggésük miatt nem támogatott háttéranyagpontokban foglalt 
módosításokkal, ezek a 60., 65. és 69. pontok. A kormány ezt az indítványt támogatja. 
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás. - Dr. Staudt Gábor: Most az egész 
háttéranyagról?) A TAB-sajátról. (Dr. Staudt Gábor: Az egészről egyben?) A TAB-
sajátról egyben, igen.  

Megállapítom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 5 
tartózkodó szavazattal… (Szilágyi György: Nem tudtunk szavazni, elnök úr! - Dr. 
Staudt Gábor: Nem jelent meg nálunk a szavazat!) Próbáljuk újra! Tehát a 
törvényalkotási bizottsági saját módosító egészéről a mondott kiegészítésekkel és 
kivételekkel szavazunk, amely egy támogatott javaslat. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 8 
tartózkodás mellett a TAB saját módosító javaslatát támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 8 tartózkodás 
mellett a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom kijelölni Vas Imre képviselőtársunkat. Aki 
egyetért, szavazzon kézfelemeléssel! (Szavazás.) Köszönöm. Látható többség. Ellene? 
(Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Egyhangú.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelentkező.) Nem.  
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Az ülés berekesztése  

Tisztelt Bizottság! Mai munkánk végére értünk. Mindenkinek további szép 
napot és szép sikereket kívánok az elkövetkezendőkre, és egyben megköszönöm a 
bizottság tagjainak négyéves munkáját. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 16 perc) 

 
 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Nánásiné Czapári Judit 


