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Balsay István a T/7730/19., /20., /35., /38., /42., /43. sz., Hadházy Sándor a 

T/7730/246., /249., dr. Kosztolányi Dénes a T/7730/245./1-3. és Nagy Kálmán a T/7730/165., 
/224. sz. módosító javaslatát  v i s s z a v o n t a (a T/7730/264. sz. ajánlás 24., 62., 83., 133., 
143., 157., 179., 184., 188., 189., 199., 211., valamint a 226. pontjai). 

 
A Területfejlesztési, az Emberi jogi, a Gazdasági, a Foglalkoztatási és az 

Idegenforgalmi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat várhatóan 2004. június 14-i 
(hétfői) ülésén tárgyalja meg. 

 
 
 

I. 
 

1. Dr. Bóth János, dr. Czinege Imre, Doszpot Péter, Fogarasiné Deák Valéria, dr. 
Gál Zoltán, dr. Jánosi György, Kárpáti Zsuzsa, Keller László, Laboda Gábor, Szabó 
Imre, Tóth András és Varjú László képviselők - kapcsolódva Bakonyi Tibor, Gy. Németh 
Erzsébet, Mandur László, Lénárt László és Vidorné Szabó Györgyi képviselők T/7730/172. 
számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 5. § e) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 5. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/A törvény alkalmazásában:/ 
 
„e) régió: tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több megyére 

(a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, 
gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység. [A régiók 
területi lehatárolását és székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza;]” 

 
T/7730/279/2. 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A kapcsolódó módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 1. sz. mellékletének elhagyása 
 is szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/279/1. sz. kapcsolódó módosító  

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2. Godó Lajos és Herbály Imre képviselők - kapcsolódva dr. Pap János képviselő 

T/7730/104. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 18. pontja) - a 
törvényjavaslat 2. §-ában a Tftv. 6. § d) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 6. §-ának d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/Az Országgyűlés:/ 
 
„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet, a Tisza – Tó Térségi Fejlesztési Tanács területrendezési tervét.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/266. sz. kapcsolódó módosító 
 javaslat  indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Dr. Bóth János, dr. Czinege Imre, Doszpot Péter, Fogarasiné Deák Valéria, dr. 
Gál Zoltán, dr. Jánosi György, Kárpáti Zsuzsa, Keller László, Laboda Gábor, Szabó 
Imre, Tóth András és Varjú László képviselők - kapcsolódva Bakonyi Tibor, Gy. Németh 
Erzsébet, Mandur László, Lénárt László és Vidorné Szabó Györgyi képviselők T/7730/172. 
számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-
ában a Tftv. 6. § d) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 6. §-ának d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 

/Az Országgyűlés:/ 
 
„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet területrendezési tervét, valamint a régiók területi lehatárolására és székhelyére 
vonatkozó szabályozást.” 

 
T/7730/279/1. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/279/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat  indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi 
Lajos képviselők T/7730/194. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 38. 
pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/„(2) A Tanács munkájában/ 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt: 

aa) a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, 
valamint a főpolgármester; 

ab) a Kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter), a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár, valamint a 
Kormány által meghatározott további 7 miniszter; 

 
ac) köztestületek és érdekszövetségek részéről: az országos gazdasági kamarák 

elnökei; az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy 
képviselője; az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen [három] négy 
képviselője” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/274. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Dr. Mikes Éva és Becsó Zsolt képviselők - kapcsolódva Nógrádi Zoltán, Becsó 
Zsolt és Búsi Lajos képviselők T/7730/194. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. 
ajánlás 38. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés a) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
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/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/„(2) A Tanács munkájában/ 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt: 

bb) a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, 
valamint a főpolgármester; 

ab) a Kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter), a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár, valamint a 
Kormány által meghatározott további 7 miniszter; 

 
ac) köztestületek és érdekszövetségek részéről: az országos gazdasági kamarák 

elnökei; az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy 
képviselője; [az] továbbá valamennyi országos önkormányzati érdekszövetség[ek összesen 
három] képviselője” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/287. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Mikes Éva  képviselő – kapcsolódva  Nagy Kálmán képviselő T/7730/223. 
számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 8. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjának a következő módosítását és 
új bc) alponttal való kiegészítését javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/„(2) A Tanács munkájában/ 
 

/b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt:/ 
 
„bb) [a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek egy állandó 

képviselője] a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke. 
 
bc) a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/286. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat  indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Dr. Mikes Éva és Becsó Zsolt képviselők - kapcsolódva Nógrádi Zoltán, Becsó 
Zsolt és Búsi Lajos képviselők T/7730/178. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. 
ajánlás 55. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdésében a Tftv. 8. § (5)-(7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 

/(4) A Tftv. 8. §-ának (5)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:/ 

 

„(5) A Tanács elnöke a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter. E 
feladatának ellátásában [a területfejlesztésért felelős] csak politikai államtitkár segíti, illetve 
helyettesíti. 

 

(6) Az egységes kormányzati álláspont kialakítása és képviselete érdekében a 
tagsággal rendelkező és a tagsággal nem rendelkező miniszterekkel az őket érintő 
napirendekkel kapcsolatos előzetes egyeztetésekről a miniszter a régióigazgatók 
közreműködésével gondoskodik, valamint kialakítja a tagsággal nem rendelkező miniszterek 
és az Országos Területfejlesztési Tanács közötti egyeztetés rendjét. A Tanács titkárságának 
feladatait a 9.§ (3) bekezdésében foglalt Hivatal látja el. A Hivatal elnöke állandó 
meghívottként részt vesz a tanács ülésén. 

 

(7) A Tanács ülésén  

a) a tagként kijelölt minisztert államtitkár[, helyettes államtitkár, illetve 
államtitkári, helyettes államtitkári jogállású vezető] helyettesítheti. [A tagként kijelölt 
miniszter és a helyettesítésre jogosult személyek akadályoztatása esetén a tagként 
kijelölt minisztert a miniszter által írásban teljes körű állásfoglalásra felhatalmazott 
személy helyettesítheti;] 

b) a szavazati joggal rendelkező többi tagot – akadályoztatásuk esetén – a tag által 
írásban állásfoglalásra teljes körűen felhatalmazott képviselő helyettesítheti. Az 
akadályoztatás okáról a Tanács elnökét a kijelölő iratban tájékoztatni kell; 

c) a tanácskozási joggal rendelkező tagokat – akadályoztatásuk esetén – a tag által 
véleménynyilvánításra írásban felhatalmazott képviselő helyettesítheti.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/283. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Dr. Kovács Zoltán képviselő – kapcsolódva Balsay István képviselő T/7730/18. 
számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 67. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 9/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 

„9/A. § (1) A Hivatal szakmai irányításával a régiókban a regionális koordinátorok 
közreműködésével kistérségi megbízotti hálózat működik.  

(2) A pályázat alapján kiválasztott kistérségi megbízott a működési területén ellátja a 
külön jogszabályban meghatározott szervezési, tájékoztatási, információ-szolgáltatási, 
közreműködési és együttműködési feladatokat. A pályázat elbírálásánál [ki kell kérni] be kell 
vonni a kistérségi fejlesztési tanácsot  [véleményét]. 

 
(3) A regionális koordinátor és a kistérségi megbízott a Hivatallal munkaviszonyban 

áll.” 
 
Indokolás: Lásd a T/7730/275. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Dr. Kovács Zoltán képviselő – kapcsolódva Balsay István képviselő T/7730/18. 
számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 67. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (2) 
bekezdésében a Tftv. 9/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(2) A Tftv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 

„9/A. § (1) A Hivatal szakmai irányításával a régiókban a regionális koordinátorok 
közreműködésével kistérségi megbízotti hálózat működik.  

(2) A pályázat alapján kiválasztott kistérségi megbízott a működési területén ellátja a 
külön jogszabályban meghatározott szervezési, tájékoztatási, információ-szolgáltatási, 
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közreműködési és együttműködési feladatokat. A pályázat elbírálásánál [ki kell kérni] 
egyetértési jog illeti meg a kistérségi fejlesztési tanácsot, [véleményét] egy fő delegáltja 
útján. 

 
(3) A regionális koordinátor és a kistérségi megbízott a Hivatallal munkaviszonyban 

áll.” 
 
Indokolás: Lásd a T/7730/276. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Dr. Kovács Zoltán képviselő – kapcsolódva saját T/7730/258. számú módosító 
javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 79. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/A. 
§ (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 

/A kistérségi fejlesztési tanács/ 

„10/A. § (4) A kistérségi fejlesztési tanácsok felett a székhely szerint illetékes megyei 
közigazgatási hivatal vezetője a 16. § (11)-(16) bekezdései szerint törvényességi felügyeletet 
gyakorol. A 10/E. § (4) bekezdésében meghatározott kistérség esetében a közigazgatási 
hivatal vezetője törvényességi [ellenőrzést] felügyeletet gyakorol.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/277. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Nagy Kálmán képviselő - kapcsolódva saját T/7730/224. számú módosító 
javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 83. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. 
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 

 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit továbbá figyelembe veszi a 
megyei fejlesztési tanácsok által elfogadott döntéseket.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/282. sz. kapcsolódó módosító 

 javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Dr. Mikes Éva és Becsó Zsolt képviselők - kapcsolódva Nagy Kálmán képviselő 
T/7730/225. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 90. pontja) - a 
törvényjavaslat 7. §-ában a Tftv. 10/C. § (2) bekezdés p) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 

 
/A Tftv. a 10. §-t követően a következő címmel és a 10/A-10/F. §-okkal egészül ki:/ 
 
/„A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 
„(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, 

gazdasági és  környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban 
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség 
területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 

 
p) a h) és l) pontban és a [külön jogszabályban] költségvetési törvényben, továbbá 

más jogszabályokban meghatározott források felett rendelkezik.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/285. sz. kapcsolódó módosító 
 javaslat  indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva saját T/7730/220. számú módosító 
javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 147. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-ában a Tftv. 14. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén 
a b) alpontok számozása értelemszerűen változik):  

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője, 

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője, 

ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két képviselő, 
 
ae) a Balaton Fejlesztési _Tanács elnöke, a Balaton kiemelt üdülőkörzettel érintett 

tanácsoknál” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/271. sz. kapcsolódó módosító 
 javaslat  indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Dr. Mikes Éva képviselő - kapcsolódva Hadházy Sándor képviselő T/7730/247. 
számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 135. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-
ában a Tftv. 14. § (1) bekezdés a)-b) pontjának a következő módosítását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen változik): 
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/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

„14. § (1) A megyei területfejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesz részt 

aa) a megyei közgyűlés elnöke és négy képviselője,  

ab) a megye területén lévő megyei jogú város (városok) polgármestere 
(polgármesterei) és képviselőtestületének (képviselőtestületeinek) kettő (kettő-kettő) 
képviselője, 

ac) a miniszter, 

ad) a megyében működő kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált két képviselő, 

ae) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője, 

 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a megyei gazdasági kamarák egy-egy képviselője, 

bb) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 
munkavállalói szervezetek egy-egy képviselője, 

[bc) a (3) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált egy közös képviselő,] 

[bd) a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője. A 
képviselő megválasztásához a kisebbségi önkormányzatok több mint a felének szavazata 
szükséges;]” 

 

„[bh) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője,]” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/284. sz. kapcsolódó módosító 

 javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Dr. Kovács Zoltán képviselő - kapcsolódva Gazda László képviselő T/7730/74. 
számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 160. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-
ában a Tftv. 14. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(5) [A 14. § (1) bekezdésének ad) pontjában meghatározott kistérségi képviselő 

megválasztására, és a megyei területfejlesztési tanács napirendjével kapcsolatos 
álláspont kialakítására a 17.§ (10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.] A 14. § (2) 
bekezdés alapján meghívott miniszterek képviseletüket a minisztériumok köztisztviselői útján 
látják el.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/278. sz. kapcsolódó módosító 

 javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva saját T/7730/218. számú módosító 
javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 166. pontja) - a törvényjavaslat 12. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 15. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  

 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) A területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési terv 

készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a Balaton kiemelt 
üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács látja el. A Balaton Fejlesztési Tanács a 
Balaton kiemelt üdülőkörzet fontosságára tekintettel az általa ellátott feladatokhoz kiemelt, 
arányos költségvetési támogatásra jogosult.” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/272. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő - kapcsolódva Gy. Németh Erzsébet és Bakonyi 
Tibor képviselők T/7730/10/1. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 182. 
pontja) - a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésében a Tftv. 15/B. § (1) és (3) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
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/(2) A Tftv. 15. §-át követően a következő 15/A -15/B. §-sal egészül ki:/ 
 

„15/B. § (1) [A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi 
Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a 
főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió 
fejlesztési céljai és érdekei összehangolására.] A budapesti valamint a megyei jogú városok 
agglomerációs területfejlesztési céljainak, érdekeinek és feladatainak összehangolására 
budapesti, illetve megyei jogú városi Agglomerációs Fejlesztési Tanács működik.” 

 

„(3) [A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásakor az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében a Fővárosi Önkormányzat és az 
érintett regionális fejlesztési tanács a szervezeti és működési szabályzatban rögzítik a 13. 
§ (2) bekezdésében felsorolt feladatok figyelembevételével, hogy mely feladatokat látnak 
el a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács keretében.] (3) A Fővárosi 
Önkormányzat, Pest Megyei Önkormányzatának Közgyűlése és a Pest megyei 
Területfejlesztési Tanács, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács valamint a 
megyei jogú városi közgyűlés, az érintett megye közgyűlése és _Területfejlesztési Tanácsa, 
továbbá az adott régió Fejlesztési Tanácsa egyetértésével megállapodásban rögzítik, hogy 
mely feladatokat látnak el az Agglomerációs Fejlesztési Tanács keretében.”

 
Indokolás: Lásd a T/7730/265. sz. kapcsolódó módosító 

 javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18. Kocsis Róbert képviselő - kapcsolódva Balsay István képviselő T/7730/37. számú 
módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 191. pontja) - a törvényjavaslat 13. § (1) 
bekezdésében a Tftv. 16. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tftv. 16. §-ának (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(1) A régió területfejlesztési koncepciója és programja – a régió turizmusfejlesztési 

koncepciójával és programjával összhangban lévő - kidolgozását, valamint a 17. § (2) 
bekezdésében foglalt és más közös fejlesztési feladatokat a regionális fejlesztési tanácsok 
látják el.” 
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Indokolás: Lásd a T/7730/269. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Kocsis Róbert képviselő - kapcsolódva Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos 
képviselők T/7730/207/2. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 206. 
pontja) - a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (2) bekezdés b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/(2) A regionális fejlesztési tanács/ 

 
„b) elfogadja - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval, és a régió hosszú és 

középtávú turizmusfejlesztési koncepciójával, illetve programjával összhangban - a régió 
hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és 
annak stratégiai és operatív munkarészeit;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/268. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20. Kocsis Róbert képviselő - kapcsolódva Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos 
képviselők T/7730/207/2. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 206. 
pontja) - a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (2) bekezdés l) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/(2) A regionális fejlesztési tanács/ 



  
 

15 

 

”l) kidolgozza a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programját, és 
figyelemmel kíséri a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai régióban jelentkező 
feladatainak megvalósítását, közreműködik és elősegíti azok végrehajtását;  

 
Indokolás: Lásd a T/7730/267. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21. Dr. Bóth János, dr. Czinege Imre, Doszpot Péter, Fogarasiné Deák Valéria, 
dr. Gál Zoltán, dr. Jánosi György, Kárpáti Zsuzsa, Keller László, Laboda Gábor, Szabó 
Imre, Tóth András és Varjú László képviselők – kapcsolódva Szabó Imre képviselő 
T/7730/159. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 212. pontja) - a 
törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (2) bekezdésének n) pontját kiegészíteni javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/(2) A regionális fejlesztési tanács/ 
 
„A regionális fejlesztési tanács a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakról a tagok 2/3-a 

szavazatával dönt.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/281. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat  indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22. Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva saját T/7730/222. számú módosító 
javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 219. pontja) - a törvényjavaslat  14. §-ában a Tftv. 17. 
§ (6) bekezdés ac) alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester, 

valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 
képviselő, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, a Balaton kiemelt üdülőkörzettel érintett 
tanácsok munkájában;” 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/273. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Dr. Bóth János, dr. Czinege Imre, Doszpot Péter, Fogarasiné Deák Valéria, 
dr. Gál Zoltán, dr. Jánosi György, Kárpáti Zsuzsa, Keller László, Laboda Gábor, Szabó 
Imre, Tóth András és Varjú László képviselők - kapcsolódva Szabó Imre képviselő 
T/7730/160/1. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 218. pontja) - a 
törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) bekezdés ac) alpontjának a következő 
módosítását javasolják: 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 
 
ac) a [Közép-Magyarországi Regionális] Budapesti Agglomerációs Fejlesztési 

Tanácsban a főpolgármester, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei 
által maguk közül választott 3 képviselő;” 

 
T/7730/280/2. 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/280/1. sz. kapcsolódó módosító 
 javaslat  indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24. Kocsis Róbert képviselő - kapcsolódva Nógrádi Zoltán, Becsó Zsolt és Búsi Lajos 

képviselők T/7730/207/3. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 220. 
pontja) - a törvényjavaslat 14. §-ában a Tftv. 17. § (6) bekezdés a) pontjának ah) alponttal 
történő kiegészítését, továbbá a b) pont bi) alpontjának az elhagyását javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további alpontok számozása értelemszerűen változik): 

 

/A Tftv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

„(6) A regionális fejlesztési tanács munkájában 

a) szavazati joggal rendelkező tagként vesznek részt 

aa)  a régióban működő megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; 

ab) a régióban működő megyei jogú városok önkormányzatainak polgármesterei; 

ac) a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban a főpolgármester, 

valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei által maguk közül választott 3 

képviselő; 

ad) a megyei közgyűlések és a fővárosi közgyűlés tagjai közül – a megyei jogú város 

lakosságának levonásával – lakosságszám-arányos, de a lakosságszám növekedéséhez 

viszonyított csökkenő számú tagot delegálnak a 2. számú mellékletben foglaltak szerint; 

ae) a megyei jogú városok közgyűlése lakosságarányos számú tagot delegálnak: 

minden megkezdett 100 ezer lakos után 1 fő delegálható a regionális fejlesztési tanács 

testületébe szavazati jogú tagként; 

af) a régióban működő kistérségi fejlesztési tanácsok megyénként két-két képviselője; 

ag) a miniszter; 

ah) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője; 

b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt 

ba) a régióban működő gazdasági kamarák régió szinten delegált egy-egy képviselője; 

bb) az érintett megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsokba delegálási joggal rendelkező 

munkaadói és munkavállalói szervezetek régió szinten delegált egy-egy képviselője; 
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bc) a régióban működő cigány kisebbségi önkormányzatok egy képviselője; 

bd) a kistérségi megbízottak regionális koordinátora; 

be) a régióban működő térségi fejlesztési tanács képviselője; 

bf) a (8) bekezdés szerinti egyeztető fórum által delegált képviselő; 

bg) a környezetvédelmi, természetvédelmi társadalmi szervezetek által delegált 

képviselő; 

bh) a székhely szerint illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője; 

[bi) az illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője;] 

[bj)] bi) a Magyar Államkincstárnak a tanács székhelye szerint illetékes Területi 

Igazgatósága képviselője; 

[bk)] bj) az illetékes területi főépítész; 

[bl)] bk) a Központi Statisztikai Hivatalnak a tanács székhelye szerint illetékes megyei 

igazgatója;” 

Indokolás: Lásd a T/7730/270. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat  indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Dr. Bóth János, dr. Czinege Imre, Doszpot Péter, Fogarasiné Deák Valéria, 
dr. Gál Zoltán, dr. Jánosi György, Kárpáti Zsuzsa, Keller László, Laboda Gábor, Szabó 
Imre, Tóth András és Varjú László képviselők - kapcsolódva Szabó Imre képviselő 
T/7730/160/1. számú módosító javaslatához (a T/7730/264. sz. ajánlás 218. pontja) - a 
törvényjavaslat 1. számú mellékletének a következő módosítását javasolják: 
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„A régiók illetékességi területe és székhelye 

 
Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) 
székhelye: Győr 
 
Közép-Dunántúli Régió (Veszprém megye, Fejér megye[, Komárom-Esztergom 
megye]) 
székhelye: Székesfehérvár 
 
Dél-Dunántúli Régió (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 
székhelye: Pécs 
 
Közép-[Magyarországi] Dunavölgyi Régió ([Budapest,] Komárom-Esztergom 
megye, Nógrád megye, Pest megye) 
székhelye: Budapest 
 
Észak-Magyarországi Régió (Heves megye, [Nógrád megye,] Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye) 
székhelye: Miskolc 
 
Észak-Alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye) 
székhelye: Debrecen 
 
Dél-Alföldi Régió (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye) 
székhelye: Szeged 
 
Budapesti Agglomerációs Régió (Budapest főváros) 
székhelye: Budapest” 
 
 

T/7730/280/1. 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 23. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/7730/280/2. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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II. 
 
 
 Az Emberi jogi bizottság állásfoglalásai a T/7730/264. sz. ajánláshoz. 
 
 
Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
25. nem támogatja nem ért egyet 
26. nem támogatja nem ért egyet 
27. nem támogatja nem ért egyet 
28. nem támogatja nem ért egyet 
29. nem támogatja nem ért egyet 
30. nem támogatja nem ért egyet 
31. nem támogatja nem ért egyet 
32. nem támogatja nem ért egyet 
36. nem támogatja nem ért egyet 
37. nem támogatja nem ért egyet 
38. nem támogatja nem ért egyet 
39. nem támogatja nem ért egyet 
40. nem támogatja nem ért egyet 
41. nem támogatja nem ért egyet 
45. nem támogatja nem ért egyet 
46. támogatja egyetért 
48. nem támogatja nem ért egyet 
49. nem támogatja nem ért egyet 
50. nem támogatja nem ért egyet 
52. nem támogatja nem ért egyet 
53. nem támogatja nem ért egyet 
58. támogatja egyetért 
59. nem támogatja nem ért egyet 
60. nem támogatja nem ért egyet 
61. nem támogatja nem ért egyet 
63. támogatja egyetért 
64. nem támogatja nem ért egyet 
65. nem támogatja nem ért egyet 
66. nem támogatja nem ért egyet 
67. nem támogatja nem ért egyet 
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68. nem támogatja nem ért egyet 
69. nem támogatja nem ért egyet 
70. nem támogatja nem ért egyet 
71. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
72. nem támogatja nem ért egyet 
73. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
74. nem támogatja nem ért egyet 
75. nem támogatja nem ért egyet 
76. nem támogatja nem ért egyet 
77. nem támogatja nem ért egyet 
78. nem támogatja nem ért egyet 
79. nem támogatja nem ért egyet 
80. nem támogatja nem ért egyet 
81. nem támogatja nem ért egyet 
82. nem támogatja nem ért egyet 
84. nem támogatja nem ért egyet 
85. nem támogatja nem ért egyet 
86. nem támogatja nem ért egyet 
87. nem támogatja nem ért egyet 
88. nem támogatja nem ért egyet 
89. nem támogatja nem ért egyet 
90. nem támogatja nem ért egyet 
93. támogatja egyetért 
94. nem támogatja nem ért egyet 
95. nem támogatja nem ért egyet 
96. nem támogatja nem ért egyet 
98. nem támogatja nem ért egyet 
100. nem támogatja nem ért egyet 
101. nem támogatja nem ért egyet 
102. nem támogatja nem ért egyet 
103. nem támogatja nem ért egyet 
104. nem támogatja nem ért egyet 
105. nem támogatja nem ért egyet 
106. nem támogatja nem ért egyet 
107. nem támogatja nem ért egyet 
108. nem támogatja nem ért egyet 
109. nem támogatja nem ért egyet 
110. nem támogatja nem ért egyet 
111. nem támogatja nem ért egyet 
112. nem támogatja nem ért egyet 
113. nem támogatja nem ért egyet 
116. nem támogatja nem ért egyet 
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117. támogatja egyetért 
118. nem támogatja nem ért egyet 
119. nem támogatja nem ért egyet 
121. nem támogatja nem ért egyet 
122. támogatja egyetért 
123. nem támogatja nem ért egyet 
124. nem támogatja nem ért egyet 
127. nem támogatja nem ért egyet 
128. nem támogatja nem ért egyet 
129. nem támogatja nem ért egyet 
130. nem támogatja nem ért egyet 
131. támogatja egyetért 
132. nem támogatja nem ért egyet 
134. nem támogatja nem ért egyet 
135. nem támogatja nem ért egyet 
138. nem támogatja nem ért egyet 
140. nem támogatja nem ért egyet 
141. nem támogatja nem ért egyet 
142. nem támogatja nem ért egyet 
144. nem támogatja nem ért egyet 
150. nem támogatja nem ért egyet 
153. nem támogatja nem ért egyet 
154. nem támogatja nem ért egyet 
155. nem támogatja nem ért egyet 
156. nem támogatja nem ért egyet 
159. nem támogatja nem ért egyet 
162. nem támogatja nem ért egyet 
163. nem támogatja nem ért egyet 
171. nem támogatja nem ért egyet 
172. nem támogatja nem ért egyet 
174. nem támogatja nem ért egyet 
176. nem támogatja nem ért egyet 
186. nem támogatja nem ért egyet 
191. nem támogatja nem ért egyet 
194. nem támogatja nem ért egyet 
206. nem támogatja nem ért egyet 
207. nem támogatja nem ért egyet 
208. nem támogatja nem ért egyet 
209. nem támogatja nem ért egyet 
210. nem támogatja nem ért egyet 
213. nem támogatja nem ért egyet 
215. támogatja egyetért 
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220. nem támogatja nem ért egyet 
223. nem támogatja nem ért egyet 
229. nem támogatja nem ért egyet 
230. nem támogatja nem ért egyet 
233. támogatja egyetért 
234. nem támogatja nem ért egyet 
235. nem támogatja nem ért egyet 
242. nem támogatja nem ért egyet 
258. nem támogatja nem ért egyet 
259. nem támogatja nem ért egyet 
260. nem támogatja nem ért egyet 
262. támogatja egyetért 
272. nem támogatja nem ért egyet 
 
 
 
 A Foglalkoztatási bizottság állásfoglalásai a T/7730/264. sz. ajánláshoz. 
 
 
Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. nem támogatja nem ért egyet 
2. nem támogatja nem ért egyet 
3. nem támogatja nem ért egyet 
7. nem támogatja nem ért egyet 
14. nem támogatja nem ért egyet 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. nem támogatja nem ért egyet 
21. nem támogatja nem ért egyet 
32. nem támogatja nem ért egyet 
36. nem támogatja nem ért egyet 
37. nem támogatja nem ért egyet 
44. nem támogatja nem ért egyet 
67. nem támogatja nem ért egyet 
82. nem támogatja nem ért egyet 
87. nem támogatja nem ért egyet 
88. nem támogatja nem ért egyet 
97. támogatja nem ért egyet 
108. nem támogatja nem ért egyet 
129. támogatja nem ért egyet 
145. támogatja nem ért egyet 
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146. támogatja nem ért egyet 
170. nem támogatja nem ért egyet 
173. támogatja nem ért egyet 
175. nem támogatja nem ért egyet 
180. nem támogatja nem ért egyet 
183. nem támogatja nem ért egyet 
185. nem támogatja nem ért egyet 
190. nem támogatja nem ért egyet 
191. nem támogatja nem ért egyet 
205. nem támogatja nem ért egyet 
207. nem támogatja nem ért egyet 
208. nem támogatja nem ért egyet 
211. nem támogatja nem ért egyet 
227. támogatja nem ért egyet 
237. támogatja nem ért egyet 
238. támogatja nem ért egyet 
239. támogatja nem ért egyet 
244. nem támogatja nem ért egyet 
245. nem támogatja nem ért egyet 
247. nem támogatja nem ért egyet 
248. nem támogatja nem ért egyet 
249. nem támogatja nem ért egyet 
250. nem támogatja nem ért egyet 
251. nem támogatja nem ért egyet 
252. nem támogatja nem ért egyet 
255. nem támogatja nem ért egyet 
257. nem támogatja nem ért egyet 
263. nem támogatja nem ért egyet 
 
 
 

Az Idegenforgalmi bizottság állásfoglalásai a T/7730/264. sz. ajánláshoz. 
 
 
Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
8. nem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. nem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. nem támogatja nem ért egyet 
21. támogatja nem ért egyet 
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22. nem támogatja nem ért egyet 
23. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
25. nem támogatja nem ért egyet 
26. nem támogatja nem ért egyet 
27. nem támogatja nem ért egyet 
34. támogatja nem ért egyet 
35. támogatja nem ért egyet 
36. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
37. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
44. nem támogatja nem ért egyet 
47. támogatja nem ért egyet 
52. támogatja nem ért egyet 
53. támogatja nem ért egyet 
59. nem támogatja nem ért egyet 
131. támogatja egyetért 
135. nem támogatja nem ért egyet 
147. támogatja nem ért egyet 
149. támogatja nem ért egyet 
161. nem támogatja nem ért egyet 
162. nem támogatja nem ért egyet 
164. nem támogatja nem ért egyet 
165. támogatja nem ért egyet 
166. támogatja nem ért egyet 
167. támogatja nem ért egyet 
168. támogatja nem ért egyet 
169. támogatja nem ért egyet 
170. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
171. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
172. nem támogatja nem ért egyet 
173. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
174. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
191. nem támogatja nem ért egyet 
215. támogatja egyetért 
219. támogatja nem ért egyet 
224. nem támogatja nem ért egyet 
235. nem támogatja nem ért egyet 
258. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
259. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
271. támogatja nem ért egyet 
272. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
273. nem támogatja nem ért egyet 
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Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. június 9. 
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bizottság elnöke 
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elnöke 
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Dr. Kovács Zoltán s.k., 
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