
T/7730/292. 

 
Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

Bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
 és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7730. sz. törvényjavaslat 

 
z á r ó 

 
v i t á j á h o z 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság), megvitatta a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7730/289. sz. számon beterjesztett egységes 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/7730/ 290-291. számú módosító javaslatokat. 
 

1. Az Alkotmányügyi Bizottság az egységes javaslat 1. § (2) bekezdésében a Tftv. 5. §. 
h) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

(2) A Tftv. 5. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

"h) kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége 
alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes mértékben 
és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a 
megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak egy 
kistérségbe tartozik[, amelyet kormányrendelet határoz meg]."  

 
Indokolás: Lásd a T/7730/291. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 

A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. §-ában a Tftv. 10/B. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/A kistérségi fejlesztési tanács/ 
 

„10/B. § A települési önkormányzat képviselőtestülete [kormányrendeletben 
meghatározott módon] kezdeményezheti a település másik kistérségbe történő átsorolását.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/290/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. §-ában a Tftv. 10/G. (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„10/G. § (1) Azokban a kistérségekben, ahol a kistérség valamennyi települési 
önkormányzatának részvételével külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi társulás 
működik, a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás láthatja el az e 
törvényben meghatározott feladat- és hatáskör, továbbá eljárási szabályok értelemszerű 
alkalmazásával.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/290/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 12. §-ában a Tftv. 15. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A Tftv. 15. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :/ 
 
„(5) A (3) bekezdésben meghatározott szervezeti és működési szabályzatban 
a) a működési költségek fedezetéről, 
b) a térségi fejlesztési tanács elnevezéséről, székhelyéről, részletes tevékenységéről, 
c) a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, illetve elkülönült munkaszervezet 

létrehozásáról  
is rendelkezni kell. 
 
A törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanács működéséhez szükséges 

pénzügyi fedezet biztosításával kapcsolatosan a 16. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók." 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/290/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

5. Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. § (2) bekezdésének a Tftv. 27. § (1) 
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 
 
„c) [a kistérségek megállapításának, lehatárolásának és megváltoztatásának rendjét, 

valamint az egyes kistérségekbe tartozó települések és a kistérségek székhelyének jegyzékét] 
a kistérségi megbízottak és a regionális koordinátorok jogállásának és tevékenységének részletes 
szabályait.” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/290/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

6. Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. § (3)-(6) bekezdésében a Tftv. 27. § (1)-(2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

[(3) A Tftv. 7. §-a (1) bekezdésnek j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
„j) a kistérségi megbízottak és a regionális koordinátorok jogállásának és 

tevékenységének részletes szabályait.” 
 
(4) A Tftv. 27. §-ának (1) bekezdése a következő k)-q) pontokkal egészül ki: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
k) a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályait; 
 
l) a területfejlesztést közvetlenül és közvetve szolgáló pénzeszközök koordinációjának 

a pályázati rendszerre is kiterjedő részletes szabályait; 
 
m) a területfejlesztés intézményeinek a fejlesztési elképzelések összegyűjtésével, 

számbavételével, megvalósításának kidolgozásával, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás 
rendjével kapcsolatos feladatait és eljárásrendjét; 

 
n) a kistérségi fejlesztési tanácsok szakmai munkaszervezetei (szolgáltató irodák) 

létrehozásának, valamint működésének részletes szabályait; 
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o) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a 
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács 
átalakulásával kapcsolatos feladatait, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás 
rendjét, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályait; 

 
p) a regionális fejlesztési tanácsokkal a régió társadalmi, gazdasági fejlesztése 

érdekében kötendő megállapodások részletes szabályait; 
 
q) a területi (környezetei, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat készítésének 

eljárási szabályait és tartalmai követelményeit. 
 
 
(5) A Tftv . 27. §-a (2) bekezdése a következő e)-g) pontokkal egészül ki: 
 
/Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg/ 
 
e) a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárás részletes szabályait, 
 
f) a területfejlesztést közvetlenül vagy közvetve szolgáló források felhasználásáról 

készülő területi értékelés elkészítésének módszertani szabályait, 
 
g) a 12.§ (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás szabályait. 
 
(6) A Tftv. kiegészül az e törvény mellékleteit képező 1. számú melléklettel.]” 
 
 
„(3) A Tftv. 27. §-ának (1) bekezdése a következő j)-p) pontokkal egészül ki: 
 
/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg/ 
 
„j) a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályait; 
 
k) a területfejlesztést közvetlenül és közvetve szolgáló pénzeszközök koordinációjának a 

pályázati rendszerre is kiterjedő részletes szabályait; 
 
l) a területfejlesztés intézményeinek a fejlesztési elképzelések összegyűjtésével, 

számbavételével, megvalósításának kidolgozásával, és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás rendjével 
kapcsolatos feladatait és eljárás rendjét; 

 
m) a kistérségi fejlesztési tanácsok szakmai munkaszervezetei (szolgáltató irodák) 

létrehozásának, valamint működésének részletes szabályait, 
 
n) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a 

Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács 
átalakulásával kapcsolatos feladatait, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendiét, 
továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályait, 

 
o) a regionális fejlesztési tanácsokkal a régió társadalmi, gazdasági fejlesztése érdekében 

kötendő megállapodások részletes szabályait, 
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p) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat készítésének eljárási 
szabályait és tartalmi követelményeit" 

 
(4) A Tftv. 27. §-a (2) bekezdése a következő e)-g) pontokkal egészül ki : 
 
/Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg/ 
 
„e) a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárás részletes szabályait, 
 
f) a területfejlesztést közvetlenül vagy közvetve szolgáló források felhasználásáról készülő 

területi értékelés elkészítésének módszertani szabályait, 
 
g) a12. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás szabályait." 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/290/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
 

7. Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második 
hónap első napján lép hatályba. 

 
(2) A 2. §, az 5. § és a 19. § a törvény kihirdetésének napján lép hatályba. 
 
(3) A Tftv. 9. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegrészében a „8. § (3) bekezdésében" 

szövegrész helyébe a , „8. § (4) bekezdésében” szövegrész lép. 
 
(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tftv. 12.§-ának (5) 

bekezdése és (8)-(14) bekezdései, a 13. §-ának (4)-(5) bekezdése, a 14. §-ának (9) bekezdése, 
valamint a 26. §-ának (8) bekezdése. 

 
[(5) A törvény hatályba lépésekor működő önkormányzati területfejlesztési társulási 

megállapodásokat e törvény előírásainak megfelelően e törvény hatálybalépésétől számított 6 
hónapon belül felül kell vizsgálni, és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani 
kell.] 

 
[(6)](5) A kistérségi fejlesztési tanács megalakulásával kapcsolatos, külön jogszabályban 

megállapított szervezési tevékenység ellátása a kistérség székhelye szerint illetékes megyei 
közigazgatási hivatal vezetőjének a feladata. A megyei közigazgatási hivatal vezetője a törvény 
hatálybalépését követő 30 napon belül kezdeményezi a kistérségi fejlesztési tanács megalakulását 
az alakuló ülés összehívásával. 

 
[(7) A regionális fejlesztési tanács elnöke, a megyei területfejlesztési tanács elnöke 

valamint a térségi fejlesztési tanács elnöke a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül 
kezdeményezi a regionális illetve a megyei területfejlesztési tanács átalakulását az alakuló 
ülés összehívásával.] 
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[(8)](6) Az e törvény 12.§-ával megállapított, a Tftv . 158.§ (1) bekezdése szerinti 

Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megalakulásával kapcsolatos szervezési tevékenység 
ellátása fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjének a feladata . A fővárosi közigazgatási hivatal 
vezetője a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kezdeményezi a Budapesti 
Agglomerációs Fejlesztési Tanács megalakulását az alakuló ülés összehívásával. 

 
[(9) Az e törvény 5. § (2) bekezdésével megállapított, a Tftv. 9/A. § (2) bekezdése 

szerinti pályázatot a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül ki kell írni. A 
pályázatok elbírálásáig a kistérségi megbízottak a megbízási jogviszony alapján végzik 
tevékenységüket.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/7730/290/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2004. június 21. 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 


