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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11398. 
szám)  
(Dr. György István és Horváth Zoltán (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita) 

2. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat (T/11113. szám)
 (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

3. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10680. szám)  
(Horváth László és Potápi Árpád János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
 (A Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 

4. Tájékoztató a Budai Vár és a Várbazár felújításának helyzetéről  
Előterjesztő:  
Szittya Luca építész referens, Miniszterelnökség 

5. Tájékoztató a Kárpát Régió Üzleti Hálózat fejlesztési lehetőségeiről a turizmus 
terén  
Előterjesztő:  
Vagács István főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium 

6. Tájékoztató a versenyképesség kutatásról  
Előterjesztő:  
Dr. Sterbenz Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Bohács Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Szilágyi György (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Becsó Zsolt (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Kovács Ferenc (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP)  
Horváth András Tibor (MSZP)  
Pál Béla (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Zakó László (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) Kovács Ferencnek (Fidesz)  
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz) távozása után Becsó Zsoltnak (Fidesz)  
Szalay Ferenc (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Kovács Péternek (Fidesz)  
Bús Balázs (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)  
Hoffman Pál (KDNP) megérkezéséig Révész Máriusznak (Fidesz)  
 
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
  
Dr. Horváth János főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Bardócz Tamás főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Szittya Luca építész referens (Miniszterelnökség)  
Vagács István főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Sterbenz Tamás egyetemi docens (Semmelweis Egyetem)  
András Krisztina alelnök (Sporttudományi Társaság) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása  

DR. BOHÁCS ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit a bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. A helyettesítéseket a jegyzőkönyv számára elmondanám: Bús Balázst Bohács 
Zsolt, Becsó Zsoltot Hadházy Sándor, Lasztovicza Jenőt Kovács Ferenc, Szalay Ferencet 
pedig Horváth Zoltán helyettesíti a bizottsági ülésen. 

A napirendekkel kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy két új 
napirendi pont kerül a mai bizottsági ülésen megtárgyalásra, az egyes gazdasági tárgyú 
törvények módosításáról szóló előterjesztés, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény módosító javaslatai kerülnek a bizottság elé. Ez két 
módosító javaslat a Mezőgazdasági bizottság részéről, ezért ezekről kellene tárgyalnunk. Aki 
ezekkel a kiegészítésekkel egyetért… (Zakó László jelentkezik.) Parancsolj! 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én most olvastam azt az sms-t, amit a 

bizottságtól kaptunk, hogy tárgyalunk egy T/11398. számú törvényjavaslatot, amelyről én 
nem kaptam semmit. Én minden eredetileg kiküldött napirendi pontot kinyomtattam, 
felkészültem. Kérném vagy nyomtatásban, vagy olvasási szünetet kérnék, mert így felelősen 
hogyan döntsek olyanról, amiről azt se tudom, hogy mit tartalmaz, a bizottsági ülés 
megkezdésekor értesülünk a napirendi pontok kibővüléséről. Ha rövid, akkor talán még van 
értelme elolvasni, de ha hosszú, akkor nem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bízom benne, hogy képviselő úr meg fogja tudni oldani ezt a feladatot, hogy 

fel tudjon készülni ezzel kapcsolatosan. (Zakó László: A másikról pedig semmit nem kaptam.) 
Köszönöm szépen. Jegyzőkönyveztük. 

Ennek megfelelően teszem fel szavazásra. Ki ért egyet a napirendi pontokkal? Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 8 igen. Ki nem ért vele egyet? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A napirendet elfogadtuk. 

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú 
törvényjavaslat 

Köszönöm szépen. Akkor az 1. napirendi pont, az egyes gazdasági törvények 
módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavaslat következik. Kérném a kormány 
képviselőit, hogy ha itt vannak, akkor foglaljanak helyet az asztal végén. A jegyzőkönyv 
számára kérném, hogy mutatkozzon be! 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Dr. Horváth János vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot 
képviselem ezen az ülésen az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatosan. 

 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Horváth Zoltán vagyok, csak a jegyzőkönyv rögzítése 

miatt, társelőterjesztőként veszek részt az ülésen, és közösen fogjuk ismertetni majd a 
beterjesztett jogszabályt. 

Előzetesen elnézést kérünk itt a gyorsaságért, mivel társelőterjesztő vagyok, 
rendelkeztem a benyújtott jogszabállyal, ezért átadtam azt Zakó képviselő úrnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját a benyújtott törvényjavaslattal 

kapcsolatosan. 
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Dr. Horváth János főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
álláspontja 

DR. HORVÁTH JÁNOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Az előterjesztett törvényjavaslat a kormány elé még nem került, ilyen módon a 
kormány még nem tudta tárgyalni. Tárcaálláspontot tudok mondani. 

 
ELNÖK: Akkor tárcaálláspontot kérnénk szépen, hogy támogatják vagy nem 

támogatják. 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a vitát. Kinek van kérdése, észrevétele 

ezzel kapcsolatosan. Parancsolj! 

Horváth Zoltán (Fidesz) társelőterjesztő álláspontja 

HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Hátha meg tudunk előzni egy-két kérdést. Elsősorban 
azt a témakört emelném ki, hogy a benyújtott törvényjavaslat négy törvényt is módosít 
egyszerre, ami ebből a szakbizottság területéhez kapcsolódik, az a negyedik 
törvénymódosítás, ami az Erzsébet-utalványról szóló 2012. évi törvényt módosítja. Azt 
gondolom, hogy a turizmusbizottság több alkalommal foglalkozott azzal a megváltozott 
kafetéria rendszerrel, amelynek fontos eleme volt az Erzsébet-utalvány bevezetése. Az eddigi 
számokból engedjenek meg nekem, hogy néhányat itt is rögzítsünk a jegyzőkönyv számára. 

Ma már több mint 2 millió felhasználó az, aki ezzel az Erzsébet-utalvánnyal 
rendelkezik. Több mint 35 ezer munkáltató az, aki e programon keresztül ezt az utalványt 
igényelte, és több mint 30 ezer elfogadóhely van már, amely ezeket az utalványokat 
befogadja. 

2013 február végén az Erzsébet-utalványcsalád elfogadóhelyi hálózata már több mint 
40 ezer. Tehát azt tudjuk elmondani, hogy ez egy dinamikusan növekvő szám. Az Erzsébet-
utalványt ma már a nagy hazai és multinacionális kereskedőláncok is elfogadják, így a CBA, 
a Coop-hálózat, a Reál, a Tesco, a Spar és az Auchan. 

Ha 2012-es forgalmi adatot kellene rögzítenünk, akkor el tudjuk mondani, hogy több 
mint 90 milliárd forint értékben került forgalomba az Erzsébet-utalvány Magyarországon.  

Rátérve, hogy a beterjesztett jogszabály az Erzsébet-utalvány szempontjából milyen 
módosításokat foganatosít, elsősorban is az értelmező rendelkezések között egyértelműen az 
Erzsébet-utalvány fogalmát pontosítja, valamint hangsúlyozza azt, hogy az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából származó bevételek kizárólag az Erzsébet-program keretében használhatóak 
fel. A javaslat elismeri továbbá az alapítvány jogát ahhoz, hogy a tulajdonában álló gazdasági 
társaságokon és nonprofit szervezeteken túl más piaci szereplőkkel is együttműködhessen a 
feladat ellátásának érdekében, azonban ez a szerződéses jogviszony létrehozása az 
együttműködő szervezetek oldalán nem keletkeztethet közfeladat-ellátási kötelezettséget. 
(Megérkezik az ülésre Révész Máriusz.) 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény az étkezési Erzsébet-utalványra nézve 
tartalmazza immár a melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevételének 
lehetőségét. A javaslat a személyi jövedelemadóról szóló törvénnyel kapcsolatban 
korrekciókat is tartalmaz. 

A törvénytervezet kiegészíti az Erzsébet-utalvány meghatározását, illetve a külön 
igénybevételre jogosító utalványok körét fogalmazza meg. A javaslat elismeri az alapítvány 
jogát ahhoz, hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságokon és nonprofit szervezeteken túl 
más gazdálkodó szervezetekkel is együttműködhessen a feladat ellátásának érdekében. 



- 7 - 

Megítélésünk szerint ezek a módosítások, azon kívül, hogy igazodnak ahhoz a 
mindennapi életben is látható folyamatokhoz, amelyek az Erzsébet-programban már 
megvalósultak, most már jogszabályi formában is rögzítik ezeket. 

Ennyi kiegészítéssel kiemeltem ezt a négy jogszabály-módosításból, amely a 
szakbizottság tekintetében fontos az én megítélésem szerint, mint társelőterjesztő. Köszönöm 
szépen, elnök úr. (Megérkezik az ülésre Hoffman Pál.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Megadom a szót Varga László 

képviselő úrnak. Parancsolj! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én nem kérdést tennék fel, 
hiszen nyilván válasz volt itt sok mindenre, ez egy szándék, vélemény, amit nyilván elő is 
lehetett volna akár készíteni hetekkel hamarabb, mondjuk a szakmában vagy politikailag 
mondjuk az Országgyűlésben, én csak annyit mondanék önnek, hogy ha az előterjesztő 
társának a nevét beírja az egyik ilyen híreket rendszerező, kereső portálnak a keresőjébe, 
akkor a két első találatnak a címét mondanám. „Erzsébet-utalvány – államosítanák a kafetéria-
piacot” A második:”A képviselőnek csak kérnie kell, az állam rekvirál”. Nyilván itt a 
kisajátítási részre utalva. 

Én csak azt akarnám mondani, hogy képviselőtársam már említette, hogy reggel 
kaptunk itt egy sms-t egy nagyon-nagyon komoly súlyú salátatörvény kapcsán. Mondjuk 
minimum nagyon komoly kérdések azok, amelyek felmerülhetnének bennünk normál esetben, 
és így nagyon nehéz erre a történetre bármit is mondani. A sajtóban az látszik, hogy már most 
nagyon komoly kérdések merültek fel. Én a magam részéről ezekre nem tudok ebben a 
pillanatban választ adni. Az gyanús nekem, hogy miért kell ebben az ügyben ennyire 
kapkodni. Hallunk arról is híreket, hogy lesznek még újabb ülések is, tehát rendkívüli 
ülésszak várható, szerintem be lehet ezt a kérdést úgy fejezni, hogy a megfelelő egyeztetések 
és a felkészülés is megtörténjen. Ebben a pillanatban erre őrült nehéz mit mondani. Persze, ez 
nem az első ilyen eset. Nyilván sajnálom képviselőtársamat, hogy ebben neki kell 
magyarázkodnia, de felvállalta, tehát társelőterjesztőként csatlakozott. Tehát innentől kezdve 
a politikai felelősségét is felvállalta, még akkor is, hogy ha ezt a mai napon tette, és a pénteki 
késő délutáni benyújtásban még nem vett részt. 

Nincs kérdés, vélemény van, nem lehet így tárgyalni erről az előterjesztésről. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György alelnök úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem ismételném meg azokat, 

amiket képviselőtársam elmondott. Valóban kevés idő van a felkészülésre. Én kérdéseket 
tennék fel, amennyiben tudnak rá válaszolni. Egyébként valóban, ha normálisan végig lehetne 
olvasni a törvényt, akkor lehet, hogy az ember nem is gyanakodna ennyire, itt az a 
leggyanúsabb, hogy miért kell ilyen gyorsan berakni. Gondolom, ez nem tegnap este készült 
el, nem tegnap este találták ki, hogy ez valamilyen sürgősséget igényelne, és most kerül be 
ide. 

Az első kérdésem az lenne, hogy a 9. §-ban az van, hogy a 3. §-ban meghatározott 
közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti a szociális üdülési feladatok, 
ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, 
fejlesztését, működtetését. Megtudhatnánk erről valamit bővebben? Mert az egy eléggé 
megfoghatatlan és széles kör, hogy az állam elősegíti. Mivel kívánja elősegíteni az állam? A 
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felújításokban kíván csak részt venni, vagy akár a működtetésben akar részt venni, vagy bármi 
egyébben? 

És még egy kérdésem lenne, hogy a 10. § az Eptv. 1. §-ában az „azon gyermekek” 
szövegrész helyébe az „azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek” szöveg lép. Ez 
megint egy olyan gumiszabály lesz, hogy az, hogy „különösen gyermekek”, az nem jelenti 
azt, hogy gyermekeknek is kell lennie. Tehát ki akarják szélesíteni ezt, lehet, hogy 
felnőtteknek is kívánják alkalmazni? (Révész Máriusz: Rászoruló családok!) A kérdésem az, 
hogy esetleg felnőttekre is kívánják-e alkalmazni gyermekek nélkül, mert ez nincs 
kimondottan leszögezve, hogy itt gyermekeknek részt kell venni, „különösen gyermekek”. 

Ez most lehet az is, hogy most éppen nem voltak gyermekek, és már csak azért, mert 
ifjúsági és gyermekprogramokról beszélünk, tehát ez a két kérdésem lenne. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólás, kérdés van-e? Kovács Ferenc képviselő úr! 
 
KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy 

gondolom, hogy aki napi szinten nyomon követi akár a médiákban történő híreket, akkor látja 
azt, hogy az állam mekkora felelősséget érez azért, hogy a hátrányos térségben élő gyerekek, 
illetve a hátrányos sorsú családok és ezeknek a gyerekei üdüléshez juthassanak. Ez vagyoni 
alapot, illetve ingatlanalapot biztosít a magyar állam számára, az az ingatlanvagyon, amelyet a 
megyei önkormányzatoktól örököltek. Például a Vas Megyei Közgyűléstől négy gyerektábor 
került az állam kezelésébe, tulajdonába, amelyek közül a balatonberényiben zajlanak azok a 
sportolással kiegészített nevelések és táborszervezések, amelyeken keresztül világhírű magyar 
sportolók foglalkoznak a gyerekekkel, bokszolók, kajak-kenusok, stb. 

Úgy gondolom, amikor a kormány azt nyilatkozza, hogy felelősséget érez azért, hogy 
ezek az ingatlanok, ezeken belül a táborok működjenek, akkor igenis, jó irányba halad. Úgy 
hiszem, hogy ezeknek a nem ezeken a helyeken történő megvalósulásából, illetve az Erzsébet-
utalvány jutalékából történő nyereség biztosít majd olyan összeget, amely akár 
nyugdíjasoknak és egyéb hátrányos helyzetű rétegeknek, kispénzű rétegeknek tud államilag 
támogatott lehetőséget biztosítani nyaralásra, üdülésre, kikapcsolódásra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerintem ahhoz, hogy eldöntsük, 

hogy erre a törvényre szükség van-e vagy sem, egy helyzetértékelést mindenképpen érdemes 
lenne tartani, hogy mi is a helyzet ma Magyarországon. 

Nagyon sokáig a gyermeküdültetés elsősorban önkormányzati feladat volt. Ebben már 
benne van egy igazságtalanság, hogy azok az önkormányzatok, amelyek jobb anyagi 
helyzetben voltak, azok nagyon sokszor kedvezőbb feltételeket tudtak biztosítani, ráadásul az 
önkormányzatok egy nagyon nagy része az utóbbi években szépen lassan építette le ezeket a 
tevékenységeit. Sőt, hogy ha még meg is tartotta, akkor is egyébként a gyermeküdülő-
rendszer fejlesztésére, karbantartására már nagyon sok helyen nem jutott pénz. 

Éppen a múlt héten olvastam egy cikket, hogy a Balaton tele van eladó 
gyermeküdülőkkel, és a kutya sem akarja ebben a pillanatban megvenni, és azok a 
gyermeküdülők, amelyek néhány évvel ezelőtt működtek, azok most nagyon sokszor ebek 
harmincadjára jutottak. 

Tehát ez a kiinduló helyzet. Ebben az esetben, ha az állam belép és az eddigieknél 
nagyobb szerepet szeretne vállalni ezen a területen, az mindenképpen üdvözlendő. Tehát ez 
egy előremutató lépés. 
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Szilágyi alelnök úr másik kérdésére azt mondanám, hogy a Nagycsaládosok 
Egyesülete nagyon sokszor felvetette azt a problémát, hogy nehéz helyzetben lévő 
gyerekeknek van lehetősége elmenni, viszont nagyon szívesen mennének nehezebb 
helyzetben lévő nagycsaládok együtt, hogy szülők viszik a gyerekeket, és többször 
megfogalmazódott az a kérés, hogy az ilyen típusú programokat érdemes lenne bővíteni, ahol 
nagycsaládok mehetnek a gyerekekkel együtt. 

Én nem tudom, hogy pontosan erre gondolt-e a beterjesztő, de azt meg tudom 
erősíteni, hogy egy ilyen igény mindenképpen van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szilágyi György alelnök úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Lehet, hogy félreértettek 

képviselőtársaim, nem azt mondtam, hogy erre a törvényre nincs szükség. Valóban, ahogy 
Révész Máriusz mondta, ebben az országban sajnos, jelen pillanatban abban a helyzetben 
vagyunk, hogy az emberek kétharmada az üdülésre szinte szociálisan rászorul, mert maximum 
a Balaton utcáig jutnak el, nem a Balatonra, ha Budapesten élnek, és valóban szükség van 
arra, hogy a kormány segítse azt, hogy ezek az emberek is üdüléshez jussanak. 

Én azokat a kérdéseket próbáltam feltenni, amelyek úgy látszik, Révész Máriuszban is 
megfogalmazódtak, hogy mondjuk mire vonatkozik adott esetben ez a szövegrész, ki 
szeretnék-e szélesíteni valóban azt a réteget, akik rászorulóként üdüléshez juthatnak, és ezt 
milyen formában kívánják kiszélesíteni, tehát gyermekekkel együtt, vagy ez vonatkozhat akár 
csak felnőttekre is? Nekem ezek a kérdéseim voltak, amelyeket szerettem volna megtudni. 

De ettől függetlenül a Jobbik Magyarországért Mozgalom szintén úgy érzi, hogy ez 
egy olyan kérdés, amit kezelni kell, amit nagyon helyes, hogy ha a kormány hozzányúl, mi 
csak azt nem értjük, hogy miért ilyen sürgőséggel, áttanulmányozás nélkül, szinte azonnal kell 
behozni a Ház elé, amikor ez egy évek óta fennálló probléma. Jómagam 2010-ben tartottam 
erről sajtótájékoztatót, amikor még nem Erzsébet-utalványról beszéltünk, és amikor még 
mondhatom azt, hogy különböző pénzek nem erre a részre kerültek, mert olyan vezetője volt 
mondjuk az adott szervezeteknek, ami ide kellett volna hogy kerüljön. 

Tehát ez egy régóta fennálló probléma, szerintem előbb hozzá lehetett volna nyúlni, 
vagy ha nem is előbb, de legalább azt, hogy hátha az ellenzék részéről is lettek volna mondjuk 
olyan javaslatok, hogy ha az idő rövidsége miatt nem lenne ez időkorlátok közé szorítva, 
amivel még előbbre tudtunk volna kerülni. De mondom még egyszer: ezt a törekvést 
maximálisan támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nyilván sok logikus dolgot 

is mondott Révész Máriusz, én is azt gondolom, hogy az állam sok esetben jobban átláthatja, 
mint egy nehéz helyzetben lévő önkormányzat, hogy hol és milyen támogatásokra van 
szükség. Bár az önkormányzat meg jobban látja, vagy közelebb van ahhoz, hogy kik a 
hátrányos helyzetűek. 

Tehát nyilván lehetne egy olyan hibrid megoldást is csinálni, hogy ha több forráshoz 
juttatnánk az önkormányzatokat, amely megoldja ezt a helyzetet. De a salátatörvényeknek az 
a sajátja, hogy többféle területet érintenek, ez néha praktikus, de sok esetben 
támogathatatlanná tesz indítványokat, mert vannak olyan célok benne, amelyek érdekesek. 
(Megérkezik az ülésre Becsó Zsolt.) 

Ha jól értem, itt az 5. §-ban egy egészen elképesztő javaslat van, hogy itt a közérdekű 
célok bővüljenek ki a kisajátítás esetében. Tehát próbáljuk már ezt együtt értelmezni, hogy az 
r) pont jöjjön létre abban a tekintetben, hogy az országgyűlési képviselők, valamint 
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Magyarország Alaptörvényében meghatározott, az Országgyűlés által választott közjogi 
megbízatást betöltő személyek és hivatalok elhelyezésére.” Ez azért így ebben a formában 
szerintem elképesztően meredek és hihetetlen visszaélésekre is adhat okot. Hogy mást ne 
mondjak, azért volt itt egy buszos közös kirándulása a miniszterelnöknek és a 
főpolgármesternek, amikor azért volt hasonlóra célzás. Tehát jól értem-e ilyen szempontból? 

Nyilván megvannak a kisajátítás céljai, ezek szabályozva vannak jelenleg is. Van 
olyan cél, amely az a) pont, az állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek 
működéséhez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési, 
szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése. Tehát mondjuk lehetne ezt úgy érteni, 
mintha ezt bővítené, de azért ott minimum társadalmi célok vagy közösségi érdekek vannak 
megfogalmazva. Azért hogy egy országgyűlési képviselő személyének és hivatalának 
elhelyezése most éppen itt van-e, vagy egyébként kinéz magának valami ingatlant eszerint, ha 
jól értem, és akkor az de jó, hogyan lehet ezt érteni? Szerintem ez így önmagában egy olyan 
tág keretet ad, ami most így hirtelen nekem nem értelmezhető. Pláne nem egy olyan dologgal, 
egy olyan üggyel párhuzamba állítva, amelyről pedig Révész Máriusz beszélt. 

Tehát őt is kérdezném például, hogy mit gondol erről. Azt hiszem, hogy így, ebben a 
formában nem vállalható ez a bekezdés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, hozzánk csak azért került be ez az egész salátatörvény, 

megjegyzem, hogy gyakorlatilag a 8. és a 9. § miatt vettük fel a napirendre. Nem az egész 
miatt tárgyaljuk, csak legutóbb pont az ön képviselőtársa volt az, aki azt mondta, hogy mivel 
volt két szakasz, ami érintette a bizottságot, de nem vettük fel, ezért javasoltam, hogy ezt most 
vegyük fel. Bár azt gondolom, hogy nem az egészről kellene a bizottságunknak véleményt 
mondani, hiszen a gazdasági bizottság van kijelölve első helyen kijelölt bizottságnak. Itt csak 
az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatosan, és valóban van még egy pont, ami a bizottságunkat 
érintheti, ezért gondoltam, hogy tárgyaljunk róla, de természetesen, ha ilyen széles körben 
kívánják a vitát lefolytatni, akkor legközelebb elgondolkodom rajta, hogy felvegyük-e 
egyáltalán egy-egy ilyen módosítás miatt a bizottság napirendjére. 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ez szerintem így, ebben a 

formában nem jó irány. Akkor az szerintem elképesztő, hogy ki se jelölték a Sport és 
turizmusbizottságot egy olyan ügyben, amely érinti az Erzsébet-programot, az Erzsébet-
utalványt. Az is probléma szerintem, hogy ebben elnök úrnak kellett eljárni, és egyébként itt, 
az utolsó pillanatban a bizottság napirendjére venni. Szerintem önmagában ez is probléma, de 
teljesen mindegy. 

Mindenesetre arra felhívnám a figyelmet, hogy mindannyian képviselők vagyunk, és a 
végén gombot fogunk nyomni erről az előterjesztésről. El fogjuk dönteni, hogy ez rendben 
van-e vagy nincs, módosító indítványokat terjesztünk-e be, vagy úgy egyáltalán egyetértünk-e 
ezzel az egésszel. 

Én felhívnám az önök figyelmét, hogy szerintem ez így, ebben a formában nem 
elfogadható. Nemcsak az eljárás, most így azt tudom mondani, ahogy sikerült áttekinteni, 
hogy több olyan pontja is van az előterjesztésnek, ami szerintem vállalhatatlan. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót válaszadásra. 

Dr. Horváth János főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
válaszai 

DR. HORVÁTH JÁNOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Akkor tehát kiegészítésként az előzőekben elhangzottakhoz, illetve egy plusz 
információt is szeretnék adni a tisztelt bizottságnak, a 6. § (2) bekezdéséhez, tehát az 
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elhangzott véleményekkel teljesen egyetértve, a tárca álláspontja az, hogy a közeli jövőben az 
Erzsébet-programba integrált szociális funkciók állami támogatást is nyerjenek. 

A törvényjavaslat indokolásában egyébként szerepel is kifejezetten a válasz képviselő 
úr kérdésére. Ott az szerepel, hogy az állam a rendelkezésére álló költségvetési és uniós 
források felhasználását megvizsgálja a tekintetben, hogy ebben a körben milyen módon 
lehetne ezeket a jövőben felhasználni. 

Az Erzsébet-program előzőekben ismertetett eredményei azt a feladatot rótták a 
program szervezőire, hogy a közeli jövőben az eddig megvalósultaknál jóval színvonalasabb 
elhelyezést és programokat biztosító ingatlanokat hozzanak létre, illetve ilyeneket 
fejlesszenek. A helyzet az, hogy a mai állás szerint az állami üdülőingatlan-vagyon egy olyan 
drámai mértékű, évtizedes romlás után van, ami mindenképpen indokolttá teszi azt, hogy 
azokat az elemeit, amelyek megmenthetőek, megmentse az állam, illetve olyan új 
ingatlanokat vonjon be ebbe a programba, ami ennek a feladatuk ellátására mindenképpen 
alkalmas lesz. 

A 10. §-hoz kapcsolódóan egyetlenegy, gyakorlatilag technikainak szánt módosítást 
szerettünk volna keresztülvinni, így azzal, hogy a szociálisan rászorulók a gyermekek mellé 
bekerültek, tulajdonképpen a megvalósult gyakorlathoz igazítjuk a jogszabály szövegét. A 
jelen állás szerint nagycsaládok, a nagycsaládokba beleértve a nagymamákat, nagypapákat is, 
részt vesznek a szociális üdülési programokban. Az 1. §, amit módosít ez a joghely az 
Erzsébet-törvényben, az jelenleg kifejezetten a gyermekek támogatását tartalmazza, és azt 
szerettük volna elérni, hogy a program már az 1. §-ban azt jelezze, hogy itt tulajdonképpen 
egyértelműen egy szociális programról van szó, amelynek a kedvezményezettjei 
természetesen mindazok a szociálisan rászoruló személyek is, akik egyébként a gyermekekkel 
kapcsolatban részt tudnak venni ezekben a programokban. Így tehát tulajdonképpen az élethez 
történő igazítása történt meg ennek a jogszabálynak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 

Horváth Zoltán (Fidesz társelőterjesztő válaszai 

HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a kérdéseket és az észrevételeket is. 
Például olyan típusú szociális juttatásokat lehet becsatornázni a jogszabály-módosítás 
keretében ebbe az Erzsébet-programba, amelyek mondjuk eddig nem voltak biztosítva. 
Például az állam szociális étkeztetést nyújt a nyári időszakban az önkormányzatok számára, 
ezzel a jogszabály-módosítással lehetőségünk lesz arra, hogy ez a szociális étkeztetési 
program a gyereküdültetésben is az Erzsébet-programon keresztül meg tudjon valósulni. Erre 
utal az a pont, amikor hazai forrásokat, költségvetési forrásokat szeretnénk becsatornázni ebbe 
a programba. 

Ahogy elmondták, a megyei önkormányzatoktól került át az üdültetési vagyon 
legnagyobb része, amelyek olyan állapotban vannak, hogy sajnos, rájuk fér a fejlesztés, ez 
pedig lehetőséget enged a jogszabály alapján arra, hogy akár európai uniós forrásokból is fel 
tudjuk újítani ezeket a táborokat, ezeket az ifjúsági központokat, így biztosítva, hogy még 
színvonalasabb programokat tudjunk megvalósítani. 

Ha a számokról beszéltem, és arról is, hogy részben az elmúlt év tapasztalásait 
szeretnénk igazítani ebben a jogszabályban, akkor azt kell elmondanunk, hogy a Nemzeti 
Üdülési Alapítvány az Erzsébet-programon keresztül szociális üdültetésre 2012-ben több mint 
3 milliárd forint értékben írt ki pályázatot. Igen, nemcsak gyermekek vannak a célcsoportban, 
hanem a családok is, közel 75 ezer ember az, aki igénybe tudta venni ezeket a programokat. 

Azért csak jegyezzük meg zárójelben, hogy mielőtt ez az Erzsébet-program és ez az 
Erzsébet kafetéria-utalvány nem volt, addig a piaci szereplőket nézzük meg, akik ezeket a 
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programokat működtették, hogy fordítottak-e ilyen szociális célra egyáltalán egyetlenegy 
fillért is. Zárójel bezárva. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Szilágyi György alelnök úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, az 

észrevételem tényleg kérdés. Tehát az egyik az, hogy ha jól értem, akkor azt mondta a 
kormány részéről, hogy költségvetési pénzből is felújítani ezeket az ifjúsági táborokat, ezeket 
a gyermektáborokat, amivel egyetértünk, valóban legyenek ilyen táborok. A kérdésem az 
lenne, hogy a védelem részével történik-e valami. Tehát mi a tervük? 

Tudjuk, hogy a sportingatlanoknál és bármi másnál, ha felújítunk egy gyermektábort 
állami pénzből, majd mondjuk használják két évig erre a célra, és utána mondjuk eladják 
valakinek vagy bármilyen úton-módon magánkézbe kerül, onnantól kezdve ez egy nagyon 
komoly profitot eredményezhet, amikor már nem rászoruló gyermekeket üdültetünk, hanem 
piaci alapon mondjuk gyerektáborokat működtetünk. Tehát erre van-e valamilyen 
elképzelésük, hogy ezt megakadályozzák? Gondolok itt olyanra, mint akár a sportcélú 
ingatlanoknál, hogy amennyiben felújítás következik, akkor 15 évig kötelesek erre használni 
vagy bármi másra. A másik, hogy itt a felhasználásnál is - és ezek mind tapasztalatok - mindig 
azzal vádolnak minket, hogy a cigány kisebbséggel foglalkozunk, de tőlük tudok példát hozni. 
Mindenki emlékszik rá, hogy ott is rászoruló gyermekeknek kellett volna mondjuk az 
üdültetését finanszírozni, amikor is büntetőeljárás van Kolompár Orbánékkal szemben, 
amikor felnőttek tivornyáztak abból a pénzből adott esetben egy gyermektáborban, ahol 
gyermekeket, rászoruló gyermekeket kellett volna üdültetni. 

Tehát azon is gondolkodnak-e, hogy milyen lesz az ellenőrzése utána ezen pénzek 
felhasználásának, főleg úgy, hogy itt a törvényben kiszélesítették azt a kört a gyermekeken 
kívül, akik igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki válaszolni a kérdésre? Megadom a szót. 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nagyon köszönöm. A válasz röviden a következő. Abban az esetben, ha az 
állam költségvetési vagy uniós forrásokat fordít egy ilyen feladat végrehajtására, különösen 
akkor, hogy ha ez a nemzeti vagyonkörbe tartozó állami tulajdonú ingatlanokon történik, 
akkor ez minden esetben olyan szerződéses rendszerben valósul meg, amelynek a felügyelete 
többszörösen biztosított már most is a jogszabályokban. 

Az állami tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó szerződések az MNV Zrt. 
nélkül nem köthetőek meg. Van olyan példa már, ami alátámasztja ezt, hogy az MNV Zrt., 
amire képviselő úr is utalt, 15 éves hasznosítási szerződés keretében ad át állami tulajdonú 
ingatlant hasznosításra nem állami tulajdonú cégeknek. Abban az esetben, hogy ha állami 
szereplő kerül be a hasznosító fél pozíciójába, abban az esetben pedig a vagyonkezelési 
szerződés jogszabályban rögzített szabályai egészen, a lehető legteljesebb mértékben 
garantálják azt, hogy ezeknek a pénzeknek a felhasználása abban a körben történik meg. Ez 
tehát a válasz az első kérdésre. 

A második kérdés pedig, ha jól értettem, akkor ehhez kapcsolódik, hogy hogyan 
valósítható meg az, hogy ezeknek a pénzeknek a védelme így realizálódjon. Gyakorlatilag 
ugyanezt tudom elmondani ebben a körben, így elsőre, azt a példát, amit képviselő úr említett, 
nem értettem pontosan, tehát hogyan történhetne meg ilyen szerződéses keretrendszerben az, 
hogy ezek a források ne a szociális üdültetés vagy a szociális étkeztetés körében kerülnének 
felhasználásra. Ez tehát valószínű, hogy nem történhet meg. 
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Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Szavazás következik. Aki a T/11398. számú törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságát támogatja, azzal, hogy amennyiben a gazdasági bizottság a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba veszi, akkor kérem, az igennel szavazzon! (Szavazás.) 12 
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Zakó László: Nem szavazok.)  

Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára ajánlja. Kérdezem, hogy többségi 
előadót kívánunk-e állítani? Én Kovács Ferencet javasolnám. Aki egyetért vele, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót kívánnak-e állítani? 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Ez mikor van egyáltalán? Néztem a honlapon, és 

még nincs is fenn, teoretikusan sincs odarakva mondjuk keddre. 
 
ELNÖK: A házbizottságon lesz róla szavazás. Tehát kisebbségi előadót kívánnak-e 

állítani? 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Ehhez képest tudom megmondani, hogy részt tudok-

e venni. 
Olyat tudunk csinálni, hogy amikor már tudjuk, hogy mikor lesz… 
 
ELNÖK: Kívánsz kisebbségi véleményt mondani? 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Ha részt tudok venni a plenáris vitában, akkor igen. 
 
ELNÖK: Maximum, ha nem tudsz részt venni, akkor szólsz, és akkor tájékoztatást 

adunk, hogy nem. Akkor vállalod a kisebbségit? (Dr. Varga László: Igen.) Akkor Varga 
Lászlóra teszek javaslatot. Aki egyetért vele? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló T/11113. számú törvényjavaslat 

Soron következik a halgazdálkodásról, a hal védelméről szóló T/11113. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. Szintén szokás 
szerint egy bemutatkozást fogunk kérni a jegyzőkönyv számára. 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bardócz Tamás 
vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti, halászati és vadászati főosztályának 
vezetője. 

 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): Pénzes Zsuzsanna vagyok, a VM jogi főosztályának a főosztályvezető-
helyettese. 

 
ELNÖK: Akkor el is kezdjük. A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Józsa István 

képviselő úr indítványáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudunk már mondani, és a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni a bizottság részéről? 

(Nincs jelzés.) Ha nem, akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. 
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Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot sem 
kapott. 

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában szintén dr. Józsa István képviselő úr indítványáról 
kérdezem a kormány álláspontját. 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e valakinek kérdése a bizottság részéről? (Nincs jelzés.) 

Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Közben hadd jegyezzem meg a 
jegyzőkönyv számára, hogy Varga László képviselő úr Pál Bélát helyettesíti. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott. 

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Pál Béla, Gőgös Zoltán, Szabó Imre, dr. Ipkovich 
György és Horváth András Tibor képviselők indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Támogatjuk az előterjesztést. 

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e valakinek kérdése? (Zakó László: Miért nem támogatja?)  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azért nem 

támogatja, mert van egy pontosabb szövegjavaslat, amit viszont támogat a kormány, ez majd 
a 6. pontban lesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Farkas Zoltán és dr. Szűcs Lajos képviselők 

indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság részéről van-e valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 

szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A kiegészítő ajánlás 6. pontjában Zsigó Róbert, Font Sándor és dr. Tóth József 

indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel. Aki 
igennel szavaz, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Szabó Rebeka és Jávor Benedek képviselők 
indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés van-e? (Zakó László: Miért nem?) 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azért, mert ez 

a javaslat direkt azért lett így megfogalmazva, hogy a természetes vízből származó halakra is 
kiterjesszük azokat a szabályokat, amelyek a tenyésztett halakra vonatkoznak, és így tudjuk 
átláthatóbbá és nyomon követhetőbbé tenni ezeknek a forgalmát is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, parancsolj! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): De azért az minimum elvárás lehet, hogy ha már valaki 

bátorkodik leírni, hogy a tenyésztett halnak és halterméknek milyen élelmiszeripari, 
állategészségügyi követelményeknek kell megfelelni, akkor ha nem támogatjuk, ezzel 
burkoltan azt mondjuk, hogy nem kell megfelelni. Szerintem bőven elfér ez az egy szó ebben 
az előterjesztésben, és azért valami nyugalmat kölcsönözne itt az olvasóban. 

 
ELNÖK: Kíván rá válaszolni? Parancsoljon! 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem teljesen 

így van, mert akkor, ha betesszük ezt az egy szót, akkor csak a tenyésztett halra értelmezné 
ezt a szakaszt a törvény.  

 
ELNÖK: Szűkítené. 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, 

szűkítené. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Nincs 

jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 
A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Farkas Zoltán és dr. Szűcs Lajos képviselők 

indítványáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány ezt 

megtárgyalta, és nem támogatta végül. 
 
ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor ki az, 

aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlási pontok végére értünk. Köszönöm szépen a megjelenést. 



- 16 - 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény módosításáról szóló T/10680. számú törvényjavaslat 

Soron következik a harmadik napirendi pontunk, az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/10680. számon. Itt két bizottsági módosító van. A jegyzőkönyv számára kérnék szépen 
bemutatkozást, és utána meg is adom a szót. 

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Horváth László országgyűlési képviselő. 

Bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Megadom a szót a módosítóval kapcsolatosan. A bizottsági módosító itt van 
előttünk, a Mezőgazdasági bizottság módosítója. Kérdezem a képviselő urakat, illetve a 
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Két mezőgazdasági bizottsági módosító van. Melyikről 

beszélünk? 
 
ELNÖK: Az előterjesztők álláspontja? Támogatják vagy nem támogatják? 
 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Az előterjesztők támogatják a bizottság által beadott 

módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsolj, képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Elnök úr, még mindig két módosító javaslat van, és egyes 

számban beszélünk róla. Akkor a /17-esről vagy a /18-asról beszélünk? Hozzáteszem, én 
támogatom, de azért a jegyzőkönyv számára tudjuk, hogy melyikről tárgyalunk. 

 
ELNÖK: A két módosítóról. 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Egyszerre nem mondhatunk véleményt mind a kettőről. Az 

előterjesztő úr is egyes számban beszélt, hogy támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Akkor a 17-essel kezdünk. Van-e észrevétel, kérdés ezzel kapcsolatosan? 

(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Varga 
képviselő úr nem szavazott. 

A másik módosító indítvánnyal kapcsolatosan kérdezem az előterjesztők álláspontját, 
támogatják-e. 

 
HORVÁTH LÁSZLÓ (Fidesz): Igen, az előterjesztők támogatják. 
 
ELNÖK: A kormány részéről? 
 
DR. PÉNZES ZSUZSANNA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 

Minisztérium): A kormány támogatja mind a két módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, van-e valakinek észrevétele. 

(Nincs jelzés.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Varga képviselő úr nem vesz részt a 
szavazásban. 

Figyelemmel arra, hogy további kérdés nem érkezett, köszönöm szépen a megjelenést. 
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Tájékoztató a Budai Vár és a Várbazár felújításának helyzetéről 

Soron következik a Budai Vár és a Várbazár felújításának helyzetéről szóló 
tájékoztató. Kérem, hogy foglaljanak helyet és a jegyzőkönyv számára egy bemutatkozást 
kérnék szépen, illetve annyi, hogy megkaptuk az írásos előterjesztést, ha azt itt szóban, 
röviden szükségesnek látják kiegészíteni, tegyék meg, ezt követően pedig a kérdések 
lennének. 

 
SZITTYA LUCA építész referens: Szittya Luca vagyok, dr. Zumbok Ferenc 

kormánybiztos építésze, és nem kívánok hozzáfűzni semmit a tájékoztatáshoz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, mivel megkapták az 

írásos anyagot, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal kapcsolatosan. (Nincs 
jelzés.) Ha nincs, akkor ez egy gyors napirendi pont volt, nagyon szépen köszönöm, hogy 
eljött hozzánk, és köszönjük szépen az írásos anyagot. További szép napot kívánunk! 

Tájékoztató a Kárpát Régió Üzleti Hálózat fejlesztési lehetőségeiről a turizmus 
terén 

Soron következik a Kárpát Régió Üzleti Hálózat turisztikai fejlesztésének 
lehetőségeiről szóló tájékoztató. Szintén megkaptuk az írásos anyagot. A jegyzőkönyv 
számára majd egy bemutatkozást szeretnék kérni, és szintén, ha az írásos anyagot szóban ki 
kívánják egészíteni, akkor arra van lehetőség, azt követően pedig, ha van kérdés, arra kell 
majd válaszolni. 

 
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. 

Vagács István vagyok, a Kárpát-medencei vállalkozásfejlesztési főosztály vezetője a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. 

 
ELNÖK: Szóban kívánja-e esetleg kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egészen 

röviden összefoglalva, most a Wekerle-tervről hoztam egy kis tájékoztató füzetet, amelyben 
látható, hogy a turizmus az a stratégiai célterülete a Wekerle-tervnek. Tehát a magyar 
gazdaság Kárpát-medencei mértékű növekedésében fontos szerepet tölt be. A Kárpát Régió 
Üzleti Hálózatnak az idei év során 10 kifejezetten turisztikai témájú szakmai programja lesz, 
de egyéb multiszektorális rendezvényeken kapcsolódó ágazatok is érdekeltek. Úgyhogy a 
tervnek megfelelően stratégiai ágként kezeljük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tényleg nagyon szép anyagot kaptunk. Nem tudom, 

hogy a bizottság részéről van-e kérdés? Zakó László képviselő úr! 
 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Most nem véletlenül azzal kezdem, 

hogy Zalából jöttem, és Zalában azért kisebb felháborodást keltett, hogy a legutoljára 
megnyitott irodát Lendván egy olyan személy vezeti, aki az irodavezetésre kiírt pályázat 
számos feltételének nem felel meg. 

Szlovén, angol felsőfokú nyelvtudás, felsőfokú végzettség, sorolhatnám, hogy mik 
voltak a feltételek. Én a Zala Megyei Közgyűlésre, mint állandó tanácskozási joggal 
meghívott országgyűlési képviselő elmentem, és Manninger Jenő megyei közgyűlési elnök 
úrtól úgy kérdeztem, hogy hozzátettem, hogy nem feltétlenül teljes mértékben ő a felelős a 
kinevezésért, de miután a megyei önkormányzatnak is területfejlesztési, vidékfejlesztési 
funkciói vannak, és ezek az irodák is ilyen célt szolgálnak, és pont a Zala megyei, határszéli 
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vállalkozásokat szeretné helyzetbe hozni, ezért kérdeztem a Zala megyei közgyűlésen elnök 
urat, hogy tud-e esetleg választ adni arra, hogy milyen szempont szerint nevezték ki az 
irodavezetőt. 

Elnök úr gyorsan egy levelet írt a Kárpátok Eurorégió budapesti központjának, ezt a 
levelet másolatban megküldte nekem, áprilist írunk, hangsúlyozom, tehát már jóval több mint 
egy hónapja, amelyben kérdezte az iroda központját, hogy mit tudnak erről a kinevezésről, 
hogy engem tájékoztatni tudjon a válaszról. Választ én azóta nem kaptam, tehát most 
megragadom az alkalmat, és itt, a bizottsági ülésen kérdezem, hogy mennyire lehet komolyan 
venni ezt az egész eurorégió, Kárpát Régió üzleti hálózatrendszert, ha itt is barátok, haverok 
kapják az irodavezetői megbízást, mindenféle szakképzettség vagy megfelelő végzettség 
nélkül. 

Szeretném tudni, hogy volt-e más jelentkező erre az irodavezetésre vagy alkalmatlan 
személyek élnek Lendván, Zalában arra, hogy egy ilyen irodát elvezessenek? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

esetleg kérdése a napirendi pont vonatkozásában. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megadom a 
válaszadásra a szót, ha tud erről nyilatkozni, akkor tegye meg. 

 
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy amikor ez a hálózat elindult a tavalyi év 
folyamán, közreműködő szervezetekként mindenhol az adott régió vegyes kamarája működött 
közre. Most magyar-szlovén vegyes kamara nincsen, ezért a Zala megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara lett kiszemelve, illetve kiválasztva, mint közreműködő szervezet, és a személyi 
döntéseket is ők terjesztették elő és ők hajtották végre. 

Amennyire én tudom, a szlovéniai jelentkezőkkel az volt a probléma, hogy jelentősen 
nagyobb bérigényük volt, mint akár az összes többi helyszínen. Tehát a magyarországit is 
jócskán meghaladó, ismerjük a szlovén helyzetet. 

Tehát ez a kiválasztás a közreműködő szervezetek feladata, a minisztérium a stratégiai 
irányítást végzi. 

Annak természetesen utánanézünk, tehát az elfogadhatatlan, hogy egy levélre nem 
érkezik válasz, akkor ezt a Zrt. vezetése felé jelezni fogjuk, hogy ezt azonnal pótolják. 

 
ZAKÓ LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm, ha azt a választ megkapom. Ön, 

főosztályvezetőként valamilyen szinten felelősséggel ül itt, és akkor ennélfogva felelősséggel 
is tartozik ennek a hálózatnak a működéséért, sőt a megítéléséért is. Akkor, ha nem érzik 
magukat illetékesnek, akkor szeretném még egyszer a jegyzőkönyvön keresztül felhívni a 
figyelmet, hogy egy ilyen fontos küldetési rendszerben van egy zárvány, legalábbis Lendván, 
a többinek nem néztem utána. Remélhetőleg máshol nincsen, de még egyszer mondom: ez 
komoly visszhangot váltott ki, és én ezt a visszhangot erősítettem a Zala megyei közgyűlésen, 
és még mindig sokan várják a választ, hogy mit keres ott egy ilyen ember az iroda élén. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kíván-e erre válaszolni? 
 
VAGÁCS ISTVÁN főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak ismételni 

tudom magam, hogy intézkedni fogunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm a napirendi ponttal kapcsolatos 

előterjesztést, illetve az írásos anyagot. 
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Tájékoztató a versenyképesség kutatásról 

Soron következne a versenyképesség kutatásról szóló tájékoztató. Szintén a 
jegyzőkönyv számára egy bemutatkozást szeretnénk kérni. Szintén megkaptuk az írásos 
anyagot, szóbeli kiegészítésre megadom a szót, és ha lesznek kérdések, akkor arra kellene 
válaszolni. 

 
DR. STERBENZ TAMÁS egyetemi docens (Semmelweis Egyetem): Sterbenz Tamás 

vagyok, a Sporttudományi Társaság sportmenedzsment szekciójának elnöke. 
 
ANDRÁS KRISZTINA: András Krisztina vagyok, ugyanezen bizottságnak az 

alelnöke, Budapesti Corvinus Egyetem. 
 
ELNÖK: Ha szóbeli kiegészítéssel kívánnak élni, akkor megvan erre a lehetőség. 
 
DR. STERBENZ TAMÁS egyetemi docens (Semmelweis Egyetem): Nagyon röviden 

szeretnénk megköszönni a bizottság érdeklődését. Amiért talán érdekes, az az, hogy a 
versenyképesség általában a gazdaságban egy központi téma, de a sportban csak szakmai 
vagy igazgatási oldalról történt meg eddig. Talán ez az első magyar és nemzetközileg is az 
elsők között van olyan kutatás, ami közgazdasági szempontból szeretne hozzájárulni ahhoz, 
hogy a magyar sport versenyképessége fenntarthatóan fejlődjön. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy az írásos anyagon kívül 

esetleg merül-e fel kérdés e tárgykörre vonatkozóan. (Nincs jelzés.) Akkor nagyon szépen 
köszönjük a türelmüket, és hogy az anyagot megküldték részünkre. További jó munkát 
kívánok! Köszönöm szépen. 

Figyelemmel arra, hogy több napirendi pontunk nincsen, a bizottság tagjainak is 
megköszönöm a tevékeny részvételét, a bizottsági ülést bezárom. További szép napot 
kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc) 
 
 
 

  

Dr. Bohács Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


