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Napirendi javaslat  
 

1. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11456. szám)  

(Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 

(Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
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Bartos Mónika (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Koncz Ferenc (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
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Meghívottak részéről 

 

Babus Friderika (Belügyminisztérium)  
Dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Papp Bálint főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Ripka János földügyi főfelügyelő (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 09 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Megkezdjük mai ülésünket. A kiküldött 
napirendi ajánlásunk szerint a mai ülésünknek három napirendi pontja van. Az első a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása. A 
második napirendi pontunk a Normafa Park történelmi sportterületről szóló törvényjavaslat 
kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatainak megvitatása, a harmadik pedig az „egyebek”. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Bányai Gábor képviselő urat Aradszki András 
képviselő úr, Koncz Ferenc képviselő urat Bartos Mónika képviselő asszony, Schmidt Csaba 
képviselő urat pedig Bácskai János képviselő úr helyettesíti. Megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes.  

Az első kérdésem az, hogy a bizottság támogatja-e az általam jelzett napirendi 
javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11456. szám) (Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok 
megvitatása 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a termőföld védelméről szóló törvényjavaslat 
módosításához benyújtott kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatására. 
Köszöntöm Papp Bálint főosztályvezető urat és Ripka János földügyi főfelügyelő urat. 
Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tudnak mondani. Dr. Papp Bálint 
főosztályvezető urat illeti a szó. 

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot fogunk tudni mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Először a bizottsági módosító 

javaslatokról döntünk. Az ajánlás 1. pontjában a mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. 
§-ának módosítását javasolja. Kormány? 

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja. Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, 

hogy támogatják-e az indítványt. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az indítványt. Köszönöm. 

A következő hatáskörünkbe tartozó a 3. ajánlási pont, szintén a mezőgazdasági 
bizottság módosító javaslata, egy 12. §-sal kívánják kiegészíteni a javaslatot. Kormány? 

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
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A 4. ajánlási pontban ugyancsak a mezőgazdasági bizottság bizottsági módosító 
javaslata szerepel. Kormány? 

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
Az 5. ajánlási pont szintén a mezőgazdasági bizottság javaslata. Kormány? 
 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 
egyhangúlag támogatta. 

A 6. ajánlási pontban a mezőgazdasági bizottság javaslata szerepel, amely a 
törvényjavaslat 26. §-ának módosítását javasolja. Kormány? 

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A tisztelt képviselőtársaim? Kérem, szavazzunk! 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 7. ajánlási pontban ugyancsak a mezőgazdasági bizottság bizottsági módosító 

javaslata szerepel. A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselőtársaimat kérdezem. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 8. ajánlási pont ugyancsak a mezőgazdasági bizottság javaslata, amelyben a 

törvényjavaslat 35. §-át kívánják módosítani. Kormány? 
 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, önök? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
Utolsóként a 10. ajánlási pont következik, amelyben a mezőgazdasági bizottság a 

törvényjavaslat 2. mellékletét kívánja módosítani. Kormány? 
 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a 

bizottság. 
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Van egy darab kapcsolódó módosító javaslat, a kiegészítő ajánlás 1. pontja szerint 
Szili Katalin és Ivády Gábor kívánja a javaslatot módosítani. Kormány? 

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. Ugyanakkor el kell mondani, nem tudom, hogy a bizottság megkapta-e, hogy a 
mezőgazdasági bizottság mint első helyen kijelölt bizottság a mai napon benyújt egy 
módosító indítványt, amely részben elfogadja ezt, csak se nem határozott időre, se nem 
határozatlan időre, hanem az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet létesíteni mintateret, és 
szintén az ingatlanügyi hatóság határozatával lehet törölni a nyilvántartásból. Tehát ezt a 
problémát orvosolja, de ebben a formában nem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ezek szerint ha valami oknál fogva a terület mintaterületté 

alkalmatlanná válik, akkor erre megoldást fog-e nyújtani az önök javaslata, illetőleg a 
bizottságé. 

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Így van. Azt 

kell látni, hogy a földhivataloknak egyébként is minden évben kijelölt feladata a mintaterek 
felülvizsgálata, tehát ez kötelezően elő van írva számukra. Ezért ha olyan mintateret találnak, 
amely megszűnt, akkor határozatot hoznak, és akkor törölve lesz. Tehát nem határozatlan 
időre, nem betonozódik be a mintatér ilyen szempontból, főleg gyümölcsösnél, ahol rövidebb 
mintaterek vannak kijelölve. A mezőgazdasági bizottság javaslata ezt orvosolja. 

 
ELNÖK: Nyilván a bizottságnak erről a módosító javaslatáról majd még dönteni 

fogunk. Meg kell hogy mondjam, én gondolkodom, bár a képviselőtársam nélkül nem 
tehetem, de szerintem szavazzunk erről. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy támogatják-e ezt a kiegészítő ajánlásban 
szereplő módosító indítványt. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Kettő igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Négy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hét. A 
bizottság nem támogatta. Én csak reményemet fejezem ki, hogy ami a tartalmát jelenti, a 
módosítás megtörténik. (Jelzésre:) Ripka úr kért szót. 

 
RIPKA JÁNOS földügyi főfelügyelő (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Képviselőtársak! Urak és Hölgyek! Az 5. számú mezőgazdasági bizottsági 
javaslat kapcsán nem támogatja a kormány.  

 
ELNÖK: Erről már szavaztunk, erről a mezőgazdasági bizottsági javaslatról. Hogy 

erről újra szavazzunk, fel kellene nyitni, de szerintem ez már egy ítélt dolog. Mivel a 
főosztályvezető úr ennek a dolognak az előkészítője, kérem a főosztályvezető urat, hogy 
tisztázzák ezt egymás között. Főosztályvezető úr, kormányálláspont?  

 
DR. PAPP BÁLINT főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Így van, kicsit 

gyorsan haladtunk, elnézést kérek. A kormány nem támogatja. Itt a KIM-nek volt egy 
észrevétele ezzel kapcsolatban, tehát az 5. pontot nem támogatja.  

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. A Házszabály szerint 

szavaztunk, ennélfogva ezt a szavazást már megváltoztatni mi nem tudjuk, következésképpen 
azt gondolom, hogy új szavazásra nincs lehetőség. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm, alelnök úr. Én magam is osztozom alelnök úr 

véleményében, azt hiszem, mindannyian. Köszönöm szépen. Köszönöm a tárca képviselőinek 
a jelenlétet. Viszontlátásra! (Dr. Papp Bálint és Ripka János távoznak a bizottsági ülésről.) 

A Normafa Park történelmi sportterületr ől szóló törvényjavaslat (T/12083. szám) 
(Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez pedig a 
Normafa Park történelmi sportterületről szóló T/12083. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása. Köszöntöm dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető urat és 
Babus Friderika asszonyt, munkatársát. 

Képviselőtársaim, a bizottsági módosító javaslat megvitatása következik. A 
sportbizottság javasolja a törvényjavaslat 7. §-ának az elhagyását. Kérdezem, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot mond-e. 

 
DR. HAJNÓCZI PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): Kormányálláspontot 

tudok mondani. A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A főosztályvezető úr tájékoztat bennünket, hogy a kormány támogatja. 

Kérdezem önöket, hogy támogatják-e a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A bizottság 1 tartózkodás mellett támogatta a 
javaslatot. 

Képviselőtársaim, a kiegészítő ajánlás 1. pontjában Szili Katalin és Ivády Gábor 
nyújtott be javaslatot, amelyben az 1. § (2) bekezdés módosítását javasolják. Főosztályvezető 
úr! 

 
DR. HAJNÓCZI PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem önöket, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Köszönöm. Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. A bizottság nem támogatta. 

A 2. ajánlási pontban Pokorni Zoltán képviselő úr módosító javaslata szerepel. 
Kérdezem a kormányt. 

 
DR. HAJNÓCZI PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaim, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 3. ajánlási pontban ugyancsak Szili Katalin és Ivády Gábor javaslata szerepel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. HAJNÓCZI PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy. A 
bizottság nem támogatta. 
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A 4. ajánlási pontban Pokorni Zoltán képviselő úr javaslata szerepel. Kormány? 
 
DR. HAJNÓCZI PÉTER főosztályvezető (Belügyminisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárjuk a 2. napirendi pont tárgyalását. 
Tájékoztatom önöket, hogy kérésre, a kormányzópárti frakciók kérésére a hétfői 

ülésünket várhatóan a Parlamentben fogjuk tartani, a keddi üléseket, ha ilyenre sor kerül, itt, 
ebben az irodaházban. Arra kérem a munkatársaimat is, hogy a Ház vezetése felé jelezzék a 
teremigényünket. A következő ülésünkre a jövő heti plenáris ülés napirendjétől függően 
szeptember 30-án, azaz hétfőn fél 10-kor kerül sor. Október 1-jén az IPCC-jelentés, a 
klímaváltozás aktuális kérdései lesznek napirenden, tehát a keddi napon. Október 3-án 13 
órától pedig Fazekas miniszter úr meghallgatására kerül sor itt, ebben az épületben. 
Köszönöm szépen. 

További szép napot, szép hetet kívánok. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 09 óra 50 perc.) 
 
 
 
  Dr. Szili Katalin 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


