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Napirendi javaslat: 
 

1. Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló törvényjavaslat 
(T/7927.szám) 
(Dr. György István, Wintermantel Zsolt, Herman István Ervin és Balázs József 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke 
 

Dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Babák Mihály (Fidesz) 
Balázs József (Fidesz) 
Balla György (Fidesz) 
Dr. Dancsó József (Fidesz) 
Ékes József (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Kara Ákos (Fidesz) 
Magyar Anna (Fidesz) 
Dr. Nagy István (Fidesz) 
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) 
Hoffman Pál (KDNP) 
Boldvai László (MSZP) 
Dr. Szekeres Imre (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Seszták Oszkár (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz)  
Babák Mihály (Fidesz) megérkezéséig Kara Ákosnak (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) megérkezéséig dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz)  
Font Sándor (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) Magyar Annának (Fidesz)  
Dr. Nagy István (Fidesz) megérkezéséig dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Pósán László (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz)  
Pősze Lajos (független) Hoffman Pálnak (KDNP) 

 
Meghívottak részéről 

Hozzászóló 
 
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Megjelent 
 
Dr. Flamich Györgyi főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása; a napirendi javaslat 
ismertetése, elfogadása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. A mai bizottsági ülésünket 
megnyitom. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a helyettesítéseket is figyelembe véve a 
bizottság határozatképes.  

Ezért dönthetünk arról, hogy az általam javasolt napirendi pontot megtárgyaljuk-e. Az 
1. napirendi pont az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló képviselői 
törvényjavaslat, amit négy fideszes képviselő nyújtott be, valamint 2. az egyebek. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy a napirenddel egyetért-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről szóló T/7927. számú 
törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)  

Rátérünk tehát az 1. napirendi pontra, az állami vagyonnal összefüggő egyes 
rendelkezésekről szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatok megvitatására. 
(Boldvai László és dr. Szekeres Imre megérkezik az ülésre.) Köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium képviseletében megjelent Székács Péter helyettes államtitkár urat, valamint 
munkatársát, Flamich Györgyi asszonyt, főosztályvezető-helyettest. 

Az előterjesztők nevében jelen van Balázs képviselő úr és Herman képviselő úr. Tehát 
őket kérdezem először, hogy a két módosító javaslattal kapcsolatban mi a véleményük. 
Tessék parancsolni! 

 
BALÁZS JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: A módosító indítványokat nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ezt úgy kell érteni, hogy sem az egyiket, sem a másikat? (Balázs József: 

Igen.)  
Két módosító indítványról van szó. Mindkettőt jobbikos képviselők - többek között 

jómagam - nyújtották be. Az első módosító indítvány Kiss Sándor, Nyikos László és Gyenes 
Géza képviselő urak indítványa, ami azt javasolja, hogy a majdan esetleg ingyenesen átadott 
ingatlanok tulajdonátadása ötven évig ne történhessék meg. Ez a tartalma az indítványnak.  

Erről kérdezem a tisztelt pénzügyi kormányzat véleményét. Bocsánat, elnézést! 
Összekevertem a kettőt! Először az ajánlás 1. pontjában foglaltakról kérdezem. Ennek nem ez 
a tartalma, hanem az 1.-nek az a tartalma, hogy ne tulajdonába kerüljön a Lungo Dromnak ez 
az állami ingatlan, hanem a használatába. Ezt javasolja a három jobbikos képviselő, köztük 
jómagam, és erre vonatkozóan nyilatkozott az előterjesztő, hogy nem támogatja.  

Most kérdezem a kormány véleményét.  
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány sem támogatja. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután az előterjesztőket én magam képviselem, ezért 

megkérem mind az előterjesztőt, mind a kormányt, hogy ennél a lakonikus tagadásnál, nemnél 
szíveskedjenek valamivel többet mondani. Annál is inkább, mert úgy tudom, hogy a 
tulajdonba adás azt jelenti, hogy miután ez de jure megtörténik, a tulajdonos szabadon 
rendelkezhet a tulajdonába jutott ingatlannal, és van olyan lehetősége, hogy ezt a tulajdont 
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értékesíti. Ennek a kockázatát kívánja ez az indítvány csökkenteni azzal, hogy nem a 
tulajdonába adja, hanem csak a használatába. Ez az egyik dolog. (Hoffman Pál megérkezik az 
ülésre.) 

A másik pedig, hogy a törvényjavaslat indokolásában azzal indokolta a javaslattevő 
ennek a tulajdonátadásnak a megszavazását, hogy mindenképpen szükséges, mindenképpen 
indokolt. Tehát az általános indoklásban az, hogy indokolt, mert mindenképpen indokolt, ez 
igencsak kevés. Nem derül ki az, hogy ez az ingatlan korábban kinek a tulajdonában volt, ezt 
ki használta, és aki használta vagy használja, annak nem jelent-e gondot ennek más 
tulajdonába adása et cetera.  

Tehát ezeknek az aggályoknak az ismertetésével kérem, hogy mind az előterjesztő, 
mind a tisztelt kormány indokolja meg, hogy miért nem támogatja a javaslatot. Köszönöm.  

Balázs képviselő úr vagy Herman képviselő úr. Balázs képviselő úr volt először. 
 
BALÁZS JÓZSEF (Fidesz), előterjesztő: Én azt gondolom mint előterjesztő, hogy a 2. 

ajánlási pontban, hogy az egyházak számára csak használatba adjuk vissza - ha jól 
értelmezem -, hogy korábban is az egyházaknak és ezeknek a szervezeteknek a tulajdonában 
volt. Tehát azt gondolom, hogy egy korábbi jogszerű állapotot állít helyre az előterjesztés. 
(Babák Mihály megérkezik az ülésre.)  

Az 1. ajánlási pontban pedig, azt gondolom, az indoklás megindokolja, hogy miért 
kerüljön tulajdonba az adott szervezet esetében az ingatlan.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Herman képviselő úr! 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), előterjesztő: Elnök úr, abban az esetben, ha és 

amennyiben állami tulajdonú ingatlan átadásra kerül, szerződéskötés keretei között zajlik le ez 
az aktus. A szerződésnek egy pontjában világosan és egyértelműen rögzíthetők, ezért külön 
törvénybe iktatni ezt indokolatlan. 

A másik pedig egy olyan vis major, úgy is mondhatnám, a jog halála volt akkor, 
amikor az egyházi tulajdont az egyház tudta nélkül államosították. Ezt korrigálják, és ezt 
rendezik. Most ezt miért kellene nekünk ötven éves jelzálogteherrel megterhelni? Én elnök 
úrtól kérnék szépen egy indoklást, hogy ő indokolja azt meg, hogy ezt miért is kellene 
megtenni.  

Még egyszer hangsúlyozom, hogy a szerződéskötésben a saját tulajdonukat kapják 
vissza. De a szerződéskötés keretei között ezek mind orvosolhatók, erre külön jogszabályt 
felesleges alkotni. De egyébként is, tudomásom szerint, jelenleg is vannak ilyen jogszabályok, 
ami ezeket szabályozza, hogy hány évig nem lehet elidegeníteni. Ha jól emlékszem a 
számokra, akkor az olyan tizenöt év körül van. Az elnök úrék által beterjesztett indítvány 
arról szól, hogy toljuk feljebb a lécet tizenöt évről ötven évre. 

Köszönöm szépen, nem indokolt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Esetleg a kormány kíván részletesebb 

indokolást adni? 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány álláspontja az, hogy az eredeti javaslat megfelelő a kormány számára. Ennyi az 
indoklásunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek észrevétele? (Nem érkezik jelzés.) Nincs. 
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Akkor engedjék meg, hogy a reagálásokra az előterjesztő jogán reagáljak. Igazándiból 
én az általános vitában elmondtam, hogy kerestem azt a közös halmazt, ami reprezentálja ezt 
az indítványt, és ha nem lenne ebben egy kakukktojás, nevezetesen a Lungo Drom, akkor a 
közös halmaz nagyjából előttem összeáll: történelmi egyházak kapják vissza azt az egykori 
tulajdonukat, ami megilleti őket, illetve rendezik azokat a rendezetlen tulajdonjogi 
viszonyokat, amelyeket a nem létező vagy még össze nem állított országleltár nem rendezett, 
tudniillik, hogy a földhivatali nyilvántartásokban, illetve az egyházak nyilvántartásaiban 
rendet teremtsünk.  

Tehát nekem valójában az a problémám, hogy egy kakukktojás van ebben a pakliban: 
hogy kerülhet be egy nemzetiségi önkormányzat, nemzetségi érdekképviselet 
vagyonjuttatása? És az előterjesztők nem tesznek említést arról, hogy a többi nemzetiség - 
tizenhárom nemzetiség van Magyarországon, tizenkettőről egy szó sem esik, sőt a 
tizenharmadikról, a cigány nemzetiségnek is csak egy részéről, bár a legnagyobb reprezentáns 
intézményéről van szó, de a többi cigány érdekképviseletnek a hasonló jellegű esetleges 
problémájáról nincs szó. Tehát egyszerűen információs hézagot érzékelünk, nem értjük, hogy 
miért kell ezt most belekeverni egy ilyen csomagba, és a történelmi egyházaknak, úgy tűnik, 
jogosan visszajáró ingatlanok közé keverni egy nemzetiségi önkormányzatnak járó ingatlant, 
ami soha nem volt az övé.  

Nem derül ki, hogy ennek az ingatlannak a jelenlegi használója - mert állami tulajdon, 
tehát nyilván használója vagy birtokosa van - számára nem jelent-e problémát, ha ezt az állam 
adja.  

És változatlanul az az aggály, ha ez a tulajdonába kerül egy szervezetnek, azt csinál 
vele, amit jónak lát. Láttam én már karón varjút, itt a jelen lévő tisztelt képviselőtársaim közül 
nem nagyon van olyan, aki 1990-ben már ilyen kérdésekkel foglalkozott. Én magam 
foglalkoztam vele, és a jelenlegi legnagyobb kormányzópártnak a székházeladásával 
kapcsolatos tranzakcióra jól emlékszem, amikor megkapta a tulajdoni jogot mondjuk 
pénteken, és hétfőn már el is adta az ingatlanát. Van erre történelmi példa, hogy ezt nagyon 
egyszerűen meg lehet csinálni. Mi van akkor, ha a Lungo Drom ezt a tulajdonába került 
ingatlant egy héten belül értékesíti? A Lungo Drom nem arról híres, képviselőtársaim, hogy a 
számviteli fegyelem élen járó harcosai könyvelik (Babák Mihály: Ne mondjunk felelőtlen 
véleményt! Ne sértegessünk!) és számolnak el a birtokában lévő támogatásokkal és vagyonnal.  

Summa summarum engem ezek az érvek igencsak nem győznek meg arról, hogy ez 
egy jó döntés lesz, ha önök meghozzák. De önök vannak többen, sok lúd disznót győz, mint 
tudjuk. Nyilván, ha úgy gondolják, hogy ezt jogosan és morálisan is alátámasztva oda 
juttatják, ahová szánják, akkor majd meglátjuk a következményeket. 

Ennyi lett volna az én kiegészítésem. Kíván valaki szólni? (Jelzésre:) Herman 
képviselő úr, tessék! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), előterjesztő: Csak egy mondat erejéig. Ne 

tessék összetéveszteni, elnök úr, a Lungo Dromot az Országos Cigány Önkormányzattal! 
 
ELNÖK: Nem keverem össze, hiszen több cigány érdekképviseleti szervezet is van, én 

tudom, ez a legnagyobb, több mint kétharmados részarányt reprezentál a cigány nemzetiségen 
belül. Ezt én tudom, nem keverem össze. 

(Jelzésre:) Ékes képviselő úr következik. 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Én is ugyanezt szerettem volna, hiszen OCÖ-nek van és volt, 

viszont a Lungo Dromnak nem volt. És a másik cigányszervezetnek úgyszintén van 
birtokában helyiség. De hát az, hogy lelakták meg hogy lakták le, nem szabad a két dolgot 
összekeverni, mert a Lungo Drom még nem kapott helyiséget magának. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársaim. (Jelzésre:) Vitányi képviselő úr! 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Már régebben 

jelentkeztem, csak mindig jobbra tetszik nézni, balra nem. 
 
ELNÖK: Igen, mert ott van az erő, jobb oldalon, azért nézek oda. Bal oldalon nem 

nagyon van. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Egy kis támasz ezen az oldalon is van. 
Két dolgot szeretnék csak megjegyezni. A beadott módosító javaslat tartalma és amiről 

az elnök úr beszélt, az köszönő viszonyban sincs egymással, mert itt a tulajdonba adás helyett 
használatba adás van. És az indoklás az, hogy a Lungo Drom miért kap meg miért nem kap a 
többi civil szervezet, ez ebből a módosításból nem tűnik ki. 

Kettő. Valamikor régen volt ilyen, hogy kik lehetnek kezelői az állami tulajdonú 
ingatlannak. Én most nem tudom, de lehet hogy az itt felsorolt szervezetek nem is lehetnek 
kezelői. Tehát egyéb jogszabályba is ütközik a beterjesztett módosító indítvány. 

Úgyhogy én is csak azokhoz szeretnék csatlakozni, akik azt mondják, hogy 
tulajdonképpen az egyházak részéről egy in integrum restitutio van, tehát az eredeti állapotot 
helyreállítják. Pont ön, a Jobbik képviselője ágáll ez ellen, amikor egy perc alatt nem tudom, 
hány száz ingatlant vettek el, és most itt azon vitatkozunk, hogy jogszerűen kerül-e vissza a 
tulajdonukba vagy nem. Úgy gondolom, hogy ezt nem megfelelően indokolta elnök úr. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Én egyetlen szóval nem szóltam az egyházaknak 

visszajuttatandó javaslat ellen. Én egyedül a Lungo Drommal kapcsolatban fejtettem ki az 
aggályaimat, és ezt most is fenntartom. Logikailag azért, mert belekeverték egy olyan pakliba 
a Lungo Dromot, amihez semmi köze. Tehát van egy magyarkártya-csomag, és belekerül egy 
póker vagy egy römikártya a magyarkártya-csomagba, vagy fordítva, ahogy tetszik. 

A másik, az igazi probléma, ez a tulajdoni dolog. De ezt már elmondtam, nem 
ismétlem magamat, mert az nem lenne szerencsés, ha ismételném magamat. 

Világos, önök fenntartják a javaslatban szerepelt álláspontjukat, a módosító 
indítványokat nem kívánják elfogadni. Világos álláspont. 

Nem látok több észrevételt. Akkor szavazás következik először - miután itt mind a két 
indítvány szóba került, nem hiszem, hogy újra meg kellene nyitni a vitát bármelyikről külön-
külön - az 1. ajánlási pontban lévő indítványról, amelynek a tartalma az, hogy ne a 
tulajdonába adja az állam a Lungo Dromnak ezt az ingatlant, csak a használatába. Aki ezzel a 
javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)  

Két igen mellett a bizottság nem ért egyet a módosító indítvány elfogadásával. 
Az ajánlás 2. pontja következik, aminek az a tartalma, hogy amennyiben a 

tulajdonukba kerülnek ezek az ingatlanok ezeknek a szervezeteknek, akkor ötven évig nem 
idegeníthetők el. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)  

Egy igen mellett a bizottság nem ért egyet a módosító indítvánnyal. 
Köszönöm szépen. Az 1. napirendi pont megvitatásával végeztünk. Köszönöm a 

pénzügyi kormányzat képviselőinek a jelenlétet. Szép napot kívánok! (A meghívottak 
távoznak az ülésről.)  
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Egyebek 

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az egyebek keretében van-e valakinek 
mondanivalója. (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, nincs. Akkor minden bizonnyal holnap két 
órakor találkozunk. 

Köszönöm, mára befejeztük. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 50 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


