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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008,. évi XLVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4956. szám)  

(Dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

 

2. A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám)  

(Általános vita)  

 

3. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

(A határozathozatal II. szakaszába tartozó - a bizottság feladatkörébe tartozó - 

kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
Horváth István  (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
Ficsor Ádám (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Győrffy Balázs (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) távollétében Farkas Sándornak (Fidesz) 
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Varga Géza (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Tarnai Richárd (KDNP) országgyűlési képviselő  
Dr. Kardeván Endre államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Hemanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kőrösmezei Csaba osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Bártfai Beatrix szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm a már az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat. A napirendtervezetet a 
szokásos módon írásban kiküldtük a bizottsági tagoknak, a végleges változat ezek szerint 
három napirendi pont érdemi tárgyalását jelenti, és az egyebek lenne a negyedik napirendi 
pont. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a napirendtervezethez. (Jelzésre:) Igen, 
Gőgös Zoltánnak adok szót. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, egy ügyrendi javaslatom van: a 2. napirendi 

pontot vegyük le a mai bizottsági ülés napirendjéről. Tegnap este érkezett meg ez az elég 
vaskos előterjesztés. Kíváncsi vagyok, hogy ezt ki tudta alaposan áttanulmányozni, ráadásul 
ez a nemzeti vagyonról szól. Egy: nem értjük, hogy ez most miért ilyen sürgős. Kettő: ezt ne 
csináljuk, én azt gondolom. Az tehát az ügyrendi javaslatom, hogy a 2. napirendi pont ma ne 
kerüljön a bizottság napirendjére, tehát ne tárgyaljuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e ehhez kapcsolódóan? (Senki nem jelentkezik.) 

Jelzem, hogy mi tárgyalni szeretnénk. Már az első verziónál is jeleztük ezt, hiszen a kormány 
törvényalkotási tervében már a múlt hétre jelezve lett, hogy ez a törvénytervezet beérkezik. A 
bizottsági ülés időpontját valóban én rendeltem el erre a szerdai napra, és nem tudtuk 
pontosan, hogy mikor nyújtja be a kormány ezt a verziót, de tudtuk, hogy be fogja nyújtani - 
úgy néz ki, hogy a legutolsó, az ülésünkhöz képest a legutolsó időpontban nyújtotta be. A 
tervezet alapján viszont szeretnénk tárgyalni. Ennek oka egyébként az, hogy a jövő héten 
általános és részletes vitára is kerül ez a tervezet, mert a 19-ei és a 23-ai szavazási 
időpontokban, amelyek az utolsó szavazási időpontok lesznek várhatóan ez évben, szeretnék, 
ha a törvénytervezet megszavazásra kerülne januári életbelépéssel. Ezért van ez az intenzív 
tárgyalása ennek a törvénytervezetnek. (Gőgös Zoltán: Hétfőn miért nem lehet?) 

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazásra kerül 
sor. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirendtervezetet. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) A bizottság nem határozatképes… Bocsánat, téves a bejelentésem. 
10 igen szavazat volt. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem támogató szavazat van. A 
bizottság határozatképes, és 10 igennel, 5 ellenszavazattal szemben elfogadta a napirendet. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: Az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló T/4956. számú törvényjavaslat 

Az első napirendi pont következik. Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvény módosítására törvényjavaslatot 
nyújtott be dr. Tarnai Richárd képviselőtársunk. Kérem, hogy az előterjesztő az eladói székek 
egyikében foglaljon helyet, és kérem a jelen lévő államtitkár urat, valamint a jogi osztály 
vezetőjét, hogy szintén foglalják el a helyüket a kormány képviseletében. (Megtörténik.) 
Szokásainknak megfelelően először az előterjesztőnek, majd a kormány képviselőjének adok 
szót, utána nyitjuk meg a vitát a tervezetről. Megadom a szót dr. Tarnai Richárdnak.  
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Dr. Tarnai Richárd (KDNP) szóbeli kiegészítése 

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Kedves 
Képviselőtársaim! 2010. január 1-jén jöttek létre a kormányhivatalok, pontosan azzal a céllal, 
hogy az addig önállóan működő szakigazgatási szervek egységes szervezetbe kerüljenek, 
hogy gyors visszacsatolás legyen, ugyanis nem gondoljuk egy pillanatig sem azt, hogy mi 
jogalkotók mindig azonnal megtaláljuk a legjobb megoldást, és igazából a terepen, a szakmai 
munkában, a szakemberek tapasztalatai alapján tudunk egy jogszabályt jobbá tenni, vagy 
hogyha az a szabály jó, akkor megerősíteni. Itt pontosan erről van szó. Az MgSZH 
utódszervei a kormányhivatal részét képezik, ők nap mint nap a terepen járva, különböző 
lefoglalásokat végezve, különböző intézkedéseket végrehajtva tettek javaslatot, tehát a 
szakemberek jelezték a problémákat, és ezekre a jelzésekre, ezekre a szakmai jelzésekre 
országgyűlési képviselőként és egy kormányhivatal vezetőjeként jogi nyelvre lefordítva most 
beterjesztettem a javaslatot. Ennyiben szerettem volna szóban kiegészíteni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az államtitkár úrnak.  
 

Dr. Kardeván Endre (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. KARDEVÁN ENDRE (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
A tárca véleménye az, hogy mi, sőt a kormány elfogadja ezt a javaslatot. Bizonyos 
kiegészítések természetesen szükségesek lesznek hozzá, meg egyeztetések is, de én azt 
hiszem, hogy ez egy használható dolog, és örülünk neki. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a bizottság tagjainak adok lehetőséget kérdések, 

észrevételek megtételére. (Jelzésre:) Parancsolj, Magyar Zoltán! 
 

Kérdések, észrevételek  

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztői 
indoklásból nem lett számomra világos, hogy most ez miért is került benyújtásra, tehát hogy 
mondjuk nekünk mint Mezőgazdasági bizottságnak miért kellene ezt nekünk támogatnunk, 
arról nem lettem meggyőzve. Illetve a tervezet több helyen úgy növel bírságokat, hogy 
például a kicsi és a nagy között sem tesz különbséget, talán egy helyen találtam egy 
100 millió forintos értékhatárt az éves árbevételnél, de a 100 millió forintos éves árbevételt 
sem tekintem mondjuk kisüzemnek. Ezeket hogy kívánja esetleg korrigálni az előterjesztő 
vagy a tárca? Mert így számunkra ez elfogadhatatlan. Illetve a parlagfűnél láttam még egy 
olyan megoldást, hogy teljes mértékben a gazdákra hárítaná rá még nagyobb mértékben a 
parlagfű okozta problémákat. Mi ezt is elfogadhatatlannak tartjuk, még a jelenlegi 
körülmények, a jelenlegi jogszabályi körülmények között sem várható el minden esetben a 
gazdáktól, hogy maradéktalanul betartsák ezeket az előírásokat, hát ha még növeljük ezeket a 
bírságokat, illetve még több terhet fogunk rájuk róni! Úgyhogy összességében azt szeretném, 
ha meg lennék győzve arról, hogy ezt miért kellene mint mezőgazdasági bizottsági tagnak 
támogatnom! Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy érdekes javaslat, 

hiszen néhány részelemet kiemel egy komplett törvényből, ami majd nyilván úgy lesz teljes, 
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hogy a kormány meg hozzáírja még módosítókkal azt, amit ő szeretne. Ez egy izgalmas 
jogalkotási technika, de nem is ez a legnagyobb baj vele. Amit én problémának látok, és 
jelzem, hogy ebben a formában biztosan nem támogatjuk, az az, hogy ami ide le van írva az 
élelmiszer-biztonsági tevékenység javítása okán - és én értem még az indokokat is -, az a 
jelenlegi jogszabályok között is megtehető, ez tisztán pénzkérdés. Nem tudom, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatalban hány kilométert kap egy állatorvos egy hónapban, de azt tudom, 
hogy Veszprémben 600-at - ezt a kérdést kellene kezelni. Tehát ami ebben le van írva, hogy 
hogyan lehetne hatékonyabbá tenni az élelmiszerlánc-ellenőrzést, az, én úgy gondolom, 
elsősorban pénzkérdés, és nem a jelenlegi jogszabályok problémája. Ami a forgalmazókkal 
kapcsolatos módosítás lenne, azt a másodlagos élelmiszer-ellenőrzéssel meg lehetne oldani, 
de nem lehet úgy másodlagos élelmiszer-ellenőrzést csinálni, hogy még az elsődleges 
élelmiszer-ellenőrzésre sincsen dologi fedezet. Most ugyan próbálnak erre pénzt teremteni a 
felügyeleti díjjal, majd kíváncsi leszek, hogy az tényleg odamegy-e, ahova kell, ugyanis nem 
láttuk ennek a törvényjavaslatnak a végrehajtási rendszerét, de ez egy olyan belekapkodás egy 
komplett törvénybe, amit én nem szívesen támogatnék, és nem is fogok támogatni.  

Való igaz, hogy vannak az élelmiszer-biztonsági jogszabálynak módosítási igényei, de 
jobb lett volna, hogyha azt a kormány csinálja meg, és ha egy alapos előkészítés után került 
volna elénk, nem pedig úgy, hogy egy önálló indítvánnyal egy-két részelemet módosítunk, 
majd utána, gondolom, egy 200 oldalas módosító javaslattal vagy egy bizottságival meg 
elrendezzük a teljes élelmiszer-biztonsági törvény módosítását. Én ezt a technikát nem tartom 
elfogadhatónak, hiszen itt azért egy elég fontos kérdésről van szó. Meg vannak ebben, én úgy 
látom, ilyen fogalmi problémák is: az élelmiszer-hamisítás ügye kapcsán nem tiszta, nem 
világos nekem, ahogy ami ide le van írva, az alatt mit értenek, mert hamis-e az a trappista sajt, 
ami nem az élelmiszerkönyv szabályai szerint készül, mert csak 5 kiló tejből van, de amúgy 
mindenki azt veszi, mert az az olcsóbb? Kérdés, hogy arra rá lehet-e azt írni, de az megint 
nem élelmiszer-biztonsági probléma. Én tehát azt gondolom, hogy ez annál komolyabb ügy, 
mint hogy egy ilyen gyors technikával - amit a Ház maga is három-négy héten keresztül tolt, 
és a 30 napos határidőt betartva hozott csak elénk - intézzük el. Miért világosodott meg mégis 
a kormányoldal, hogy ez egy nagyon jó javaslat? Nem a tartalmával van bajom, legalábbis 
alapvetően nem, hanem azzal, hogy ettől nem lesz jobb a rendszer. Attól lenne jobb a 
rendszer, hogyha nagyobb önállósággal és főleg nagyobb anyagi háttérrel rendelkezne a 
szervezet, de ezt a 2012-es költségvetés alapján állíthatom, hogy ez nem így lesz. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) A magam részéről 

szeretnék hozzászólni, addig Horváth István alelnök úrnak adom át az ülés vezetését.  
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr, parancsolj! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem választható el az a helyzet, hogy a 

benyújtó személy egyben a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, ez nyilvánvaló, úgy, ahogy 
Gőgös Zoltán is érzékeltette. Véleményem szerint - ugyan nem néztem meg ezt, de szinte 
biztos vagyok benne - a legtöbb multinacionális élelmiszer-áruházlánc megtalálható a 
kormányhivatal vezetőjének a hatáskörében, nem véletlen, hogy ezáltal iszonyú mennyiségű 
tapasztalat érkezett be az elmúlt időszakokban. Aki a közhíreket figyelte, tudja, hogy elég 
intenzív ellenőrzések történtek a hivatal részéről az elmúlt időszakban, tehát egy nagyon 
komoly tapasztalati anyag az, aminek az összegzése a jogszabálytervezetben benyújtásra 
került. És azzal sem árulunk el nagy titkot, amire Gőgös Zoltán is utalást tett, hogy 
természetes az, ami egy ellenőrzés folyamán egy kormányhivatal vezetője és az alá, a 
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vezetése alá tartozó szervezetek részéről jelzésként megfogalmazásra került, és a kormánynak 
általános stratégiai véleménye is lehet a témakörhöz kapcsolódóan. Így az egyik például a 
finanszírozás kérdése, amelyet, igen, a költségvetést megalapozó egyes törvényekhez 
benyújtott módosítással próbálunk elérni, és miután az megszavazásra került, nagy 
valószínűséggel, mivel „címzett” támogatás - ez régen más fogalmat jelentett -, tehát mivel 
egy „címzett” adókivetés történik, és a forrás után a hely megjelölése is elég egyértelmű, meg 
sem fordul a fejünkben, hogy ez ne az élelmiszer-biztonság ellenőrzését szolgálná. Remélem, 
hogy ezt majd, ha más nem, az Állami Számvevőszék is megnézi.  

Nekünk, a mezőgazdaságból élőknek és a mezőgazdasággal foglalkozóknak nagyon 
fontos, hogy ezen a területen kellő hatékonyságú védelmet adjon a hatósági szerv a különféle 
nem kívánatos jelenségek ellen, a külföldi élelmiszerek átcímkézése, átdátumozása és 
számtalan közismert probléma megelőzésére, felderítésére. Mi ezt tehát igen-igen erősen 
támogatjuk, hogy ebben megerősítsük a hatóságot. És abban is szeretnénk támogatni az 
előterjesztőt és a kormányt is, hogy nyilvánvalóan olyan kérdések merültek fel a jogszabály 
újrafogalmazásánál, amelyek az ellenőrző hatóság, az élelmiszer-biztonságot ellenőrző 
szervezetek részéről problémaként felmerült, hogy egyes esetekben azért nem tudják még 
hatékonyabban, még körültekintőbben, még inkább a védelem érdekében ellátni a 
munkájukat, mert ilyen és ilyen pontokon akadályozásra kerültek, és ezen akadályozásokat 
szeretné elhárítani a törvénytervezet beterjesztője.  

Ugyanakkor egy örök vita, és ezért egy kicsit csodálkozom a Jobbik véleményén, mert 
úgy emlékszem, hogy olyan indítványokat is sorozatosan kapunk a Jobbiktól, hogy kicsi 
összegűek a bírságok, sokkal nagyobb mértékűre kell azokat növelni, mert a multinacionális 
rendszerek a bírság összegét már beépítik a működési költségükbe, és ez nekik 
tulajdonképpen semmit nem jelent. Abban igaza lehet egyébként a Jobbik képviselőjének, 
hogy figyeljünk oda, nehogy ez az ár elsodorja azt a magyar kis-, középvállalkozói szektort, 
amely az élelmiszer-termelésben és a végső előállításban érdekelt. Nem véletlen, hogy a 
kormány képviselője is jelezte, hogy van olyan véleményük, amely szerint módosítani, 
pontosítani szeretnék a benyújtott törvénytervezetet.  

A magunk részéről mindenféleképpen el szeretnénk indítani, általános vitára 
alkalmasnak szeretnénk látni ezt a törvénytervezetet. Mindenki kiszámíthatja, hogy az ez évi 
szavazásba ez nem férhet bele, de ezzel megindítunk egy olyan közös gondolkodást, 
amelyben nagyon szívesen várjuk az ellenzéki képviselők ez irányú észrevételeit, és ide fog 
bekapcsolódni, igen, a kormány észrevétele is. De mivel 23-a után egy körülbelül 6 hetes 
szünet lesz a parlamentben, ezért ezek az indítványok elég hosszú időn keresztül lesznek 
olvashatók, mármint a módosító indítványok, és ez alkalmat adhat arra is, hogy ezen 
indítványokról - a módosításokról beszélek - érdemileg is tudjunk vitatkozni. Nem szeretnék 
az utolsó pillanatban, a zárószavazáshoz benyújtott módosító indítványt, s a többi, s a többi, 
amit mindig megkifogásol az ellenzék, nem szeretnénk ezt az eszközt alkalmazni, hanem 
időben szeretnénk látni, és kérem is a kormány képviselőjét, hogy időben legyenek szívesek 
ezeket az indítványokat eljuttatni. Tudom, hogy már jelenleg is van egy ilyen értelmű 
javaslatsoruk, de bőségesen lesz időnk arra, hogy ezeket az indítványokat is együttesen 
megvitassuk.  

A másik verzió egyébként az lenne - csak Gőgös Zoltánnak említem meg -, hogy ezt a 
beterjesztést most általános vitára nem tartjuk alkalmasnak, ezzel nem egy tovább a 
törvényalkotás folyamatában, és megvárjuk, amíg a kormány ugyanezen indítványokat majd 
összegzi a sajátjával, és akkor február harmadik hetében elkezdhetünk vele érdemben 
foglalkozni. Ezt a másfél hónapos késést szeretnénk elkerülni, illetve ezt a szakaszt 
szeretnénk kivenni ebből, hogy ne szenvedjünk időhátrányt. Úgyhogy mi ezért 
mindenféleképpen szeretnénk általános vitára alkalmasnak megszavazni a Tarnai Richárd 
által benyújtott törvénymódosítást. Köszönöm szépen.  



 10 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen. Csak az egyik elemére szeretnék 

kitérni. Úgy értékeltem - egy picit késtem -, hogy erről már volt szó, vagy hogy a Jobbik erre 
esetleg reagálhatott. Van ez az élelmiszerlánc-felügyeleti díj, és őszintén szólva nekünk az 
volt a benyomásunk, hogy azért van egy olyan tendencia, hogy a hatóságok bírság- és egyéb 
bevételeit a költségvetés során mintha központosították volna. Az MgSZH költségvetése, 
támogatása is lecsökken, egyébként épp most néztem, hogy az elnök úrnak is van egy ilyen 
módosító javaslata, amely elvesz mintegy 1 milliárd forintot az MgSZH költségvetéséből, de 
javítson ki, ha esetleg rosszul láttam volna! Tehát ezeket központosítják, és tulajdonképpen 
egyfajta új adónemet akarnak kivetni arra, hogy ezek a hatóságok mégse legyenek 
működésképtelenek, tehát hogy legalább az alapfeladataikat el tudják látni. Nekünk igazából 
ezzel a koncepcióval van bajunk, hogy egyrészről elveszünk, másrészről kitalálunk valami új 
adónemet, hogy ezeket a lyukakat betömködjük. Nem tudom, mennyire látom jól, hogy van 
ebben egy ilyen - hogy mondjam? - hátsó szándék. Azt gondolom, ez nem az a fenntartható 
út, amit szerintem követnünk kell, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez valóban 
igazságosabbá teszi a teherelosztást az élelmiszerlánc egyes szereplői között, mi nem érezzük 
megalapozottnak ezt az érvelést. Szóval nekünk ez például egy elég komoly problémánk ezzel 
a tervezettel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Meg szeretném jegyezni, hogy ugyan lesz szó még a költségvetésről egy 

másik napirendi pontban, a költségvetést megalapozó adótörvényeket viszont már 
megszavaztuk (Szabó Rebeka: Azt tudom.), amiben az élelmiszerlánc-felügyelet díj is szóba 
került. Itt ennek a vitának az újbóli megnyitását nem látom különösebben értelmesnek. Mint 
ahogy említettem, nagyon bízunk benne, hiszen célzottan nevesítettük, hogy az ellenőrző 
hatóságok működtetését szeretnénk ezzel stabilizálni és segíteni.  

(Jelzésre:) Ódor Ferencnek adok szót.  
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyenes, jó szándékú és 

azt hiszem, mindannyiunkat érintő ez a javaslat, amit Tarnai képviselő úr, képviselőtársunk 
beterjesztett elénk. Ha végiggondoljuk, ez nem tartalmaz semmi hátsó szándékot és ilyeneket, 
ez helyes, jó, mindannyiunkat érint az élelmiszer-biztonság. Hogy így kell-e ezt megcsinálni 
jogtechnikailag, vagy pedig az a módja, hogy a kormány terjeszti elő, és akkor egy átfogó 
javaslat van, kérdés lehet. A rendszer nagyon széles, az egyértelmű, ugyanakkor én azt 
gondolom, hogy támogatni kell, és ahogy az elnök úr mondta, magát a folyamatot, amiben 
mindannyian egyetértünk, az ellenzék és a kormánypártok is azt mondják, hogy ezt a 
folyamatot javítani kell, ha vannak benne olyan dolgok, amelyekre különösen fel kell hívni a 
figyelmet. Ez a javaslat, ez a képviselői javaslat pontosan ezt teszi meg: felhívja a figyelmet 
arra, hogy hol vannak rések, hol van valamiféle változtatási kényszer. Az egész rendszer 
nagy, sok jogszabálya van, és talán ezért is eltérő az előterjesztés annyiban, hogy már egy 
kormányhatározat-tervezetet is letesz elénk, amely a bevételek nagyságrendjét is szabályozza 
valami módon - ez talán egy kicsit számomra eltér az eddigiektől, tehát hogy itt 
törvényjavaslat és a kormányrendelet-tervezetek is vannak, tehát ezt egy kicsit furcsának 
tartom. De mindenképpen hasznosnak gondolom ezt, és azt remélem, hogy az államtitkár úr 
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nyilatkozatának megfelelően ezt bele lehet illeszteni abba a nagy rendszerbe, amelyet a 
tapasztalatok alapján úgyis meg kell változtatnunk.  

Azt a vitát nem érdemes megnyitnunk, hogy vajon most a költségvetés elegendő vagy 
nem elegendő forrást ad az élelmiszerlánc- és az állat-egészségügyi rendszerre. Én még nem 
láttam olyat, hogy elég lett volna, amikor Gőgös államtitkár úr dolgozott, akkor is lehetett 
volna azt mondani, hogy nem elég, és sosem elég a forrás… (Gőgös Zoltán: Sosem volt 
600 kilométer!) Bocsánatot kérek, én nem vitatkozom azzal, hogy most kevés, ezt én aláírom 
és elfogadom, de én azt gondolom, hogy erre volt egy reakciója a törvényhozásnak nemrégen, 
a felügyeleti díj elfogadása, ami reményeink szerint forrást ad majd erre. Lehet látni, hogy ma 
körülbelül… Csak a bezárás lehetne ennél durvább. Ma a forint, a pénzügyi bírság lehet 
visszatartó erő valamilyen szinten, hogy ne kövessenek el olyan - így mondom - 
huncutságokat az előállítók, amelyek később a mi egészségünk rontását fogják eredményezni, 
vagy amelyek minőségében ronthatják az árut. Ezért ezt az utat választjuk, mert lassan már 
úgy gondoljuk, hogy csak ez a legfontosabb, ez a mammon. Ezért tehát én hasznosnak és jó 
dolognak tartom ezt. Talán ha a kormány is lépett volna, hasznos dolog lett volna, de így, azt 
gondolom, megadja a lehetőséget, hogy jövő tavasszal egy olyan módosítást tudjunk az egész 
élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatosan végrehajtani, amely azt a garanciát tudja megadni 
a fogyasztóknak, nekünk, mindannyiunknak, hogy jobb lesz ez a rendszer, a felügyeleti 
hatóságaink pedig el tudják végezni mindazt a feladatot, amit rájuk bíznak, azt nem tudjuk 
megmondani, hogy hány kilométerrel. Ez nem egyedi, én azt hiszem, hogy általánosan 
szűkebb források állnak rendelkezésre a népegészségügytől kezdve mindenre, ezt tehát sajnos 
más bizottságoknál is elmondhatjuk.  

Ezek alapján én arra szeretném kérni a bizottságot, hogy támogassuk ezt a téma 
fontossága miatt, és olyan értelemben is, amit az elnök úr mondott, hogy ezzel bekerül a 
rendszerbe, és az államtitkár úr nyilatkozata szerint ez a szélesebb módosítás lehetőséget is 
megadva hasznos lehet mindannyiunk számára. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmet.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 

nincsen, akkor az előterjesztőnek és a kormány képviselőjének adok szót.  
 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Tarnai Richárd (KDNP)  

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez a javaslat, 
ami előttünk van, egyetlenegy dologról szól, mégpedig arról, hogy ne lehessen minden 
szemetet megetetni velünk - most direkt fogalmazok sarkosan. Ez nem egyéb dolgokról szól. 
Hallhattunk itt ellenzéki képviselőtársaimtól sok mindent, de ez a javaslat erről szól. Szívesen 
látom bármelyik képviselőtársamat egy ellenőrzésen, amikor 11 éve lejárt konzerven átütik a 
lejárati dátumot, amikor már tapintásra is gusztustalan a termék, megnyugtatom 
képviselőtársaimat. (Gőgös Zoltán: Az most is tilos!) Kérem, hogy jöjjenek el velünk, a 
munkatársaimmal. Pontosan, ez most is így van, Gőgös képviselőtársam pontosan fogalmaz… 
(Gőgös Zoltán: Ezt most is tiltja a törvény!) Fáradjon el velem egy ilyen ellenőrzésre, és 
tekintse meg annak az eredményét! Vagy amikor három napja lejárt szavatosságú, hűtést 
igénylő termék mellé akcióban adnak két napja lejárt somlói galuskát, az már önmagában a 
röhej kategóriája, de ez a helyzet Magyarországon. Ennek a megváltoztatására lehet, hogy 
csak az első lépés ez, de első lépésként ez a törvényjavaslat erről szól, és nem másról.  

Képviselőtársam említette, hogy nem a tartalmával van baja. Akkor mivel van baja? 
Ez a javaslat pontosan ezeket a lépéseket… (Gőgös Zoltán közbeszól.) Most hadd mondjam el 
én! A javaslat tehát pontosan ezeket a lépéseket szolgálja, és hogyha nincs tartalmi baja az 
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ellenzéki pártoknak vele, akkor hadd bátorítsam önöket, hogy nyugodtan szavazzák meg, 
hiszen azt gondolom, hogy ha egy törvényjavaslattal tartalmi baj van, akkor arról lehet 
vitatkozni, ha pedig ej, ráérünk arra még, hiszen elhangzott, hogy majd akkor valahogy lesz, 
nem jó, ami van, de majdcsak lesz valahogy, ez nem túl célravezető.  

Az is elhangzott ellenzéki képviselőtársaim részéről, hogy pénzkérdésről van szó. No, 
kérem, a bérgyártó felelőssége, ami a javaslatban szerepel, nem pénzkérdés. A bérgyártó 
fogalmi meghatározása nem pénzkérdés. A hamisított élelmiszer pontos, precíz definíciója 
nem pénzkérdés. Az az intézkedés, miszerint a dokumentumokat az ellenőrzés során köteles 
azonnal - még egyszer mondom: azonnal! - átadni az illető hatóságnak, nem pénzkérdés. A 
magánterületre való belépés már a bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén is, szintén 
nem pénzkérdés. Új intézkedésként bizonyos körökben való kiterjesztése a lefoglalásnak, nem 
pénzkérdés. És az objektív felelősség alkalmazása - ami a közlekedési szabálysértések 
esetében is megvalósul már -, szintén nem pénzkérdés. Én tehát azt gondolom, hogy ez az 
érvelés, miszerint itt pénzekről van szó, és a kormánypártok és azok képviselői mindenféle 
hátsó szándékkal közelítenek, nem felel meg a valóságnak.  

Ezzel együtt én nyitott vagyok valamennyi módosító javaslat befogadására, hogyha 
azok azt a célt szolgálják, amiről az elején szóltam, tehát hogy ne lehessen minden vackot 
megetetni velünk, érkezzen az a javaslat akár a kormány részéről, akár ellenzéki 
képviselőtársaim részéről. De nehogy az történjen már, hogy akkor megint nem csinálunk 
semmit, és majdcsak lesz valami! Úgyhogy szeretettel és tisztelettel kérem 
képviselőtársaimat, hogy ha egyetértenek a javaslat céljával, akkor támogassák annak 
általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány képviselője is szeretne-e hozzászólni. (Dr. 

Kardeván Endre jelzésére:) Igen.  
 

Dr. Kardeván Endre (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

DR. KARDEVÁN ENDRE (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. Csak 
nagyon röviden szólnék. A részletekbe én nem mennék bele, azt hiszem, hogy ezt majd a 
későbbiekben lehet megtenni. Egy biztos: nekünk, a kormánynak egy segítség ez a 
pillanatnyilag beadott módosító indítvány, mert ehhez hozzá tudunk kapcsolni mást is. Ami 
pedig a felügyeleti díjat illeti, azt hiszem, nagyon egyértelmű, hogy az a pénz mire fog 
felhasználódni, mert a törvényben egyértelműen le van írva, az is, hogy hova kell befizetni, és 
az is, hogy hol kell felhasználni. Én örültem és drukkoltam a legjobban, hogy ez átmenjen, 
mert így legalább a kormányhivataloknak a finanszírozása, az, ami idáig borzasztó sok 
kritikát kapott, úgy néz ki, megoldódik. Köszönöm, röviden ennyit.  

 

További hozzászólások 

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok újra szót.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Csak hogy tisztázzunk valamit: az a 

probléma ezzel, hogy lehet a világ legjobb jogszabályát megalkotni, hogyha nincs elég dologi 
forrása mondjuk az ellenőrzést végző szervezetnek ahhoz, hogy azt végre is hajtsa. Én arra 
utaltam, hogy havi 600 kilométeres gépkocsi-használati költségből nemhogy ezt, semmit nem 
lehet csinálni. Önmagában tehát csinálhatunk mi akármilyen jó jogszabályt, hogyha 
egyszerűen arra nem lesz pénze a hatósági embernek, hogy kimenjen az irodából. Én erre 
utaltam, hogy ez összességében a mostani szabályok között is lehetséges lenne, minden nap 
lehetne minden boltban ember, csak ahhoz több ember kellene nyilván, ami pedig 
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folyamatosan csökkentés alatt van, a másik pedig az, hogy a felügyeleti díjnál az is 
elhangzott, hogy az egyéb, eddig hatóságilag megterhelt szereplők díjai meg majd csökkennek 
- erre majd kíváncsi leszek, - a növényvédelmi meg egyéb költségek, az állattenyésztőket 
sújtó költségek, mert hogyha azok csökkennek, akkor itt több pénzről nem lesz szó, vagy 
hogyha azok nem csökkennek, akkor meg az eddigi mondások nem igazak. Mert az volt a 
mondás, hogy ezt a rendszert egy szűk kör működtette, meg hogy nem voltak ilyen költségek. 
Én akkor is elmondtam, hogy mondjuk egy vágóhídnál 330 forint disznónként az állatorvosi 
költség, amit be kell hogy fizessenek, tehát nem igaz, hogy eddig nem fizettek, dehogynem 
fizettek! Három állatorvos meg 12 szaksegéd van állandó jelleggel a Pápai Hús Rt.-nél - hogy 
az most sok vagy kevés, az egy kérdés, de ott vannak, és őket a gyár fizette eddig is. Ez volt 
eddig neki 30 millió, most kap újabb 20 milliót, úgy, hogy nem kap újabb szolgáltatást, tehát 
több ember nem lesz ott, mert nem is kell.  

Nekem tehát továbbra is az a bajom, és nem a tartalmával van bajom, hanem azzal van 
bajom, hogy nem látom ennek az anyagi fedezetét. Ugyanis ha azt a pénzt, amit most 
felügyeleti díjban pluszban beszedünk, másik ágon meg el kellene engednünk, mondjuk 
állattenyésztőknél, itt-ott, akik tényleg nagyon sok pénzt fizetnek bizonyos hatósági 
eljárásokért, akkor nem lesz több forrás. És ez a nagy hibája ennek az egységesített 
kormányhivatali rendszernek, hogy itt nem a szakma fogja eldönteni, hogy mit fog csinálni, 
hanem az a költségvetés, amit majd a hivatalvezető megállapít, hogy most akkor mennyi 
technikai eszköz, mennyi ember, hogyan - mert ebbe túlságosan nagy beleszólása a szakmai 
irányításnak nincsen, úgy látom. Nekem tehát csak ez a problémám. És eddig sem lehetett 
árusítani három napja lejárt somlói galuskát, és eddig is meg lehetett volna nézni, hogy azt 
miért árusítják. Tehát 90 százalékban a mostani jogszabályi környezet is alkalmas lenne arra, 
hogy ezek a problémák ne történjenek meg. Hamisítás, zsivány ember meg gengszter, miután 
a világ üzlete, ezt mindenki tudja, ezután is lesz. Tehát ha nem változik a mennyiségi 
ellenőrzés, és továbbra is csak - sajnos ez a mi időnkre is jellemző volt - kampányszerű 
ellenőrzések lesznek, akkor igazából megalkothatjuk mi a világ legjobb élelmiszer-biztonsági 
törvényét, mégsem fog változni semmi, mert egy lépéssel mindig előttünk járnak azok, akik 
ebben óriási üzletet látnak. Erre mondtam én, hogy a problémakezelés alapvetően leginkább 
pénzkérdés, és jelenleg sem jogszabályi kérdés.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Elnézést, csak egy rövid megjegyzésem lenne. Az elnök 

úrtól, illetve az előterjesztőtől, Tarnai Richárdtól is elhangzott az a kérés, érvelés, hogy 
szavazzuk meg a tárgysorozatba-vételt, hogy legalább beszélhessünk róla, hogy ezzel is 
előrébb legyünk, és hogy örömmel várják az ellenzéki módosítókat. Én tényleg nagyon örülök 
ennek a konstruktivitásnak, csak egy nagyon apró megjegyzésem lenne: amikor az ellenzéki 
képviselők próbálkoznak önálló indítványokkal - én magam is voltam már ilyen helyzetben - 
konstruktív szakmai indítványokkal, mi is pont ezt szoktuk kérni a kormánytöbbségtől, hogy 
legalább hadd beszéljünk róla a plenáris ülésen, maximum majd ott leszavazzák vagy majd 
módosítják. Soha nem szokták meghallgatni ezt az érvelést, soha semmilyen indítványunkat 
nem veszik tárgysorozatba. Úgyhogy én ezek után kicsit álságosnak érzem a kormánypárti 
képviselők részéről azt, hogy ilyen meghatóan kérnek minket, hogy szavazzuk meg a 
tárgysorozatba-vételét, hogy legalább beszéljünk róla. Tudom, hogy úgyis tárgysorozatba 
fogják venni, és nyilván fogunk beadni hozzá módosítókat, úgyhogy akkor majd alkalmam 
lesz esetleg szaván fogni Tarnai Richárd képviselőtársamat, hogy valóban befogadják-e az 
ellenzéki módosítókat. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kicsit érdekes, amit Szabó Rebeka említett, mert hogy 
soha nem hallgatjuk meg, soha nem vesszük tárgysorozatba az indítványaikat… Ott volt a 
plázastop kérdése. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Például! - Szabó Rebeka felnevet.) Napirendre 
vesszük, tárgyaljuk - erre visszavonják. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Aztán amikor a kormány a 
hasonló, saját jogkörben meghozott döntését nyilvánosságra hozza, azt meg ellenzik. Így azért 
nehéz együttműködésről beszélni. (Gőgös Zoltán közbeszól. - Jelzésre:) Ódor Ferencnek adok 
szót.  

 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Maga a téma 

érdekességét, fontosságát mutatja, hogy Fazekas Sándor miniszter úr egy hónapon belül 
Amerikában volt, és onnan hazaérkezve mi volt egy fontos része az ott létének? Az, hogy 
állat-egészségügyi minősítések elfogadásával az Egyesült Államok elismeri Magyarország 
bizonyos betegségektől való mentességét, és engedélyezi az élelmiszerek oda való 
exportálását. Kérem, vegyük tudomásul, hogy itt nemcsak egy konzervről van szó, hanem 
ennek egy elég széles köre van, az alapanyag-előállítástól, a termék-előállítás, az élelmiszer-
előállítás. Amikor Gőgös úr itt bizonyos dolgokat vitat, akkor megint csak azt mondom, hogy 
nem érted, ellened, szóval itt körülbelül, azt gondolom, érte, az állat-egészségügyért és az 
élelmiszer-biztonságért van mindenkinek felvetése. (Gőgös Zoltán: Ez így van!) Ez a javaslat 
is annak a javítására szól. Ezért én azt mondom, hogy ez rendkívül fontos, és ha néha 
hajlamosak vagyunk az egymással való párbeszédet és talán párviadalokat előhozni, de az 
alaptéma fontos, és szerintem ilyen értelemben azt kell mondani, hogy mind a két oldal ezt 
gondolja, és ha ezt elutasítjuk, akkor mintha azt üzennénk, hogy ez a témakör nekünk nem 
fontos. Én ezért mondanám azt, hogy beszéljünk róla, legfeljebb lehet a technikákkal 
vitatkozni, hogy én így vagy másképp tennék, de magát a témát szerintem, mivel 
mindannyiunkat érinti, érdemes továbbvinni. És azért mondom, hogy a nemzetközi 
kapcsolatoknál is kiderül, hogy amiről ma itt azt gondoljuk, hogy azért megyünk oda, hogy 
büntessünk feleket, nem, azért, hogy fenntartsuk az ország ilyen értelemben vett elismerhető, 
jó állapotát, ami a későbbiekben gazdasági hasznot tud hajtani. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándornak adok szót.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! A benyújtott indítvánnyal maximálisan egyetértek, ezt szeretném először is 
mondani, már csak azért is, mert végre valami megmozdul, végre valami olyan indítvány 
került az asztalra, amely bizonyos mértékben a megoldási javaslatot próbálja elénk tárni. És 
én ebben a mai vitában csak annyit érzek - nem megbántva ellenzéki képviselőtársaimat -, 
hogy egy szőrszálhasogatás az egész, és nem tartom komolyan megfontolandónak azok az 
érveket, amelyeket ők felvetettek, mert ők is tudják nagyon jól, hogy ez egy lépés, egy első 
lépés, ami után szerintem jön a következő. Nagyon helyes, én erősítem tisztelt 
képviselőtársam és a minisztérium ilyen irányú tevékenységét, és igenis ezt így kell csinálni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Elnézést, de röviden muszáj reagálnom arra, amit az elnök 

úr mondott, bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz. A plázastoppot azért vontuk vissza, azon a 
ponton vontuk vissza, amikor önök egy módosító indítvánnyal gyakorlatilag kitekerték a 
nyakát a javaslatunknak, és tulajdonképpen már csak a címe lett volna ugyanaz, ezért kellett 
visszavonnunk, de zárójel bezárva. Csak hogy mutassam, hogy mennyire konstruktívak és 
együttműködőek vagyunk, én meg fogom szavazni ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-
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vételét, és majd örömmel várom, ahogy a kormánypárti többség befogadja a konstruktív 
ellenzéki indítványokat és módosítókat a továbbiakban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha arra érdemesek, akkor nyilvánvalóan. (Közbeszólások a fideszes 

képviselők soraiból: Ez nyilvánvaló! - Derültség. - Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Gőgös 

Zoltán szavaira szeretnék reagálni. Azt mondta, hogy az élelmiszer-hamisítók egy lépéssel 
előrébb vannak, mint ahol általában mi. Ezt tudomásul vehetjük, és akár hátra is dőlhetünk, és 
azt is mondhatjuk, hogy nem érdemes itt már tényleg semmit sem csinálni, mert úgyis 
beelőznek bennünket. Ha jól tudom, a kábítószerpiacon is hasonló küzdelem folyik, az 
előállítók mindig egy lépéssel előrébb vannak a fogyasztók érdekében, mint az ellenőrző 
hatóságok. Én tehát azt mondom, hogy még mindig jobb valami ellen tenni, és folyamatosan 
küszködni, még ha ez egy kicsit küzdelem is, de tenni a dolgunkat, úgyhogy mindenképpen jó 
ez az előterjesztés, és meg kell hogy tárgyaljuk, beszélnünk kell róla. Valamint azért arra is 
felhívnám az alelnök úr figyelmét, hogy 2007-ben a megyei hatóságok személyi 
állományában is jelentős változás következett be: nem növekedett a személyi állomány. Tehát 
az, hogy 600 kilométert tehet meg egy autó, abban lehet, hogy óriási igazsága van, de ez már 
akkor is így volt egyébként… (Gőgös Zoltán: Nem annyi volt!) 800, valóban, igaza van, 
alelnök úr, nem 600, hanem 800 kilométer volt. (Gőgös Zoltán: Nem, nem volt ilyen!) Ebben 
komoly vitáink lehetnek, azért, mert a növényvédő állomásokat abban az időszakban bírták 
kikészíteni teljes egészében arra a szintre, ahol most vannak, oda például, hogy valóban 
személygépjármű vonatkozásában elég csehül vannak ellátva, nincs semmilyen fejlesztés a 
növényvédő állomásoknál 2007 óta tulajdonképpen, azért, mert a pénzek el lettek onnan 
vonva, a gépek fejlesztése csak központi szinten történik meg, kinn, a végeken nem, illetve az 
akkreditált laborokban történik fejlesztés.  

Ha mi élelmiszert szeretnénk ellenőrizni - elnézést, de minden szentnek maga felé 
hajlik a keze -, akkor szinte minden sarkon ott kellene állnunk, legalábbis a bevezető utakon 
Magyarországon, ahol behozzák ezeket a termékeket, és olyan gépekkel kellene 
rendelkeznünk, mint amilyenekkel Németországban rendelkeznek a hatóságok, 
gyorsteszterekkel, amelyekkel azonnal meg tudják mérni, hogy van-e valami probléma, és ha 
valamit mutat a műszer, akkor részletes vizsgálatra viszik a terméket. Így tudnánk megvédeni 
a magyar piacot attól, hogy különböző szemetek kerüljenek nemcsak a multinacionális cégek 
polcaira, mert most már azért azt is lehet látni, hogy bármilyen üzletbe bemegy az ember, 
egy-két nem élelmiszernek minősülő terméket is talál ott, ami ilyen címszó alatt van eladva.  

Azt mondom, hogy mindenképpen támogatnunk kell a javaslatot, szeretném is, hogyha 
tárgysorozatba kerülne, aztán majd az élet megoldja a többi problémánkat. Nekem is van már 
ötletem egyébként módosító javaslatra, olyan irányba, ami előre fogja vinni ezt a kérdéskört. 
Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak két mondatban szeretnék 

reagálni, egyetértve frakciótársaim hozzászólásaival én is támogatom ezt az indítványt, és 
köszönöm is Tarnai Richárd képviselőtársamnak ezt a munkát. Én azt gondolom, hogy 
valóban ez az első lépés, mert úton-útfélen azt lehet hallani, hogy úgymond szemetek vannak 
az élelmiszerboltokban. Gőgös Zoltán képviselőtársam azt mondta, hogy hiszen ezt eddig is 
meg lehetett volna csinálni - pont az a baj, hogy meg lehetett volna csinálni, de nem működött 
a korábbi rendszer. Tehát vagy nem volt elrettentő, vagy nem volt kellően szigorú, tehát 
valami hibája volt, hiszen hogy ez a helyzet kialakult Magyarországon, hogy Európa 
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élelmiszerdepója lettünk a lejárt szavatossági idős élelmiszerekkel kapcsolatosan, pont azt 
mutatja, hogy meg merik csinálni azt, hogy két-három napja lejárt szavatossági időseket 
akciósan meg grátiszban adnak, mert az eddigi módszerek nem voltak elrettentőek, nem 
voltak kellően kemények.  

Az a része, hogy ebből majd a hivatal fogja magát finanszírozni, szerintem nagyon 
helyes, és az is helyes, hogy amire meg viszont nem kell pénzt adni, azt meg elvonja a 
kormány, mert kell másra. Így működik szerintem a világ, és ezt is kell előrevinni, hogy akik 
nem tisztességesen kereskednek, azok fizessenek, és majd akkor lesz esetleg a 
finanszírozással baj, hogyha mindenki tisztességesen csinálja, és nem lesz „büntetés”, ami 
majd be fog jönni, de akkor azt meg vélhetően abból tudjuk finanszírozni, hogy addigra a 
magyar élelmiszeripar valamilyen szinten el tud indulni, és majd annak az adóbevételéből 
tudják úgymond a rendszert, az ellenőrzést működtetni. Ellenőrizni tehát kell, szigorúnak kell 
lenni, mert az eddigi módszertan nem volt megfelelő, illetve nem volt megfelelő, függetlenül 
attól, hogy adott esetben jogszabályilag lett volna lehetősége, mégsem működött. Úgyhogy 
maximálisan támogatom az indítványt.  

 
ELNÖK: Azért lassan koncentráljunk a benyújtott indítványra is! (Derültség. - 

Jelzésre:) Gőgös Zoltán harmadszor kér szót. Megadom a szót az alelnök úrnak.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Én egy dologra koncentrálok: ez az indítvány 

2011. november 15-én érkezett. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy ha ez tényleg ilyen jó, meg 
minden rendben van vele, akkor miért altattuk ennyi ideig. Ez több mint három hete, négy 
hete a parlament előtt van ez az indítvány, minden héten ki volt tűzve a bizottság 
napirendjére, és minden héten levettük. Ennek nyilván van valami oka - ezt majd valaki 
megmondja.  

Még egy kérdésem lenne az államtitkár úrhoz. Akkor ezek szerint amit eddig csinált a 
hivatali rendszer a másodlagos élelmiszer-ellenőrzéssel, az nem ért semmit? Mert ezt a 
problémát azzal egyértelműen kezelni lehetett volna. Tisztán anyagi kérdés. Most is ott 
lehetne minden boltban…, nem ismétlem meg, amit mondtam. Attól, hogy ez a jogszabály így 
átírásra kerül, semmi változás nem lesz, ha nem biztosítunk nagyobb, sokkal nagyobb forrást 
erre a területre. Tamásnak meg egyébként csak annyit mondanék, hogy akármilyen szuper 
mozgólaborok vannak is Németországban, azért nagyon megbuktak a coli-üggyel. (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Meg is találták!) Nem hiszem, mert még mindig vitatkoznak, hogy mi volt, 
de ez valóban nem tartozik a tárgyhoz.  

Úgyhogy én csak azt kérdezném meg, hogy mi történt négy hét alatt.  
 
ELNÖK: Az alelnök urat kérném szépen, hogy pontosan kövesse az elektronikus 

nyilvántartási rendszert… (Gőgös Zoltán: Itt van, érkezett november 11-én!) Tarnai Richárd 
úrnak volt egy benyújtott változata, amelyet visszavont, majd újra benyújtotta. Egyébként a 
Mezőgazdasági bizottság napirendjére nem tűztük ki, ez az első alkalom, hogy hivatalosan 
napirendre tűztem. (Gőgös Zoltán: Megkérdezem, hogy miért vonta vissza!) Ezt bízzuk az 
előterjesztőre! Benyújtotta, visszavonta, majd új változatban benyújtotta - akkor viszont 
napirendre tűztük a következő, azaz a soron következő ülésre.  

Nem látok több jelentkezőt, úgyhogy megadom a szót az előterjesztőnek és a kormány 
képviselőjének, hogyha látnak olyan témát, amelyre a második körös hozzászólások kapcsán 
reagálni szeretnének.  
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Válaszok, reflexiók 

Dr. Kardeván Endre (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

DR. KARDEVÁN ENDRE (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Nagyon 
röviden reagálnék a másodlagos élelmiszer-vizsgálatra. Azt hiszem, hogy amióta a 
másodlagos élelmiszer-vizsgálatot csináljuk, és hogy minden félreértést elhessegessek, most 
is csináljuk folyamatosan, és nagyon sok eredménye is van, rengeteg dolgot ott találunk meg 
éppen, ami már nem kerülhet be sehova a körforgásba, és nem kerül be a boltokba. Én azt 
hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog, és fogjuk is folytatni. Hogy naponta nem mondjuk be 
ezt a televízióba, nem is fogjuk, mert nem győzök annyit odajárni sem én, sem a kollégáim, és 
nem is ez a cél. A felügyeleti díj kapcsán meg annyit, mert nekem meggyőződésem, mert mi 
végeztünk számításokat, ez nem légből kapott dolog, végeztünk számításokat, és 
meggyőződésem, hogy meg fogja oldani a dolgot. Nem azt mondom, hogy két kézzel lehet 
majd szórni a pénzt, és azt lehet mondani, hogy 15 ezer kilométert mehet havonta egy ember, 
mert azt kifizetjük, és így lesz burkolt fizetéskiegészítés, mint ami volt korábban, nem lesz 
ilyen, biztos nem. A teljesen reális összegek viszont meglesznek, és azt hiszem, hogy 
működőképes is lesz. Garantálom azt, hogy az eredmények továbbra is javulni fognak - ezt 
most is látjuk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy erről nincs értelme nagyon vitatkozni, főleg nem 
most és itt.  

Nagyon köszönöm, hogy általában azt látom, hogy mindenkinek tetszik az, hogy ezt 
az indítványt tárgyalják. Mi a kormány részéről, a tárca részéről, megígérem, hozzáteszünk 
minden olyat, amire szükségünk van, hogy ez jó és tényleg működőképes legyen. Ez a célja 
mindegyikünknek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném jegyezni, hogy amikor 2008-ban az előző 

kormány az államtitkár úr indoklásával is ezt a törvényt egyáltalán életre hívta, akkor az 
ellenzék azt támogatta, mert azt gondoltuk, hogy nagyon nemes ügyet szolgálunk. Ez azóta 
sem változott meg, amikor még ellenzékben voltunk, akkor sem, mert közben történt 
módosítása a törvénynek, akkor is végig támogattuk, mert egy olyan egységes ügyben 
gondolkodtunk, amiről úgy gondoltuk, hogy a magyar fogyasztók és a magyar termelők, 
élelmiszer-termelők érdekében szükség van erre, és minden, idő közben felhalmozott 
tapasztalatot szeretnénk törvénymódosítással - természetesen korrigálva - felhasználni.  

Tarnai Richárdnak adok szót. 
 

Dr. Tarnai Richárd (KDNP) 

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak nagyon 
röviden, és tényleg zárásként szólnék. Itt ez a 600-as szám Gőgös képviselő úrnál többször is 
előkerült. Azért a 600 kilométert úgy is el lehet autózni, hogy hasznos célra megy, hisz 
valóban a terepen végzett munkára fordítják, és úgy is el lehet autózni, mint ahogy januárban 
tapasztaltam néhány szakigazgatási szervnél, hogy mivel GPS van beépítve némely autóba, 
kiderült, hogy ezek abszolút magánhasználatra voltak hivatva… (Gőgös Zoltán: Ezért van a 
GPS!) Ezeket természetesen megszüntettük, néha büntetőjogi következménye volt az esetnek, 
néhány esetben munkajogi következménye volt. Én tehát azt gondolom, hogy ha a 
600 kilométert értelmesen használja el valaki, akkor az a munka javára válik, és a kollégáim 
ezeket az ellenőrzéseket mind, egytől egyik ilyen módon végzik, akár 600, akár 800, akár 
400 kilométer van, nem a számok számítanak, hanem, hogy a munkaidőben a munkavégzés 
valóban történjen meg - ez nagy változás az elmúlt 8 évhez képest, ezt elismerem.  

Még egy gondolat: a terepről jött munkatársak javaslata fekszik itt az asztalon. Én egy 
csatorna vagyok, amelyen keresztül bejön a javaslat, és pont ez volt a kormányhivatalok 
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létrejöttének az indoka, és hogy politikus irányítja ezeket a hivatalokat, mert így gyors és 
közvetlen visszacsatolás van. Igen, november 15-én került benyújtásra, lehet, hogy az én 
hibám, hogy több mint fél év eltelt, amíg minden tapasztalatnak a birtokába jutottunk, és 
munkatársaimmal ezeket a javaslatokat ki tudtuk dolgozni, de megnyugtatom 
képviselőtársamat, hogy párthuzamosan több bizottság is tárgyal jelen esetben is más-más 
szakigazgatási szerveink szakembereitől beérkező javaslatokat. Utalhatok itt a kisajátítási 
törvény kapcsán futó módosító javaslatra vagy a fogyasztóvédelemre, de egyéb másra is. Igen, 
rendet kell raknunk e tekintetben is, és a cél az, hogy akárhány kilométerről beszéljünk is, az 
egytől egyig mind hatékonyan valósuljon meg. Erről szól ez a javaslat, és ehhez kérem a 
támogatásukat. Köszönöm.  

 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk az indítványról. Először a 
tárgysorozatba-vételről fogunk dönteni. Kérdezem, hogy ki az, aki tárgysorozatba-vételre 
alkalmasnak tartja a T/4956. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Ez a többség. Ki az, aki 
nemmel szavaz? (Szavazás.) Ilyen is van, 5 ellenszavazat van, ami egyértelmű kisebbség. 
Bizottságunk tehát tárgysorozatba vette a javaslatot.  

Javaslom, hogy egyben döntsünk az általános vitára való alkalmasságról is. Kérdezem, 
hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja ugyanezt a törvényjavaslatot. Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez szintén többség. Kérdezem, hogy ki az, aki nemmel 
szavaz ez esetben. (Szavazás.) Ugyanaz az 5 nemmel szavazó jelenik meg. Bizottságunk a 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való alkalmasságáról is döntött.  

Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a kormány képviselőjének a jelenlétet.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

A többségi vélemény elmondására javaslom Ódor Ferenc urat, ha felkérhetem. (Dr. 
Ódor Ferenc: Köszönöm.) A kisebbségi véleményt ki kívánja elmondani? (Gőgös Zoltánnak:) 
Alelnök úr, egy pillanat! (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól. - Az elnök Sáringer-Kenyeres 
Tamással egyeztet.) Ki kívánja tehát elmondani a bizottsági kisebbségi véleményt? (Jelzésre:) 
Magyar Zoltán. Azt kérdezem akkor, hogy ki ért egyet azzal, hogy a többségi véleményt Ódor 
Ferenc, a kisebbségi véleményt pedig Magyar Zoltán mondja el. Ki az, aki egyetért ezzel az 
előterjesztéssel? (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  

(Jelzésre:) Gőgös Zoltán kér még szót. Megadom a szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, még egy ügyrendi javaslatom lenne. Azt 

kérem, hogy a 2. és a 3. napirendi pont tárgyalását cseréljük fel.  
 
ELNÖK: Értem. Ezt abban az esetben tehetjük meg, hogyha a kormány részéről nincs 

ennek akadálya. A kormány részéről itt vannak-e a kollégák a költségvetéshez.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): (Hangosítás 

nélkül:) Elnézést, én azt szeretném kérni, hogy mi következzünk a 2. napirendi ponttal. 
 
ELNÖK: Hoppá! Torlódás van, akkor nem tudom elfogadni ezt az indítványt, alelnök 

úr, elnézést! Maradunk az eredeti napirendi sorrendnél. 
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A nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvénytervezet tárgyalása következik. 
(Gőgös Zoltán távozik.) Kérem szépen a kormány képviselőitől a helyük elfoglalását. 
(Megtörténik.) Nekünk a parlamenti kapcsolatok osztálya a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részéről Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyt, Pálffy Ilona helyettes államtitkár 
asszonyt és Flamich Györgyi főosztályvezető asszonyt jelölte meg. Kérem szépen, legyenek 
szívesek majd az előterjesztést megtenni, és kérem, hogy aki hozzászól, a nevét mondja be, 
hogy a jegyzőkönyvben is tudjuk rögzíteni azt. Megadom a szót a kormány képviselőjének.  

 

Hegmanné Nemes Sára (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm az elnök úrnak és a bizottságnak azt a lehetőséget, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló törvény tervezetét tárgyalja a bizottság, és a kormány nevében 
elmondhatjuk a törvény előkészítésével és összeállításával kapcsolatos álláspontunkat. Azt is 
elmondom, hogy ez a törvényjavaslat miért készült ilyen sokáig, és elmondom, hogy a 
törvény előzménye és előkészítése egyébként több hónapot vett igénybe.  

Magyarország alaptörvénye azt mondja ki, hogy a nemzeti vagyont, amely az állami és 
az önkormányzati vagyonból áll, a nemzeti vagyon körét és gazdálkodásának szabályait 
úgynevezett sarkalatos törvényben, kétharmados törvényben kell meghatározni. Ez a nemzeti 
vagyon törvény, amely önök elé került, ahogy önök is látják gyakorlatilag az utolsó, a 
hatályba léptető paragrafusokat kivéve sarkalatos törvény, és teljes egészégében 
Magyarország alaptörvényének szellemében készült. (Ficsor Ádám távozik.)  

Az, hogy ilyen sokáig tartottak az egyeztetések, annak köszönhető, hogy egyébként 
nagyon sok egyéb kétharmados és ágazati törvényt érint a nemzeti vagyon törvény elveinek a 
végrehajtása és végig vitele a többi törvényen, és a nemzeti vagyon törvény összeállításával 
párhuzamosan elkészült az új önkormányzati törvény, módosul az államháztartási törvény, 
amely mind-mind érinti a nemzeti vagyon törvényt, illetve a nemzeti vagyon törvény elvei 
érintik ezeket a jogszabályokat.  

Maga a törvény nem hosszú egyébként, hiszen maga a törvény alapvetően a sarkalatos 
törvény szellemében a nemzeti vagyon körét határozza meg, és azt, hogy azzal milyen módon 
lehet gazdálkodni. Ezek viszonylag egyszerű szabályok lesznek, hiszen a kormány korábban 
is kimondta, hogy a privatizáció befejeződött, és azt a meglévő nemzeti vagyont, amely az 
elmúlt 20 évben nem lett elherdálva, eladva, eltapsolva, minden lehetséges módon, 
kétharmados, sarkalatos törvénnyel védeni kell. Maga a törvény összeállítása tehát amellett, 
hogy nagyon sok jogszabályt érint, és ez a törvény felsoroló, az utolsó paragrafusaiban látszik 
is, az az egyeztetés is sokáig tartott, hogy annak a nemzeti vagyonnak a köre, amely belekerül 
a törvénybe, hogyan kerüljön meghatározásra.  

Nyilvánvalóan vannak olyan nemzeti vagyontárgyak, amelyeket taxatíve, név szerint 
tudtunk csak beletenni, gyakorlatilag ezért olyan hosszú a törvény melléklete. Nyilván vannak 
olyan vagyontárgykörök, amelyeket meg tudunk határozni egy megnevezéssel, például hogy 
barlang, és gyakorlatilag az alaptörvény szellemében egy nemzetgazdaságilag jelentős 
vagyoni kört is meg kellett határoznunk, amelyről viszonylag hosszas egyeztetés folyt a 
tárcákkal együtt. Ezért tartott ennyi ideig ennek a törvénynek az elkészítése, de én bátran 
vállalom azt, hogy ez a törvény rendkívül alapos, keretszabályként is rendkívül szigorú és a 
most benyújtandó és benyújtott, tárgyalandó törvényekkel minden esetben összhangban van.  

A nemzeti vagyon törvény alapelve az, hogy megmondjuk azt, hogy mely vagyonkör 
az, amely kizárólagos állami tulajdon, kizárólagos önkormányzati tulajdon, illetve a nemzeti 
vagyon törvény az állami vagyon mellett a Nemzeti Földalap kezelésében lévő termőföldekről 
is rendelkezik, de akként, hogy a törvény átutal a Nemzeti Földalapról szóló törvényre, amely 
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szintén a maga sarkalatossági rendelkezései alapján fogja meghatározni a nemzeti földön való 
gazdálkodás szabályait. Ezt azért mondom előre a szakbizottságnak, mert gyakorlatilag a 
földről szóló törvény, mint nemzeti vagyont a törvény természetesen felsorolja a termőföldet, 
de kiutal a Nemzeti Földalapról és a földről szóló törvényre.  

Nagyon fontos azonban az, hogy maga a törvény szigorú keretszabály, kétharmados 
keretszabály, elérve azt, hogy ez a törvényben felsorolt állami és önkormányzati vagyon 
gyakorlatilag a későbbiekben csak és kizárólag kétharmados parlamenti felhatalmazással 
kerülhessen ki ebből a kategóriából. A törvény megmondja azt is, hogy a kizárólagos állami, 
önkormányzati tulajdon esetében ez a vagyontárgy nem elidegeníthető, nem terhelő, osztott 
tulajdon nem létesíthető rajta, illetve a törvényben felsorolt esetekben kizárólag koncesszió 
útján hasznosítható. Az elején kihagytam a felsorolásból, hogy a koncessziós törvénnyel való 
összhangot is vizsgáltuk, és az eredeti szándék is az volt, hogy magának a koncessziós 
törvénynek a rendelkezései is kétharmados jogszabályok legyenek, azaz a koncessziós 
tevékenységet is csak kétharmados felhatalmazással lehessen módosítani, hiszen a 
koncessziós törvény elvei alapján gyakorlatilag állami vagy önkormányzati tulajdon 
hasznosítását biztosítja az állam, illetve az önkormányzat.  

A nemzetgazdaságilag kiemelt vagyontárgyak esetében, amelyek kapcsán felhívom a 
tisztelt bizottság figyelmét, hogy ebbe tartoznak az erdők is, és köszönöm a Vidékfejlesztési 
Minisztérium segítségét abban, hogy egyébként a nagyon sajátos szabályokat tartalmazó erdő 
és termőföldek esetében is sikerült összhangot teremteni a törvénnyel, tehát gyakorlatilag a 
nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások és vagyontárgyak esetében a törvény azt mondja, 
hogy koncesszión kívül hasznosítható a törvényben meghatározott módokon, de ugyanúgy 
nem terhelhető és nem idegeníthető el.  

Nagyon fontos, hogy a hasznosítás elvei között egy új rendelkezés jelenik meg, 
nevezetesen a vagyonkezelés tekintetében a vagyonkezelő személye. A kormány álláspontja 
az, hogy amikor állami és önkormányzati vagyonról beszélünk, amely közvagyon, ebben az 
esetben a vagyonkezelést - a más módon hasznosítást kivéve, tehát a bérletet és a hasonló 
hasznosításokat kivéve maga a vagyonkezelés, amely nagyon széles jogkört ad a 
vagyonkezelőnek - csak állami vagy önkormányzati szervezet, intézmény, köztestület, 
átlátható szervezet kapjon. Ennek a logikája az én olvasatomban egyszerű: ha valami nemzeti 
vagyon, közvagyon, akkor miért is adnám magánszemélynek vagyonkezelésbe, miért is 
adnám magántársaságnak vagyonkezelésbe? Akkor gyakorlatilag kivonom a közvagyon-
hasznosítás alól. Ebben az esetben, ha úgy ítéli meg valaki, hogy nincs szüksége a 
közösségnek ennek a vagyontárgynak a közösség érdekében történő hasznosítására, akkor 
vonja ki a nemzeti vagyon hatásköre alól, és adja el, adja bérbe, a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő módon hasznosíthatja, de a vagyonkezelést ne adja oda magánszemélynek akkor, 
ha a nemzet vagyonáról van szó. 

Maga a törvény az offshore társaságok esetében is nagyon szigorú szabályokat határoz 
meg. Itt egyébként a közbeszerzési törvénnyel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
határozzuk meg azt, hogy melyek az úgynevezett átlátható szervezetek. Természetesen a 
köztestületeket, az állami, önkormányzati szerveket kivéve meghatározza a törvény, hogy 
abban az esetben, hogyha egy társaságnak - röviden - a tulajdonosi köre nem ismert, nem 
átlátható, akkor állami, nemzeti vagyonra vonatkozó szerződés nem köthető vele, illetve ilyen 
céggel az állam, önkormányzat nem is lehet közös gazdasági társaságban.  

Ami a tevékenységeket illeti, nemzetgazdaságilag kiemelt vagyonnak tekinti az új 
törvény a közszolgáltató állami és önkormányzati cégek többségi tulajdonát. Mit jelent ez 
röviden? Azt jelenti, hogy gyakorlatilag a közszolgáltató társaságok esetében nem lehet 
újraprivatizálni abban az esetben, ha többségi tulajdonba van az államnak vagy az 
önkormányzatnak. Röviden ezt jelenti. Ez például a víziközmű-törvény előkészítése kapcsán 
is nagyon sokszor felmerült, és ismerünk rossz példákat azzal kapcsolatban, hogy a közösség 
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számára nem volt előnyös az, hogy kiszervezték a közszolgáltató cégeket külföldi 
multinacionális cégeknek. Ezt az irányt akarja ez a törvény megállítani, vagy legalábbis 
kétharmados felhatalmazáshoz kötni azt, hogy még egyszer ezt a lehetőséget meg lehessen 
adni bárkinek.  

A törvénnyel kapcsolatban, ahogy mondtam, maga a melléklet sok, de a melléklet 
felsorolás. A felsorolásban olyan vagyontárgyak vannak, ahogy mondtam, amelyek gazdasági 
társaságokat jelentenek egyrészt, amelyek többségi tulajdonát nem kívánja többet az állam 
értékesíteni. Nyilvánvaló, hogy ha magára a közfeladatra nincs szükség, akkor a céget 
végelszámolással meg lehet szüntetni, de privatizálni nem lehet. Vannak olyan, a kulturális 
örökségvédelem alá tartozó vagyontárgyak, amelyeket szintén nem lehet értékesíteni, de 
hasznosítani természetesen lehet. Illetve például az erdők esetében is elég szigorú szabályokat 
fogalmaz meg, a nemzetgazdaságilag kiemelt vagyontárgyak közé sorolja az erdőket, tehát 
elég szigorú szabályokat határoz meg rájuk nézve a törvény.  

Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni a bizottság előtt, hogy a földről szóló 
törvény, a föld mint olyan a nemzeti vagyon körébe tartozik, de a speciális szabályok szerint 
természetesen sarkalatossági szabályok alapján a Nemzeti Földalapról szóló törvény fogja ezt 
szabályozni, összhangban egyébként a társtárcák álláspontjával is.  

Várom a kérdéseiket, és bízom benne, hogy mivel a törvény maga nem hosszú, sikerül 
a bizottságnak elolvasnia, megértenie, és ha bármilyen probléma vagy kérdés van, akkor arra 
most azonnal választ tudunk adni, és reagálni tudunk rá, azért, hogy jobbító szándékkal ezt a 
törvényt adott esetben még módosítani is tudjuk. Úgy gondolom, hogy szigorú, igazságos és a 
vagyon szempontjából mindenképpen nagyon nagy horderejű jogszabály készül most. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. A bizottság tagjainak adok lehetőséget kérdés, 

észrevétel megtételére. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 

Kérdések, észrevételek 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ha 
egy ilyen vagy hasonló törvény a ’90-es évek elején került volna elfogadásra, akkor most nem 
itt tartanánk, és maga a melléklet is jóval vastagabb lehetne, ez a pozitív része. Ugyanakkor 
nagyon nagy kritikával tudom illetni a benyújtás időpontját, mert tényleg semmi lehetőségünk 
nem volt arra, hogy komolyabban elmélyedjünk ebben az anyagban. És tudom, hogy most 
majd jön a választ, hogy az általános vita során erre lesz lehetőségünk, de úgy gondolom, 
hogy azért a bizottságot ez olyan szinten érinti, hogy illett volna, hogy hosszabb időnk legyen 
ezt áttekinteni.  

Értettem, amit a termőföld kapcsán tetszett mondani, és hogy a Nemzeti Földalapról 
szóló törvény fogja, illetve már szabályozza is részben ezt részletesebben, ugyanakkor nem 
tudom, hogy nem lett-e volna jobb, hogyha itt is kitérünk rá legalább néhány mondat erejéig 
az elidegeníthetőséggel kapcsolatban, tehát ez is egy lehetőség lett volna esetleg a moratórium 
lejártáig, hogy megvédjük a magyar földet. Illetve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó, állami tulajdonban álló társaságoknál azt, ahol nem 
100 százalékos az állami részesedés legalacsonyabb mértéke, ott ennek az az oka, hogy már 
most sem ez a helyzet, vagy pedig ez akár egy könnyítés is lehet a későbbiekre nézve? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Patay Vilmos! 
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PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Megítélésem szerint egy 
nagyon fontos sarkalatos törvény javaslata került az asztalunkra, hiszen - és bizonyára nem 
vagyok egyedül a véleményemmel - a korábbi évek felelőtlen állami, de sok helyen felelőtlen 
önkormányzati döntések sok kárt okoztak ezen a területen. Ezért is üdvözölhetjük, hogy ez a 
javaslat, az új szabályozás a lehető legnagyobb szigorral tervezi a későbbiekben az állami 
vagyon kezelését, a vele való okszerű, célszerű gazdálkodást.  

Nagyon fontosnak tartom a transzparencia biztosítása okán, hogy a nemzeti vagyon 
átruházása vagy hasznosítása esetén kizárólag csak olyan szervezettel köthető szerződés, 
amely kizárja az offshore cégeket a lehetőségek közül.  

Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodással kapcsolatos kritériumokat 
elvárásként fogalmazza meg a törvény. Véleményem szerint a kritériumok meghatározásánál 
figyelembe kell venni, kellene venni azt, hogy mennyiben köthető közfeladat elvégzéséhez - 
ez legyen egy elsőrangú szempont! -, és csak ebben az esetben lehessen térítésmentesen 
használatba adni. Nagyon fontos döntésnek tartom, hogy a korábbi szabályozáshoz képest 
jelentős mértékben szűkül a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak köre, hiszen csak állami, 
vagy helyi önkormányzatra vagy ezek szerveire szorítkozik a jövőben.  

Végül csak üdvözölni tudom, hogy a törvény új elemként bevezeti - eddig is jó lett 
volna - az állam elővásárlási jogát önkormányzati ingatlanok értékesítése során, hiszen 
gyakran tapasztaljuk vidéki településeken azt, hogy kényszerhelyzetben rossz döntéseket 
hoznak önkormányzatok, még ha ők fel is mentik magukat azzal, hogy nem tehettünk mást. A 
törvénnyel,t egy új lehetőségként az állam elővásárlási jogával talán még megmenthető az, 
ami egyébként az önkormányzatok ingatlanértékesítése során rossz kezekbe kerülne. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Minden bizonnyal fontos ez a törvény, 

legalábbis a címe alapján mindenképpen, meg persze az alapján is, amit most a kormány 
képviselőjétől hallottunk, de azért szeretném jelezni, hogy pláne sarkalatos törvényeket úgy 
tárgyalni egy szakbizottságban, hogy előző nap délután nyújtották be, azt hiszem, érdemben 
igaziból nem lehetséges. Ráadásul ezen a héten ezt nem is fogják már a plenáris ülés 
napirendjére tűzni, ezért azt gondolom, bőven lett volna rá idő, hogy ezt a jövő héten egy 
másik bizottsági ülésen érdemben meg tudjuk tárgyalni. Úgyhogy én ezért nem is szeretnék 
most tartalmilag hozzászólni, és tartózkodni fogok az általános vitára alkalmasság eldöntése 
tekintetében, mivel szerintem nem lehet felelősséggel megítélni néhány óra alatt egy ennyire 
fontos törvényről, hogy az tartalmilag milyen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Értem az ülés vezetésének a bírálatát. Mivel elnökként én terjesztem elő a 

napirendi pontokat, elmondtam - Szabó Rebeka egy kicsit késve jött -, hogy már az elmúlt 
héten jeleztük ennek a törvénytervezetnek a napirendrevételét, a kormány jelezte, hogy be 
fogja nyújtani, és valóban én tűztem ki a szerdai ülésnapot; nem tudtam, nem tudhattam, hogy 
ez a törvénytervezet még kedd délután beérkezik, vagyis hogy olyan későn érkezik be a 
szerdai, előre kitűzött ülésnaphoz képest. Választhattuk volna azt is, hogy nem tárgyaljuk, és 
hétfőn - mert más napot már nem szerettem volna a héten megjelölni - egy újabb ülésnapot 
kellett volna elrendelni, de úgy éreztem, hogy meg tudjuk oldani ezt a mai napon is a mostani 
megtárgyalásával.  

(Jelzésre:) Farkas Sándornak adok szót. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én megpróbáltam puskázni, illetve előredolgozni, és végigszaladtam 
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ezeken a vagyonelemeken és ezeken a mellékleteken - ez egy elég nagy falat, hozzá kell 
tennem -, de két dolgot nem találtam benne, és ezt inkább kérdésként teszem fel. A nemzeti 
történelmi emlékparkok hova sorolandók, illetve az arborétumok? Mert valahol úgy érzem, 
hogy ezek igazi állami tulajdonban kellene hogy maradjanak, és akárhogy próbáltam nézni, 
nem találtam. Lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, tehát nem biztos, hogy jó a kérdésem, de 
én nem találtam ezekre vonatkozó utalást sehol sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Mivel nem volt sok időnk átnézni, közben 

én is találtam még egy-két dolgot, amire rá szeretnék kérdezni. A természetes tavaknál a Fertő 
tó is megjelent. Itt érdeklődnék, hogy ez a nádasra is vonatkozik-e, vagy ez hol lesz 
részletesebben megjelölve. (Farkas Sándor: A partvonal.) A partvonal… 

 
ELNÖK: A nádas benne van abban. (Farkas Sándor: Benne van.) 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Értem. Tehát akkor a nádas nem ezek szerint.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): De az is.  
 
ELNÖK: Az is.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Az is. Jó, mert ez a későbbiekben fontos lehet.  
A másik pedig, hogy az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati 

vasúti pályáknál látom a felsorolást, de nem volt idő erre felkészülni, és ezért kérdezném, 
hogy ez mennyire fedi le a jelenlegi vasúti pályákat, tehát ez mekkora százaléka a most a 
MÁV kezelésében lévőnek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nekem is lenne egy megjegyzésem. 
Először is többen vagyunk képviselők, akik már több mint tíz éve vagyunk képviselők, 

és ez az első alkalom, hogy egyáltalán látjuk az állami, illetve az önkormányzati vagyont így 
felsorolva. Szerintem félelmetes nagy munka volt az előterjesztőknek ezt összeszedni, hogy 
mink van. Édesapám ezt úgy szokta mondani, hogy az ember akkor tudja meg, hogy mije van, 
amikor költözik, akkor úgy előkerül minden tulajdonában lévő tárgy. Valami ilyesmi 
történhetett most, amikor a Nemzeti Földalap először is azt a nagy feladatot kapta, hogy 
tudjuk már meg, hogy az állam tulajdonában mennyi termőföld, rét-legelő és erdő van, ez egy 
egyéves munkája volt a Nemzeti Földalapnak, és úgy látom, most a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium munkatársainak jutott ez a nagyon komoly kihívás, hogy tudjuk már meg, hogy 
mink van állami logikával nézve. Úgyhogy ezért érdemes különlegesen tanulmányozni, és 
rácsodálkozni egy-egy nem ismert, de szívünkhöz esetleg tényleg közel álló dologra, mint 
mondjuk a Gül Baba türbéje, amit sokan ismernek, de hogy ilyenünk is van mint állami vagy 
önkormányzati tulajdon. 

Én a magunk munkahelye iránt aggódva, a törvénytervezetet, minden fordulatát 
magam sem ismerve kérdezem, hogy a Parlament épületét nem láttam felsorolva az V. 
kerületnél - vagy más logika szerint került bele, vagy máshol látjuk? Esetleg majd erre kérnék 
szépen választ.  

Kérdezem, hogy kinek van még további kérdése, észrevétele, mert amennyiben 
nincs… (Jelzésre:) Igen, Obreczán Ferenc! 
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OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban, Magyar Zoltán 
képviselőtársamnak egyben igaza volt: hogy ha ezt a listát a ’90-es évek elején állítják össze, 
akkor lényegesen vastagabb lett volna. A 2. számú mellékletben szerepelne például a turai 
kastély, amely jelen pillanatban isten tudja, hogy kinek a tulajdonában van, és sajnos olyan 
rossz állapotban van, hogy napról napra romlik. De ami számomra örömet jelent, benne van 
az aszódi Podmaniczky-kastély, a gödöllői Grassalkovich-kastély vagy a fóti kastély. Ebből a 
szempontból én tehát üdvözlöm ezt az egész előterjesztést, és abból a szempontból is, hogy a 
folyók és patakok dolgát is rendezi, mert én személyes elszenvedője voltam annak, hogy nem 
tudtuk, a Nógrád-Vanyarci-patak tulajdonképpen kihez tartozik, közel másfél évet csúszott a 
csapadékvíz-elvezető beruházás, mert nem tudták eldönteni, hogy kinek a tulajdona a Nógrád-
Vanyarci-patak, az MNV Zrt. pedig nem adta ki az igazolást, hogy az a víz, ami 
évszázadokon keresztül abba a patakba ömlött, ezután is oda ömölhessen. Én ennek tehát 
elszenvedője és részese voltam, és emiatt bizony másfél évet csúszott egy beruházás. 

Összességében azt mondom, hogy üdvözöljük, és köszönjük, hogy ez létrejött. Bízom 
benne, hogy a létező állami tulajdonban lévő vagyontárgyak szerepelnek ebben, még azok a 
vagyontárgyak is, amelyek nem állami tulajdonban vannak, ami megfelelő védelmet jelent 
ezeknek, és talán lesz alkalom azok rendezésére is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem egy 

kérdésem lenne. Láttam a Kis-Balaton és a vízvédelmi rendszere is rajta van a listán. Ebbe 
beletartoznak a műemlékek is, gondolom, tehát azok a betontárgyak, amelyek léteznek, és az 
a kérdésem, hogy van-e fogalmunk arról, hogy milyen állapotban vannak, és milyen 
kötelezettségek fognak ezek után az államra hárulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, megadom a szót az 

előterjesztőnek a felmerült kérdések megválaszolására.  
 

Válaszok, reflexiók 

Hegmanné Nemes Sára (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  

HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Akkor röviden még egyszer elmondanám, hogy miért tartott ennek a 
törvénynek az előkészítése - és köszönöm, hogy értékelik és látják azt a nagy munkát, amit 
nem én, hanem a munkatársaim és a társminisztériumok is végrehajtottak ezzel a törvénnyel 
kapcsolatban. Az egyik nagyon nagy feladat nyilvánvalóan az volt, hogy összeszedjék a 
kizárólagos állami tulajdont, a nemzeti vagyont, illetve a nemzetgazdaságilag kiemelteket 
mellétegyék. Másrészt pedig - ahogy mondtam - nagyon sok jogszabály tervezete fut most, 
amelyek közül a legfontosabb számunkra nyilván az önkormányzati törvény, amelynek az 
egyeztetésén többször részt vettem személyesen is, még az érdekegyeztető fórumon is, éppen 
azért, hogy az önkormányzati vagyonra vonatkozó elemek, amelyek ebbe a törvénybe 
kerültek be, hiszen önök, gondolom, emlékeznek rá, hogy a sarkalatossági részei, az 
önkormányzati vagyonra vonatkozó részek, a nemzeti vagyonról szóló törvényben vannak 
most benne, tehát gyakorlatilag úgy készült el ez a törvény, hogy az összes ágazati 
jogszabállyal és a jelenleg tárgyalás alatt lévő kétharmados törvényekkel is összhangban 
legyen.  

Ami a felsorolásokat illeti köszönöm, hogy értő szemmel átnézik ezeket, mert valóban 
mi is nagyon sok szempontból próbáltuk ezeket a felsorolásokat teljes körűvé tenni. Az egyik 
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a nem száz százalékos állami tulajdonú cégek köre. Igen, most valóban ennyi, és azt mondjuk, 
hogy ennél kevesebb nem lehet. Tehát ami most megvan, annál kevesebb ne legyen benne, ez 
az üzletrész van benne. Itt természetesen a többségi állami tulajdon vagy önkormányzati 
tulajdon mindig meghatározó, mert hogyha olyan kisebbségi tulajdona van az államnak, 
amellyel egyébként még szavazati joga sincs, vagy meghatározó befolyása sincs - például a 
Budapest Airport esetében -, ott gyakorlatilag nem sok értelme volt az állami tulajdonnak 
abból a szempontból, hogy mint tulajdonosi joggyakorló nem tudta érdemben gyakorolni a 
tulajdonosi jogait.  

A történelmi emlékhelyek benne vannak. Az Országház a 4. §-ban van benne… 
 
ELNÖK: Igen, közben láttam, hogy külön került szabályozásra, nem az V. kerületnél.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, így van, az 

benne van. Illetve a felsorolások esetében, amelyek a társtárcákhoz tartoznak, tehát például a 
műemlékek esetében természetesen egyeztettünk a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, és a kulturális örökségvédelmi törvény felsorolásából 
kivéve a jelenleg is állami tulajdonban lévő és ott tartandó vagyontárgyakat tettük bele. 
Ugyanez vonatkozik a vizekre, amelyek például a felsorolásban vannak. A vasúti pályák 
esetében pedig azokra vonatkozik, amelyek jelenleg is állami tulajdonban, állami üzemeltetés 
alatt állnak. A vasúti pályák esetében például azért nagyon fontos ez, mert a törvény azt 
mondja, hogy kizárólagos állami tevékenység, amely csak állami cég útján végezhető, vagy 
csak koncesszióba adható az üzemeltetése. Ez egy nagyon szigorú szabály, azért kellett a 
felsorolásba beletenni.  

A földtörvény kapcsán és ami a még esetleg különböző egyéb, általam kihagyott 
válaszokat érintené, ha megengedni az elnök úr, átadnám a szót dr. Bártfai Beatrix 
asszonynak, aki külső jogi szakértőnk, és egyébként a privatizációs szerződések és nagyon 
sok állam által kötött szerződések kapcsán segítségünkre van. Csak hogy röviden 
megvilágítsam az ő szerepét: nagyon nagy szerepet töltött be abban, hogy azok a tanulságok, 
amelyeknek egy része jelenleg büntetőjogi szakaszba ért az állami vagyonnal kapcsolatban, 
illetve ami a privatizációs szerződések felülvizsgálatát jelenti, nagyon sok tanulságnak a 
levonását követően sikerült ezt a törvényt úgy létrehozni, hogy gyakorlatilag ne legyenek 
benne kiskapuk, azok a kiskapuk, amelyek miatt jelenleg, ha nem jutottak büntető szakaszba, 
akkor gyakorlatilag a szemünk láttára tüntették el az állami vagyont a köz elől. Köszönöm 
szépen, és akkor átadnám neki a szót.  

 

Dr. Bártfai Beatrix (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

DR. BÁRTFAI BEATRIX (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Nagyon röviden az egyes kérdésfelvetésekre reagálnék először, nem teljesen 
abban a sorrendben, ahogy feltevésre kerültek, de igyekszem mindegyikre választ adni. 
Legelőször talán a koncepcionális kérdésekre válaszolnék, amelyek között szerepel az, nem is 
kérdésként, hanem felvetésként, hogy azok a vagyontárgyak, amelyek a jelenlegi törvényi 
szabályozási tervezet szerint állami vagyonkörbe tartozónak minősülnének, de adott esetben 
jelenleg nem állami vagyont képeznek, mert korábban valamilyen módon kikerültek az állami 
vagy az önkormányzati vagyon köréből, a törvény biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha ezek a 
későbbiek során bármilyen módon vissza tudnak kerülni az állami vagyonba, akkor 
automatikusan, e törvény erejénél fogva a megfelelő minősített kategóriába kerüljenek. 
Ugyanígy biztosítja azt a lehetőséget, hogy ha létrejön mondjuk egy új állami vagyon, teszem 
azt például országos törzshálózatba tartozó vasúti pálya, az a jövőre nézve csak kizárólagos 
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állami vagyonként jöhessen létre. Gondolok itt arra, hogy a jövőben ez magánvagyonként 
vagy magánszemély vagyonaként nem is jöhet létre.  

A további kérdéseken végigmenve: az államtitkár asszony már említette a kisebbségi 
társasági részesedéseket. Ha megnézik a 2. számú mellékletet, az önkormányzati tulajdonban 
lévő kisebbségi társasági részesedések a közszolgáltatási cégek tekintetében valóban azért 
nem szerepelnek benne, mert ezt úgy ítélte meg az előterjesztő, hogy ezt a szabadságot 
nyilvánvalóan meg kell adni az önkormányzatoknak abban a tekintetben, hogy ha olyan 
kisebbségi tulajdonrészük van, ami gyakorlatilag semmiféle jogosítványt nem jelent, akkor ez 
ne kerüljön be ennek a szigorú szabályozásnak a körébe. Itt tehát ezért nem szerepelnek ezek.  

A termőföldek esetében a termőföldeknél nyilvánvalóan a sarkalatosságot szintén 
külön törvényben kell biztosítani. Ez a törvény azt rendezi, hogy a nemzeti vagyon részét 
képezi a termőföld, illetőleg hogy a termőföld tekintetében azon erdők, amelyek 
meghatározott típusú és a szaktárcával leegyeztetetten azon száz százalékos, jelenleg állami 
tulajdonban lévő erdők, amelyek kiemelt, speciális feladatot látnak el. Ezek a 2. számú 
mellékletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősülnek. A 
többi termőföld esetében ez a törvény rögzíti, hogy a szabályozást, tehát azt, hogy a termőföld 
mint nemzeti vagyon milyen módon kerülhet elidegenítésre, megterhelésre, adott esetben 
hasznosításra, azt az új Nemzeti Földalapról szóló sarkalatos, minősíthető vagy minősülő 
törvény fogja rendezni. A termőföldek az előbb említett erdők kivételével klasszikusan 
korlátozott forgalomképességű nemzeti vagyonnak minősülnek, azaz jelenleg is egy külön 
feles törvény, a Nemzeti Földalapról szóló törvény szabályozza ezen termőföldek 
elidegenítési, megterhelési és hasznosíthatósági feltételeit. Most abban fog történni egy 
minőségi változás, hogy ezeket a korlátokat, feltételeket nem feles törvény fogja rögzíteni, 
hanem kétharmados törvény, tehát a védelem e tekintetben magasabb fokú lesz.  

Az arborétumokról mint földterületekről szintén itt kell beszélnünk. Az arborétumok 
esetében amennyiben ezek Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemnek minősülnek, akkor 
nyilvánvalóan majd a külön törvény fog ezekre vonatkozóan rendelkezni. Más részük 
esetében pedig, amelyek műemléknek minősülnek, amelyek műemlékkel együtt vannak, a 
kulturális örökségvédelmi törvény jelenleg is meghatározza azokat a feltételeket, amelyekkel 
ezeknek a - most úgy mondom összességében, gyűjtőfogalomként - gazdálkodásával 
kapcsolatos szabályok szabályozva vannak.  

Úgyszintén visszatérnék még egy szóra a nemzeti emlékhely tekintetében 
felvetettekre. A nemzeti emlékhelyek - amelynek kapcsán most törvény rendezi, hogy jelenleg 
mi minősül nemzeti emlékhelynek - szétbontásra kerültek a törvényben a következő 
koncepció szerint: egyetlen olyan nemzeti emlékhelyünk van, amely kiemelt, különlegesen 
kiemelt védelem alá kerül, ez az Országház, azáltal, hogy kizárólagos állami tulajdonnak 
minősül, illetve még egy van, csak az gyűjtőfogalomként, maga a Kossuth tér, amely szintén a 
terek gyűjtőkategóriában kizárólagos állami tulajdonnak minősül. A nemzeti emlékhelyként 
felsorolt további épületek - értve ez alatt a Kúriát, a földművelésügyi minisztérium épületét - 
pedig a 2. számú mellékletben műemlékként, szintén nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű 
vagyonként szerepelnek. A jogalkotónak természetesen megvan a lehetősége arra, hogy 
nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé minősíthessen akár majd a későbbiek során ezen 
törvény 2. számú mellékletének módosításával kétharmados védelem alatt álló nemzeti 
emlékhelyet. Illetve - és itt felhívnám az önök figyelmét arra, hogy azzal együtt, hogy a 
törvény rövid, valóban komoly jogi szakmai anyag - nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonná nemcsak ez a törvény minősíthet valamit, ellentétben a 
kizárólagos nemzeti vagyonnal, ami csak kétharmados törvénnyel állapítható meg, hanem 
külön törvények is meghatározhatnak nemzetgazdaságilag kiemelt vagyont. Ebben az esetben, 
hogyha mondjuk nem kétharmados, ezen jogszabály módosításával történik meg a 
nemzetgazdaságilag kiemeltté minősítése valaminek, feles törvénnyel lehet ilyenné minősíteni 
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bármilyen vagyontárgyat, akkor a védelem azonban nyilvánvalóan nem kétharmadosként fog 
fennállni, hanem csak feles törvényben.  

A Fertő tóval kapcsolatos felvetésre: a természetes vizek tekintetében az a helyzet, 
hogy általában a természetes vizeket emelte be a törvény kizárólagos állami tulajdonként, a 
vizek medrét, ahogy eddig is megszokott volt ez a jogalkotásunkban. Nevesítetten sor került 
egy 1. számú mellékletre, amelyben a tavak fel vannak sorolva. Ezek azok a tavak, illetve 
azok a folyók, amelyek jelenleg a vízgazdálkodási törvény alapján kizárólagos állami 
tulajdonnak minősülnek. A törvény szerkezete úgy van elkészítve, illetve a legvégén a 17. §-
ban található az a rendelkezés, amely biztosítja, hogy ha utóbb, a későbbiekben bármilyen 
természetes víz keletkezik, a gyűjtőfogalomra tekintettel az automatikusan állami tulajdonban, 
kizárólagos állami tulajdonban létrejövő vagyonként jön létre. A Fertő tónál és minden 
természetes víz esetében a nádas, a nádkitermelés kérdése meg maga a nád fogalma hasonló a 
halakhoz, a vizekben élő halakhoz és a halászati joghoz kapcsolódóan. Épp ezért figyeltünk 
arra, hogy a törvény úgy rendelkezik, hogy a természetes vizek esetén ez ott szabályozódik, 
hogy a kizárólagos gazdasági tevékenységek közül - ez a k) pontba tartozik bele, bocsánat, 
hogy ennyire részletesen belemegyek, de az önök kérdése volt, ezért szeretném szakmailag 
pontosan megválaszolni - a 12. § (1) bekezdés k) pontjában az került rögzítésre, hogy az előtte 
lévő pontokban nem szereplő, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó dolog létrehozása és 
működtetése kizárólagos állami tevékenység. Idetartozik a természetes vizek működtetése is. 
Ugyanakkor a törvényhely (8) bekezdése lehetővé teszi azt, hogy ebben az esetben külön 
törvényben is szabályozzuk… Bocsánat, nem jól mondtam, nem a (8), hanem a (11) bekezdés 
lehetővé teszi, hogy külön törvény eltérő szabályozást adjon a természetes vizek esetében a 
gazdálkodásra, a hasznosításra. Ez maga a vízgazdálkodási törvény jelenleg. Magyarán 
megmondva tehát: ami a vízgazdálkodási törvényben jelenleg speciálisan szabályozásra került 
a természetes vizek - most így mondom -, nádas, halak, s a többi, esetében, az változatlan 
tartalommal fennmarad, tehát ezt nem bolygattuk meg, pontosan azért, hogy ezen speciális 
szabályok alapján ne lehetetlenítsük el az ezekkel való eddigi gazdálkodást. Mert nem az volt 
a cél, hogy lehetetlenné tegyük vagy megnehezítsük az állam gazdálkodását, hanem az, hogy 
egy fokozott védelem mellett biztosítsuk azt a - hogy úgy mondjam - felelős gazdálkodást, 
amit maga a nemzeti vagyon igényel.  

Mi is volt még? …Igen, az országos törzshálózati vasúti pályák. Ezt gyakorlatilag 
azért kellett sajnálatos módon most felsorolnunk, mert van két vasúti pálya a GYSEV 
esetében, amely jelenleg nem állami tulajdont képez. Itt térnék vissza a bevezetőmben 
elmondottakra, hogy ha újonnan jön létre országos törzshálózati vasúti pálya, az már csak 
állami tulajdonként jöhet létre, és csak koncesszió útján lehet hasznosítani magát a vasúti 
pályát. Erre igyekezett odafigyelni az előterjesztő.  

A Kis-Balaton vízvédelmi rendszerével kapcsolatosan ugyanazt tudom elmondani, 
mint a nádasnál. Tekintettel tehát arra, hogy ez a megfogalmazás jelenleg így szerepel a 
vízgazdálkodási törvényben, mint kizárólagos állami tulajdon, ez került át, és az azzal 
kapcsolatos egyéb szabályozás ugyanúgy változatlanul a vízgazdálkodási törvény alapján 
történik, ahogy eddig is.  

Nem tudom, esetleg kifelejtettem-e valamit.  
 

Hegmanné Nemes Sára (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Bocsánat, elnök 
úr, a képviselő úr kérdezte még az ingyenes átadást. A 11. § (10) bekezdésében - gondolom, 
még nem volt idejük ilyen mélységben elolvasni - azt mondja, hogy: „Nemzeti vagyon 
ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához 
szükséges mértékben.”. Így korlátoztuk ezt le. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Sáringer képviselő úrnak még kérdése van? 

(Sáringer-Kenyeres Tamás bólint.) Megadom a szót.  
 

További kérdések, válaszok 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Elnézést kérek, egy egyszerű kérdésem 
van. A megyei közgyűléseken most január 1-jén lesz a különböző vagyontárgyak átadása, és 
ott felvetették annak a lehetőségét, hogy megyei közgyűlés esetleg fenntarthatja a fenntartói 
jogot vagy nem tudom milyen jogot, a lényeg az, hogy a műemlékek vonatkozásában, amiről 
úgy gondolják, hogy a megye számára fontos. Ez lehetséges eszerint? Tehát hogy az marad a 
megye kezelésében.  

 
DR. BÁRTFAI BEATRIX (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Pont arról van szó, 

hogy a vagyonkezelői jog tekintetében természetesen, hiszen a megye a vagyonkezelő szervek 
közé tartozik a jelen törvény koncepciója alapján is.  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Jó, köszönöm szépen. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Bocsánat, ehhez 

még egy kiegészítés, mert a megyei vagyonátadó munkacsoportot is vezetem, amely a megyei 
konszolidációhoz kapcsolódik. Maga a törvény azt mondja, hogy minden átkerül az államhoz, 
méghozzá három irányban: az egészségügyi a GYEMSZI-hez, minden egyéb közfeladat a 
MIK-hez, a megyei intézményfenntartó központokhoz, a kormányhivatalhoz, ami pedig üzleti 
célú vagy nem szükséges, az, ha föld, akkor a Földalaphoz, ha egyéb vagyontárgy, akkor a 
nemzeti vagyonkezelőhöz mint állami vagyon. Ezek után adja meg a törvény a lehetőséget, 
hogy megállapodás alapján, amelyet aláír az MNV Zrt., a Nemzeti Földalap, nyilván a 
kormányhivatal, illetve az önkormányzat, az önkormányzat visszavehet egyes 
vagyontárgyakat vagyonkezelésbe, de ehhez külön megállapodás kell. Tehát a törvény nem 
tiltja, ezt a másik törvény nyilván egyéni megállapodásokhoz köt, amelyeknek a taxatív 
megállapodástervezetei is benne vannak már a törvényben.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem 
jelentkezik.), szavazunk az előterjesztésről, az általános vitára való alkalmasságáról döntünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a T/5161. számon benyújtott 
törvénytervezetet. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmű többség. 
Tartózkodó van-e? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett, a többiek igenlésével bizottságunk 
általános vitára alkalmasnak találta.  

Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

A többségi vélemény elmondására felkérném Patay Vilmost, hogy majd a bizottság 
nevében adja azt elő. Kisebbségi véleményt esetleg Szabó Rebeka akar-e mondani, vagy 
vállalja-e?  
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SZABÓ REBEKA (LMP): Szerintem tartózkodás esetében nem…, nem tudom, hogy 
kell-e.  

 
ELNÖK: A tartózkodás ellenvélemény, tehát az kisebbségnek számít jogi értelemben. 

Csak kérdezem. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Szívesen elmondom.  
 
ELNÖK: Szabó Rebeka pedig a kisebbségi véleményt mondja el. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy a két személyi előterjesztéssel ki ért egyet. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk a két előadót.  

Ezzel lezárom a második napirendi pont tárgyalását. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 

A határozathozatal II. szakaszába tartozó - a bizottság feladatkörébe tartozó - 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a harmadik napirendi pontra: a 2012. évi költségvetéshez benyújtott második 
körös módosító indítványok megtárgyalására kerül sor. Köszöntöm a kormány képviseletében 
Kőrösmezei urat és segítőjét! A tervezetet megkaptuk, illetve bizottságunk titkársága 
legyűjtötte a Mezőgazdasági bizottság tárgykörébe tartozó módosító indítványokat, ezen 
legyűjtés alapján fogunk haladni. Kőrösmezei úrnak is megvan ez a legyűjtés (Dr. 
Kőrösmezei Csaba bólint.), jelezte, köszönöm szépen.  

A legyűjtés alapján az első tárgyalandó indítvány a 32/1. indítvány, amelyhez 
kapcsolódik a 32/3., a 33/2., a 34/1., a 35/1., a 37/3. és a 37/5. indítvány. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm az elnök urat és a bizottság tagjait! Tájékoztatom az elnök urat, hogy 
tárcaálláspontról tudok számot adni egyelőre. Ezt a konkrét javaslatot köszönjük szépen, és 
támogatni szeretnénk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség.  
A 32/2. indítvány következik, amelyhez kapcsolódik a 33/1., a 35/2., a 37/1., a 37/4., a 

38/1., a 42/1. és a 42/2. indítvány. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 33/3. indítvány következik, amelyhez kapcsolódik a 37/2. javaslat. Mi a tárca 

álláspontja Szabó Rebeka indítványáról? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudjuk 

támogatni.  
 
ELNÖK: Ennek van egy kis házszabályszerűségi problémája is, hogyha jól értettem, 

főösszeget érint. (Közbeszólások: Úgy van!)  
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DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, már egy 
korábbi ülésen is tárgyaltuk ezt a kérdéskört, és elmondtuk, hogy az Agrármarketing Centrum 
előirányzata nem azért emelkedett meg, mert az intézmény lenne ilyen bőségesen ellátva, 
hanem mert a korábbi feladat, ami előirányzaton volt, itt lett megtervezve, ahol ez majd 
elköltésre kerül. Egyébként szeretném jelezni, hogy formai hibás is a javaslat, mert csak a 
támogatást venné el, de a kiadást változatlanul hagyná. 

 
ELNÖK: Értem. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 42/3. indítványhoz lapozzunk - én magam is ezt teszem -, amely dr. Nyikos László 

indítványa. Ez az indítvány kapcsolódik a 42/4. indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ilyen típusú 

javaslatot nem tudunk támogatni. (Magyar Zoltán: Ezt mi sem.) 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
Az 51/1. indítvány Szabó Imre és társai javaslata, amely kapcsolódik a 69/6. 

indítványhoz. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A forrásoldala miatt 

nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 160/1. indítványhoz lapozzunk, amelyhez kapcsolódik a 164/1. javaslat, Scheiring 

Gábor és képviselőtársai indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jogos a javaslat, a 

szaktárca dolgozik ilyenen, de egyelőre ez ’12-ben nem fog elindulni, ezért költségvetésileg 
bevételt erre nem tervezhetünk.  

 
ELNÖK: Egyébként mikorra tervezi az illetékes tárca ezt? Tudom, hogy nem a 

költségvetéshez tartozik. 
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Legkorábban ’13-tól.  
 
ELNÖK: ’13-tól. Akkor ez egy jövőbe vetett hit lehet az LMP képviselőinek, hogy 

lesz forrás az ötleteik megvalósításához. (Derültség. - Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a pozitív hozzáállást. Itt azt szeretném 

elmondani, hogy a most tárgyalandó három módosító javaslat - amelyek összefüggenek 
másokkal - tulajdonképpen egy csomag, ugyanis mi szeretnénk a zöldség-gyümölcs termékek 
áfáját 5 százalékra csökkenteni. Kiszámoltuk, hogy ez körülbelül 40 milliárd forint 
bevételkiesést okozna a költségvetésben, és erre irányoztuk elő, amiről most itt konkrétan szó 
van, a használatarányos útdíj emelését, a hulladéklerakási díj emelését, illetve egy 
repülőjegyadó-emelést, ebből 10-20-10 arányban összejönne ez a 40 milliárd forint… 
(Derültség a kormánypárti képviselők soraiban.) Nem tudom, hogy miért olyan vicces ez… 
Mi szeretnénk betartani azt az elvet, hogy csak akkor javasolunk bármiféle bevételcsökkenést, 
hogyha azt a kiadásoldalon ellensúlyozni tudjuk, tehát meg tudjuk rá teremteni a forrást, mi 
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minden módosítónkat ezen elv alapján adjuk be. Egyébként ez nem volt jellemző az elmúlt 
8 év ellenzéki költségvetési módosítóira, de mi szerettünk volna szakítani ezzel a felelőtlen 
gyakorlattal.  

A zöldség-gyümölcs áfájának a csökkentését több okból is fontosnak tartjuk. Egyrészt 
ez egy egészséges élelmiszernek számít, sajnálatosan egyre… (Közbeszólás.) A zöldséget és a 
gyümölcsöt. A hazai termelőket tudnánk ezzel támogatni. Tudjuk, hogy nagyon nagy a 
feketekereskedelem ebben az ágazatban, az áfacsökkentés ezt is segítené csökkenteni, illetve 
azoknak az embereknek az ezekhez a termékekhez való hozzájutását segítené, akikről tudjuk, 
hogy nagyon sokan élnek nagyon alacsony jövedelemből. Egyébként a keddi költségvetési 
részletes vitában el is mondtam ezt, aki ott volt esetleg önök közül - nem tudom, hányan 
voltak -, az hallhatta. Úgyhogy én ezért kérem, hogy támogassák ezeket a módosító 
javaslatainkat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Megadom a szót a 

tárca képviselőjének.  
 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezzel kapcsolatban 

szeretném felhívni a kedves képviselő asszony figyelmét a témakör uniós szabályozására, 
amely viszont előírja, hogy útdíjbevételt kizárólag közlekedési célra lehet felhasználni. A 
jövőbeli javaslatok kialakításához szeretném ezt hozzátenni. 

 
ELNÖK: Ez is egy jó támpont a jövő évi költségvetés tervezésekor, amennyiben az 

LMP abban is gondolkodni szeretne. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazzunk az indítványról! Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Négy igen szavazat volt, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 161/1. indítvány következik, nekünk itt külön van bontva, de ha jól értettem, 
ugyanehhez a logikai körhöz tartozik. Újra meg kell kérdeznem a tárca álláspontját. 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hasonlót tudok 

mondani, mint a csomag előző eleméhez: az irányt szintén támogatjuk, emlékeztetem a 
képviselő asszonyt, hogy az Országgyűlés elfogadta a környezetvédelmi termékdíjról szóló 
törvényt, az új szabályozást, amely ezt a kérdéskört kezelni fogja. Ilyen, hogy lerakási díj, 
nem létezik, ezért erre előirányzatot tervezni nem tudunk. Tehát nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Elnézést, csak egy apró megjegyzés. Igen, a javaslatunk 

lényege részben az is, hogy jó lenne, ha lenne ilyen lerakási díj. Önmagában azt, hogy ilyen 
nem létezik, nem érzem egy nagyon komoly kifogásnak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: De talán akkor hulladéklerakási díj kellene hogy legyen... (Farkas Sándor: 

Valami konkrét valami kellene! Mit rakunk le?) Egy elég tág fogalom, hogy lerakási díj.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Az indoklásban pontosan meg van fogalmazva.  
 
ELNÖK: Na jó, de ha komolyan végiggondoljuk, ez egy költségvetési fősor lenne. 

Megértem, hogy egy új típusú adónem bevezetéséről van szó, de talán lehetne ennek egy 
szakszerűbb megfogalmazása, amellett, hogy nem lesz támogatva (Szabó Rebeka: Tudom, 
hogy nem lesz!), csak egyáltalán mint jogi normaszövegnél a helyes megfogalmazásra 
szerettem volna utalni.  
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Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki 
az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 164/3. indítvány következik, amely kapcsolódik a 167/1. javaslathoz, Szabó Rebeka 
indítványáról van szó. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén egy hasonló, 

szinte már meg is valósult kérdéskörről beszélünk. Ugyancsak egy uniós irányelv szabályozza 
a repüléssel kapcsolatos szennyező fizet elvnek a figyelembevételével. Felhívnám a figyelmét 
a 18/2011-es kormányrendeletre, amely ezt a jogharmonizációs lépést elvégezte, és ez már a 
most tárgyalandó költségvetési törvényjavaslatban is benne van, méghozzá - a normaszöveget 
szíveskedjék felütni - a 8. § (3) bekezdésében, amely rendelkezik erről, a légiközlekedésben 
kibocsátott széndioxid-kvóták bevételéről. Erre tehát egy külön adót kivetni már a kettős 
adóztatás problémáját vetné fel. Ezekre figyelemmel nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 

szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot 
sem kapott. 

Kérdezem a bizottság tagjait és a tárca képviselőjét, hogy van-e esetleg olyan 
indítvány, amelyről a bizottságunknak még döntenie kellene. (Senki nem jelentkezik.) Nincs 
ilyen jelzés. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a tárca részvételét.  

Egyebek 

A negyedik napirendi pontra térnénk rá. Egy előre tervezett bejelentésem van: a jövő 
héten, 13-án, kedden, 14 órára terveznénk bizottsági ülést (Szabó Rebeka jelentkezik.) - Szabó 
Rebekának is szót adok, hogy mi lesz akkor, mindjárt megtudjuk -, mert a várható szavazási 
forgatókönyvek és az addigra előkészített módosító indítványok azt sugallják, hogy ez az 
időpont jó lesz ahhoz, hogy minden ránk háruló munkát el tudjunk végezni a jövő héten. 
Tehát kedden, 14 órakor lenne a bizottsági ülés.  

Szót kér Szabó Rebeka? (Szabó Rebeka bólint.) Igen, megadom a szót. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak meg akartam 

jegyezni, hogy pont akkor lesz egy, tulajdonképpen a mezőgazdaságot is érintő tüntetés a 
Kossuth téren. (Közbeszólás: A krisnások?) Igen, a krisnások fognak itt tüntetni azért, hogy ne 
vegyék el a földjeiket, ahol nagyon példaszerű, fenntartható mezőgazdasági művelést 
folytatnak - de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Azt gondolom, esetleg nem lenne rossz, ha 
a Mezőgazdasági bizottság tagjai kimennének, és beszélnének ezekkel az emberekkel, hogy 
miért vannak itt. De ez csak egy javaslat a részemről. 

 
ELNÖK: Ezt értjük. De hogy kell azt érteni, hogy ne vegyék el a földjüket? Kié a 

föld? 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Arról van szó, hogy nekik van földjük, és az egyház… 
 
ELNÖK: De kié a föld? 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Ők eddig egyháznak számítottak, és mivel a vallásügyi 

törvény miatt ők átsorolódnak egy más szervezetté, nem egyház lesznek, a földtörvény szerint 
már nem tulajdonolhatnának földet. Ez tulajdonképpen egy joghézag, ami itt most keletkezett. 
Mi egyébként beadtunk erre vonatkozóan egy módosító javaslatot, remélem, hogy az is 
hamarosan a bizottság elé kerül, amely tulajdonképpen ezt a joghézagot orvosolná, és 
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sajtóközleményt is kiadtunk erről hétfőn, utána lehet nézni, lejött több sajtóorgánumban. 
Tehát egy joghézag következtében ők azt a földjüket tulajdonképpen január 1-jétől nem 
tudnák birtokolni, ahol egyébként gazdálkodnak.  

 
ELNÖK: Értjük. Ebből látszódik, hogy igaztalanok azok a rosszhiszemű pletykák, 

hogy itt a demokrácia korlátozására készülne bármilyen módon is vagy ilyet folytatna a 
jelenlegi kormány, mert ez a tüntetés ezek szerint létrejön. Mi viszont elég erős kötöttséggel 
egyelőre a parlamenti munkánkat szeretnénk ellátni, ezért változatlanul kedd, 14 órára 
javaslom a bizottsági ülést összehívni.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor az egyebek 
napirendi pontot is lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István   
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


