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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 56 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik e késő estére került 
bizottsági ülésünket. 

Kiküldtük a napirendi pont tervezetét, ehhez képest javaslatot szeretnék tenni a 
napirendi javaslat bővítésére, ami tulajdonképpen egyetlen érdemi részt tartalmazna. Egy 
bizottság által benyújtandó módosító indítvány miatt fogok javaslatot tenni, hogy első 
napirendi pontunk az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló T/5001. 
számú törvényjavaslathoz be tudjuk nyújtani ezt a bizottsági módosító indítványt. Ezt a 
napirendi pont javaslatot teszem, hogy tárgyaljuk az alaptörvénnyel összefüggő 
törvénytervezetet, azaz, hogy ehhez be tudjunk nyújtani egy módosító indítványt, a második 
napirendi pont változatlanul hagyása mellett. 

Egyben jelezném, hogy azért teszem az első napirendi pontként, mert a tárcafelelős, 
aki a nemzeti vagyontörvénnyel kapcsolatban jelen lesz majd bizottsági ülésünkön, ő most 
szintén első napirendi pontként a fenntartható fejlődés bizottságába került meghívásra 
ugyanehhez a napirendi ponthoz, és ahogy ott befejezte, azonnal ide tud jönni. Tehát ezért 
lenne az első pontunk a bizottság által szándékozott módosító indítvány benyújtása.  

Kérdezem, hogy kinek van további kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz. (Nincs 
jelentkező.)  

Először a napirendi pont bővítésére teszek javaslatot. Kérdezem, ki az, aki elfogadja, 
hogy első napirendi pontként a T/5001. számú törvényjavaslatot vegyük napirendre. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmű többség. Ki tartózkodik? (Nincs 
jelentkező.) Ki szavaz ellene? (Szavazás.) Három ellenszavazat. 

14 igen szavazattal, azaz teljes kormánypárti egyetértéssel, három ellenszavazattal a 
bizottság ezt elfogadta. 

Ezzel a bővítéssel ki ért egyet a napirendi pont tervezetével? Aki igen, az 
kézfeltartással szintén jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelmű többség. 

Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtandó bizottsági módosító javaslat (T/5001. szám)  

Első napirendi pontunk a T/5001. számú törvénytervezethez benyújtandó bizottsági 
módosító indítvány. Ezt elvileg a bizottsági tagok megkapták. Ugyan több szakasznak látszik 
a megnyitás, de az osztatlan közös földtulajdonhoz egy elég jelentős összeget társítottunk a 
költségvetési törvénytervezetbe; várhatóan aszerint kerül majd elfogadásra. Annak érdekében, 
hogy ez az összeg megfelelően felhasználásra kerülhessen, azaz várhatóan egy nagyobb 
mennyiségű osztatlan földterület kiírásra kerülhessen, mozgásteret szeretnénk adni a törvény 
egyes szakaszaival a kormánynak, hogy ezt a szétírást elő tudja segíteni további 
jogszabályokkal. Emellett, ha végigolvasták, akkor láthatják, hogy ehhez kapcsolódik döntő 
mértékben a módosítás, de ehhez több törvényi szakaszt meg kellett nyitni, amely az 
alaptörvényhez benyújtott törvényben megnyitásra került. Továbbá egy, valamelyest eltérő 
törvényi szakasz is megnyitásra kerül, ez pedig a hulladékgazdálkodásról szóló szakasz, ez az 
utolsó előtti. Ez egyértelműsítené, hogy az idei áraknál magasabb díjak nem kerülhetnek 
megállapításra a jövő évi időszak alatt. Ennyi, ami döntő mértékben kapcsolódik a benyújtott 
javaslathoz.  

A kormány részéről megadom a szót a jelenlévőknek. Van-e önök közt olyan, aki 
ennek az esetleges tartalmi részét szeretné ismertetni, pontosabban jelezné, hogy ezzel a 
módosított verzióval egyetért-e. Megadom a szót. 
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A bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

Andréka Tamás vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályának helyettes 
vezetője. 

A módosító javaslat tervezetével kapcsolatosan a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériummal egyeztetést folytattunk le, és támogatjuk annak benyújtását. Egy rövid 
kiegészítést a kollégám, Horváth Gábor István főosztályvezető úr tartana.  

 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. 
A benyújtott módosító javaslat azért vált szükségessé, és azért kellett ilyen sürgősen 

beadni, mivel a parlament a költségvetés sarokszámait elfogadta, és ezáltal biztosítva látszik, 
hogy a következő évben egy nagyobb összeg áll rendelkezésre az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésére.  

Gyakorlatilag 2005 óta folyamatban van az osztatlan közös földtulajdon kimérése, és 
az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetése. A földmoratórium meghosszabbítását az 
Európai Unió ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a földprivatizációs folyamatokat be kell 
fejezni, és az osztatlan közös földtulajdonokat meg kell szüntetni a földmoratórium lejártáig. 
Ennek az anyagi fedezetét, illetve a lehetőségét teremtette meg az Országgyűlés azzal, hogy a 
következő évre ezt az összeget biztosította a költségvetésből a feladat végrehajtására.  

Ezzel a törvényjavaslattal azt szeretnénk elérni, hogy az osztatlan közös földtulajdon 
megszüntetése felgyorsuljon, és új osztatlan közös földtulajdonok ne kerülhessenek kiadásra 
az elkövetkezendőkben, és gyakorlatilag az igénylők, a részvénytulajdonosok már úgy 
juthassanak földterülethez, hogy önálló ingatlanként kapják meg ezeket a földterületeket. A 
javaslat többi része szövegpontosításokat tartalmaz csak a különböző törvényekben. 
Köszönöm szépen.  

Ennyit szerettem volna elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Megadom a szót a bizottság tagjainak. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) 

Parancsolj! Magyar Zoltán. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Ház! A Jobbik természetesen minden olyan dolgot támogat, ami az osztatlan 

közös földtulajdon problémakörét igyekszik megoldani, ugyanakkor ezt a javaslatot most 
látom először, így nem nagyon tudok róla érdemben nyilatkozni, ezért elnézést, ha olyanokat 
kérdezek, amit tartalmaz, de nem volt időm átnézni. 

Érdeklődöm, hogy mi a garancia arra, hogy ez a módosító javaslat esetleg nem segíti 
elő azt a folyamatot, hogy a moratórium lejártára csak azt érjük el vele, hogy ezek a 
földterületek még könnyebb prédává válnak, hiszen az osztatlan közös tulajdon, akármennyire 
is hátráltat rengeteg dolgot, bizonyos szempontból a földvédelmet valamilyen módon segíti. 
Ebbe került-e beépítésre valami garancia, vagy tervezik-e ezt? Egyelőre ez lenne a kérdésem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót. Parancsoljon! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Alapvetően az jelent problémát, ha fennáll az osztatlan közös tulajdon, ugyanis ebben az 
esetben akár csere folytán, ha tulajdont szerez valaki akár egy kis tulajdoni hányaddal is, 
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onnantól fogva, mint tulajdonostársnak elővásárlási joga van a külső szereplőkkel szemben a 
földrészlet további tulajdoni hányadára nézve. Ami garanciális rendelkezés a módosításban, 
az az, hogy azt próbálja megakadályozni, hogy újabb osztatlanok alakuljanak ki. Tehát arra 
törekszik a szabályozás, hogy eleve olyan földrészletek alakuljanak ki, amelyek önálló 
ingatlant képeznek, és nem osztatlant, és az újratermelés ellen is tartalmaz rendelkezést. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? Sáringer-Kenyeres Tamás!  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban bejött ez a szabályozás, ennek én nagyon 

örülök, mert sokat küszködtünk azon, hogy ne emelkedjen a díja. Ez tulajdonképpen átmeneti 
lesz, ugye, mert nem volt időm lesz elolvasni, és lesz majd később egy erősebb szabályozás. 
Köszönöm szépen. 

(Dr. Andréka Tamás bólint.) 

Határozathozatal 

ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazunk róla. 

Ki az, aki egyetért azzal, hogy az itt megfogalmazott bizottsági módosító indítványt a 
bizottság nevében benyújtsuk. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyértelmű többség, tehát a bizottság benyújtja a módosító javaslatot. 

Köszönöm szépen az előterjesztőknek a jelenlétet és a magyarázatot a felmerült 
kérdésekre. Az első napirendi pontot lezárom. 

A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely a nemzeti vagyonhoz érkezett és a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványok megvitatása. 

Köszöntöm helyettes államtitkár asszonyt, dr. Pálffy Ilonát, és segítőjét, dr. Mészáros 
Karina titkárságvezetőt! Ha eltérő a név, akkor kérem, a jegyzőkönyvbe mondják majd be a 
nevet. 

Titkárságunk kigyűjtötte a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványokat az 
ajánlástervezetből. Államtitkár asszony megkapta-e ezt táblázatos formában készült 
kigyűjtést? - ugyanis ezek szerint fogunk haladni.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Ajánlástervezet 3. pontjával kezdünk, amely Magyar Zoltán indítványa. A 
kormány álláspontját kérdezem. 

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Annyit szeretnék előrebocsátani, hogy nem a kormány álláspontját tudom mondani, hanem a 
tárcáét. A minisztérium álláspontja igen. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Már nincs is kérdés az ellenzéktől, 

tehát meg lehet őket békíteni. Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor szavazunk róla. Ki az, aki 
egyetért az indítvánnyal? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatja. 
5. indítvány. Tárca álláspontja? 
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DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen.  
Esetleg egy rövid indoklást kérek szépen. 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 

indoklásunk az, hogy a környezetvédelmi és a természetvédelmi szabályok tartalmazzák 
lényegében ezt az elvet, hogy a szennyező fizet, és ezért nem tartottuk szükségesnek, hogy 
ebbe a törvénybe bekerüljön. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy ezt már más törvényben jó néhányszor leírtuk, úgyhogy 

felesleges e törvényben még egyszer megerősíteni. 
További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség.  
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
6. indítvány, Aradszki András és képviselőtársa indítványa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  
A bizottság többsége támogatja. 
A 14. indítványhoz lapozzunk, amely Aradszki András képviselőtársaival együtt 

benyújtott indítványa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen.  
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 15. és 16. indítványnál az előterjesztő jelezte nekem, hogy visszavonta, nem tudom, 

önökhöz elérkezett-e ez az információ. 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 

Most jöttünk a bizottsági ülésről, és ott jelentette be a képviselő úr. 
 
ELNÖK: Akkor ezeket ki is hagytuk, és a 19-esre térünk rá, amely Scheiring Gábor és 

képviselőtársai indítványa, többek között Szabó Rebekáé. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Rövid indoklást szeretnék. Köszönöm.  
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DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca álláspontja az, hogy az itt megjelölt dolgok koncessziós keretben nem hasznosíthatók, 
legfeljebb korlátozottan forgalomképes vagyonelemek lehetnek, és ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ez azért izgalmas kérdés, még ha korlátozottan forgalomképes 

vagyonelemnek tekinthető is. Csak ha a kínaiak esetére utalunk, ott sajnálatos módon a 
genetikai szervezetek kifejlesztésében érdekelt multinacionális cégek először megszerezték a 
kínai rizs génbankot, azt ezek után lenullázták, és csak az általuk kifejlesztett GMO-s 
változatot tudják most már termeszteni. Ez egy nem jó példa arra, hogy időnként hogyan kell 
védenünk a saját vagyoni értékünket. Szabó Rebekának adok szót. 

 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót. 
Igen, ezért picit csodálkozom, mert a kormány mindig elmondja, legalábbis számos 

államtitkár a Vidékfejlesztési Minisztériumból el szokta mondani, hogy mennyire fontos 
megőrizni akár a haszonnövényeink vagy haszonállataink genetikai állományát, és hogy ez a 
genetikai kincs milyen fontos az országnak, és akár élelmiszer-önrendelkezési szempontokra 
is gondolhatunk. Szerencsére vannak olyan génbankjaink - gondolhatunk például 
Tápiószelére -, ahol többek közt számos haszonnövényünk genetikai állományát őrizzük, és 
ezek a jövőben, akár a mezőgazdaság alkalmazkodóképessége szempontjából is nagyon 
fontosak, hogy tudjuk válaszolni különböző környezeti kihívásokra.  

Mi szerettük volna rögzíteni azt, hogy ez tényleg a nemzeti vagyonunk része, amit 
fontos kimondani szerintem egy ilyen törvényben, ha már az a célja az egész 
törvényjavaslatnak, hogy a korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen nemzeti 
vagyonelemeinket sorolja föl, úgyhogy picit csodálkozom ezen az elutasításon.  

 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Egyrészt azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem a kormány álláspontja, csak a tárca 
álláspontja, de a probléma ott volt, hogy a képviselő asszony az állam kizárólagos tulajdonába 
tartozónak akarta rögzíteni, ezért az a válasz, hogy koncessziós. A nemzeti vagyon részeként 
a korlátozottan forgalomképeshez be lehet tenni, csak akkor nem a 4. §-hoz.  

 
ELNÖK: Jó, akkor arra teszek javaslatot, hogy az indítvány szándékával mi magunk is 

egyetértenénk, még akkor is, ha ez technikailag nem helyes. Ezért arra teszek javaslatot, hogy 
mi ezt támogassuk, és ha lesz olyan kapcsolódó módosító indítvány - esetleg a minisztérium 
segítségét kérjük ebben, és kérem a titkárságot is, hogy legyen szíves felvenni a kapcsolatot a 
minisztérium képviselőivel -, és korrigálni tudjuk ezt a szándékot, akkor majd ez elfelejtődik, 
de egyelőre javaslom, hogy tartsuk meg.  

Ha további kérdés, észrevétel nincs, akkor szavazzunk róla! Ezek szerint ki az, aki 
támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 

Ennek megfelelően, ha a minisztérium tud javasolni korrektebb módosító indítványt, 
akkor szívesen fogadjuk.  

20. indítvány. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
(Egyeztetés.) 
 
ELNÖK: Tisztázni szeretnénk, hogy a 20. nem egészen ugyanaz, mint a 19-es, ez egy 

kicsit bonyolultabb, merthogy Magyarország természetes növény- és állatvilágának genetikai 
állománya egy olyan széles gyűjtőfogalom, amelybe a vadon élőtől kezdve minden 
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beletartozik, és itt már tényleg fölmerül a forgalomképesség kérdése. Az előző indítvány 
nagyon egyértelmű volt, az állami tulajdonban álló génbankokat nevesítette, akár az érdi 
kutatónál lévő fás szárú genetikai állomány, akár a tápiószelei genetikai állomány, vagy a 
gödöllői kisállattenyésztői központ, ez érthető, de ebben a 20-asban már nekem is lennének 
aggályaim, de az előterjesztőnek adok szót.  

 
SZABÓ REBEKA (LMP): Igen, valóban jól látja, elnök úr, hogy ez különbözik az 

előzőtől tartalmilag. Itt azt próbáltuk megfogni, hogy például a fejlődő országokban van arra 
példa, hogy cégek gyógynövények genetikai állományainak bizonyos részét, vagy abból 
előállított hatóanyagokat levédetnek, és utána például volt úgy, hogy beperelték az eredeti 
közösséget, akik azt a gyógynövény-hatóanyagot használták valamire, vagy termeszteni 
akarták azt a gyógynövényt. Tulajdonképpen ez egyfajta gyarmatosítás, amit az egyes 
nemzetközi cégek folytatnak különböző növények vagy állatok genetikai állományát illetően. 

Valahol mi ezt a problémát akartuk megfogni, és ezt akartuk kimondani, hogy ami 
náluk a természetes növény- és állatvilág genetikai állománya, azt ne lehessen, kvázi olyan 
mértékben elprivatizálni, hogy például egy teljes faj tulajdonjoga vagy használati joga máshoz 
kerüljön. Itt fontos azt tudni, hogy a kutatás zajlik, és nem tudhatjuk, hogy bizonyos 
növények, amelyekről most még adott esetben nem tudjuk, hogy milyen értékesek, vagy 
milyen gyógyhatásuk van, de lehet, hogy két év múlva kiderül, hogy valamilyen halálos 
betegségen tudnak segíteni, és itt azért fontos, hogy ezt így egészben védjük.  

Itt megint el tudom fogadni, hogyha esetleg egy kicsit más megfogalmazás szükséges, 
de a szándékunk mindenképpen az volt, hogy ezeket kimondtuk, hogy ezek a nemzeti vagyon 
részei. 

 
ELNÖK: Értem, de ez azért bonyolultabb dolog. Ezek szerint azokra az esetleges, 

természetben előforduló növényekre vagy állatokra gondolunk, amelyek más országokban 
nincsenek is, és csak itt nálunk találják meg esetlegesen a későbbiek során azt a hihetetlen 
hatékony gyógyszeralapanyagot vagy bármit. Ez nagyon leszűkíti, hogy létezik-e ilyen, bár én 
tudok egy-két ilyen növényről egészen konkrétan, amely sehol a világon nincs, csak nálunk. 

Ezt az indítványt én nem javasolnám most megszavazni semmiféleképpen, legfeljebb, 
hogyha ehhez egy kapcsolódó módosító indítványt az LMP benyújt precízebben 
megfogalmazva, és netán végrehajtható változatban, mert ez így nem végrehajtható, hiába van 
meg az a szándék, amit itt hallottunk.  

Kérdezem, hogy további kérdés, észrevétel van-e, mert a szavazáshoz érkeztünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 

Javaslom, hogy kapcsolódó módosító indítvánnyal ezt a feltételt fogalmazzák meg, és 
akkor kezdjünk el érdemben gondolkodni rajta. 

A 21. következik, Scheiring Gábor és képviselőtársai. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca álláspontja nem, és mindjárt indokolom is. Az itt megjelölt dolgokat, mivel földről és 
területről van szó, a nemzeti fejlesztési alaptörvényben kellene elhelyezni, ami szintén 
sarkalatos lesz, és a múltkor elmondtuk, hogy erről egy külön sarkalatos törvény fog készülni. 

 
ELNÖK: Így van. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség.  
A bizottság egyharmada sem támogatja. 
22., Papcsák Ferenc és képviselőtársa. Tárca álláspontja? 
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DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
23. indítvány, Papcsák Ferenc képviselőtársával. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
24., Papcsák Ferenc és társa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
25., Papcsák és társa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
27-es. 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: 26-os először - én ugrottam egyet -, Scheiring Gábor és társai. Tárca 

álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca nem támogatja. A tárca álláspontja az, hogy az állami vagyonról szóló törvényben 
indokolt ezeket a szabályokat megjeleníteni, mert van egy sarkalatos törvény, ez a nemzeti 
vagyon, és ennek lesz majd egy kvázi végrehajtó törvénye, ami a vagyontörvény lesz. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e ezek után? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
27-es, Papcsák Ferenc és társa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
28., Papcsák Ferenc és társa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
29-es, Magyar Zoltán indítványa. Tárca álláspontja? 
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DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid indoklást kérnék csak. Köszönöm.  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 

indok az, hogy tulajdonképpen az előző indítvánnyal, tehát a Papcsák képviselő úr 
indítványával ütközik, és ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
30-as, Papcsák Ferenc társával. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
31-es, Papcsák Ferenc társával. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
32-es indítvány, Papcsák Ferenc és társa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
33-as indítvány. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Józsa István és társai indítványa a 33-as, és nem támogatja a tárca. Kérdés, 

észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen. A bizottság egyharmada sem támogatja. 

A 36-os indítványhoz lapozzunk, Papcsák Ferenc és társa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
38-as indítvány, amely Papcsák Ferenc és társa indítványa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
39-es, Papcsák Ferenc társával. Tárca álláspontja? 
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DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
40-es indítvány, Papcsák Ferenc társával. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
41-es, Scheiring Gábor társaival. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Indoklást kérek. 
 
ELNÖK: 41-es tehát az indítvány, Scheiring Gábor, Schiffer András, Szabó Rebeka. 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

törvénytervezetben elidegenítési tilalom áll fenn, itt pedig az elővásárlási jogot kívánták 
képviselő asszonyék helyette bevezetni. Mi úgy véljük, ha ingyen kapja a vagyontárgyat 
vagyonvédelmi okból valaki, akkor vagyonvédelmi okból szükséges az elidegenítési tilalom 
rögzítése, és kevés az elővásárlási jog biztosítása. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
43-as indítvány, Scheiring Gábor és képviselőtársaival benyújtott indítvány. Tárca? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Egy szavazat, kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
44-es indítvány, Papcsák Ferenc és társa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
47-es indítvány, Scheiring Gábor társaival. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Rövid indoklást kérek. 
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DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény nem tartalmaz a tulajdonosi joggyakorlóra 
vonatkozó szabályokat, az indítvány pedig erről szól. 

 
SZABÓ REBEKA (LMP): Szerintünk tartalmaz. 
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy. Ez kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
49-es indítvány, Magyar Zoltán indítványa. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
Az 55-ös indítványhoz lapozzunk! Józsa István képviselőtársaival. Tárca álláspontja?  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Három. Ez kisebbség. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
57-es indítvány, amely Papcsák Ferenc társával. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. 
59-es indítvány, Józsa István képviselőtársaival. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. A bizottság egyharmada sem támogatja. 
A 69-es indítványhoz megyünk, Scheiring Gábor képviselőtársával. Tárca álláspontja? 
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Tehát itt az állam arra tesz vállalást, hogy Hollóházát többségi tulajdonát 

visszaszerzi.  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem, 

fokozott védelemben részesíti. 
 
ELNÖK: De az állami részesedés legalacsonyabb mértéke 50% + 1 szavazat.  
 
DR. PÁLFFY ILONA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Jelenleg 100%-os. (Szabó Rebeka: Ez kimaradt belőle.) Ez nem volt benne, és ezért került 
bele. 

 
ELNÖK: Értem, igen. Az ellenzék is őrködik az állam vagyona felett, ez nagyon 

helyes dolog (Szabó Rebeka: Nagyon örülünk neki.), ez nagyon helyes dolog. (Derültség. - 
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Közbeszólások.) Itt a dicsőséget Szabó Rebekának adjuk. (Közbeszólás: Így van!) Ő van jelen, 
neki tudjuk tolmácsolni, mint előterjesztőnek, az indítvány benyújtójának. A tárca tehát 
támogatja ezt az indítványt. Kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Igen. Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr.  
Én csak érdeklődnék, hogy miért nem 100 százalékkal került bele. 
 
ELNÖK: Ezt a benyújtótól kell megkérdezni. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Akkor a benyújtótól kérdezem. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Őszintén szólva, nem tudom, hogy miért nem 100 

százalékkal került bele, de majd megnézzük, hogy ennek milyen a tulajdoni aránya, és esetleg 
korrigáljuk. 

 
ELNÖK: Egy ilyen jó indítványnál olyat, hogy nem tudom, nem szabad mondania egy 

politikusnak. Esetleg azt kell mondani, hogy a herendi porcelángyár mintájára, amely 
dolgozói résztulajdonba került a privatizálásnál, és szenzációsan jól működik. Európában 
kettő manufakturális porcelángyár maradt meg - a meisseni és a herendi -, és akár ide be 
lehetne vonni a dolgozói résztulajdont 49 százalékban. Én ezt mondtam volna (Derültség.), és 
akkor mindent értenénk. A herendieknél tényleg ez történt, és ott csak 25 százalékos az állami 
résztulajdon. 

Egyelőre a benyújtott indítványról tudunk tárgyalni ebben a formájában, amelyet a 
kormány támogat. A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja ezt az indítványt? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 

Nem látok olyan indítványt, amelyről nekünk még kellene dönteni. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e az ajánlástervezetben olyan indítvány, amelyről külön szavazást 
szeretne kérni. (Nincs jelentkező.) Nem látunk ilyet.  

A tárca képviselőjét kérdezem, hogy van-e olyan, amelyről önök úgy gondolják, hogy 
a bizottságunknak döntenünk kellene. (Jelzésre.) Nincs ilyen. Mi sem látunk ilyet. 

A napirendi pontot lezárom. A tárca képviselőinek köszönöm szépen a jelenlétet. 

Egyebek 

Rátérünk a harmadik, az egyebek napirendi pontra. Egy bejelentenivalóm van, hogy 
várhatóan hétfőn, 12 órakor bizottsági ülést tartunk, mert az ehhez a törvényhez benyújtott 
kapcsolódó módosító indítványokról fogunk majd dönteni. Szerintem rövid bizottsági ülésünk 
lesz az irodaházban. Ma csak a parlament jelenlegi ülésezése miatt kértük, hogy ne kelljen 
most még átmenni, az ülésezés után az irodaházba. A szokott termünkben, az irodaházban, 
hétfőn 12 órakor lesz a bizottság ülése. 

Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 37 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


