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Napirendi javaslat  

 

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

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  

 

Balogh József (Fidesz)  

Győrffy Balázs (Fidesz)  

Hanó Miklós (Fidesz)  

Jakab István (Fidesz)  

Obreczán Ferenc (Fidesz)  

Patay Vilmos (Fidesz)  

Tiffán Zsolt (Fidesz)  

Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  

Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  

Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  

Szabó Rebeka (LMP)  

 

 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  

Farkas Sándor (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  

Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  

Pócs János (Fidesz) Jakab Istvánnak (Fidesz)  

 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Pálffy Ilona helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

  

 

Megjelent  

Dr. Tóth Ernő referens (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 6 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 a bizottságunk nyílt ülését figyelőket, és köszöntöm már az 1. 

napirendi ponthoz érkezett kormányképviselőket. A napirendtervezetünket írásos, a szokásos 

módon kiküldtük. Kérdezem, hogy ehhez van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről. 

(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a 

napirendtervezetet? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt egyhangúlag 

elfogadtuk. Ezek szerint fogunk haladni.  

A nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Egy érdemi napirendi pontunk van: a nemzeti vagyonról szóló törvénytervezethez 

benyújtott, a bizottság tárgykörébe tartozó kapcsolódó módosító indítványok megvitatása. 

Köszöntöm dr. Pálffy Ilona helyettes államtitkár asszonyt és segítőjét, nekünk dr. Tóth Ernő 

referens került megjelölésre. (Dr. Tóth Ernő jelzésére:) Személyesen itt is van, köszöntöm őt 

is.  

Jóformán mindegyik módosító indítványt fogjuk tárgyalni a legyűjtés alapján. A 

kiegészítő ajánlás sorrendisége szerint fogunk haladni. 

Az 1. ponttal kezdjük, amely Hegedűs Lorántné és képviselőtársa javaslata. A 

kormány álláspontját kérdezem róla.  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy, ez kisebbség, egyharmadot sem 

kapott.  

A 2. indítvány Szabó Rebeka és társa javaslata. Mi a kormány álláspontja?  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja.  

 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 3. indítvány Hegedűs Lorántné és társa javaslata. Mi a kormány álláspontja?  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 

 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy, kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 4. indítvány Seszták Miklós javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja.  

 

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ez egyértelműen többség, bizottságunk támogatja.  
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Az 5. indítvány Papcsák Ferenc javaslata. Mi a kormány álláspontja?  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez nem bizottsági? 

 

ELNÖK: Mi az ajánlástervezet december 14-ei verziójával dolgozunk. Egy ilyet 

kérnék szépen a kormány képviselőinek adni.  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A Papcsák-indítványt 

támogatja a kormány.  

 

ELNÖK: Az általunk is használt ajánlástervezetet kérném szépen a kormány 

képviselőjéhez eljuttatni, azt, amelyben az 5. sorszámú dr. Papcsák Ferenc indítványa.  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 

 

ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. A kormány támogatta. 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 6. indítvány ismételten Papcsák Ferenc javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

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

 

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 

egyértelmű többség.  

A 7. indítvány Papcsák Ferenc javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

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

 

ELNÖK: A kormány képviselője jelzi, hogy támogatja. 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 8. indítvány Kósa Lajos javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 

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

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 9. indítvány Papcsák Ferenc javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

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

 

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ez többség.  

A 10. indítvány Kósa Lajos javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, 

egyharmadot sem kapott.  

A 11. indítvány Nagy Andor javaslata. Mi a kormány álláspontja?  

 

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

 

ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez a többség.  

A 12. indítvány Papcsák Ferenc javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

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

 

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

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség.  

A 13. indítvány Papcsák Ferenc javaslata. Mi a kormány álláspontja?  

 

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

 

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

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség.  

A 14. javaslat újra Papcsák Ferenc javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

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

 

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

az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség.  

A 18. indítványra térünk rá a legyűjtés alapján, amely Szabó Rebeka és képviselőtársa 

javaslata. Mi a kormány álláspontja?  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést, ez most hányas, 

melyik? 

 

ELNÖK: A 18. sorszámú a miáltalunk használt ajánlástervezet szerint. Szabó Rebeka 

e szerint a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft.-t 75 plusz 1 százalékos állami tulajdonban 

szeretné tartani. Ez az egyik indítványa.  

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt nem támogatjuk. 

 

ELNÖK: Csak kérdezem: múltkor volt egy 50 százalékos javaslat, amit támogattak, 

ugye? Csak hogy tisztázzuk. 

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Azt támogattuk, igen. 

 

ELNÖK: Jó, oké, csak hogy közösen emlékezzünk vissza ugyanarra. (Jelzésre:) Szabó 

Rebekának adok szót. 

 

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Akkor csak egy megjegyzést szeretnék a 

javaslathoz fűzni. Végül is az ok az volt, hogy nem voltam benne biztos, hogy a kormány 

melyik szavazati arányt fogja támogatni a módosító javaslataim közül. Jelenleg felmerült, 
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hogy 100 százalékos állami tulajdonban van, de valóban, ahogy az elnök úr felhívta rám a 

figyelmemet, mi szerettünk volna lehetőséget adni adott esetben a dolgozói részvényeken 

keresztül történő részleges magánosításra, mondom, a dolgozók számára, mint ahogy van is 

erre sikeres példa, és ezért most végül is bennhagytuk azt az eredeti módosítót, az 50 százalék 

plusz 1-et, és készítettünk egyet 75 százalékkal, illetve egyet 100 százalékkal is, merthogy 

nekünk az lett volna nagyon fontos, hogy ez a nemzeti vagyon része legyen, hogy pontosan 

milyen aránnyal - bár a mi eredeti véleményünk az 50 százalék volt, de nem bántuk volna, 

hogyha mondjuk 75 százalékkal kerül be -, az egy másik kérdés. De akkor nagyon örülök, 

hogy a kormány végül is az eredeti módosítónkat támogatja, bár hozzá kell tennem, hogy én 

nem láttam a támogatotti sorban, a mai szavazásra, a parlamenti szavazásra készített 

támogatotti sorban az 50 százalék plusz 1-es hollóházi javaslatunkat. (Horváth Zoltánné: 

Benne van.) És nem emlékszem, hogy a bizottság a múltkor támogatta… (Horváth Zoltánné: 

Benne van.) Benne van? Akkor valószínűleg rosszul láttam. Akkor mindenesetre köszönöm 

szépen a véleményünket, és örömmel nézek a délutáni szavazás elé.  

 

ELNÖK: Valami öröm biztos lesz, mert a háromból egyet a kormány ezek szerint 

támogatni fog, de a hármat, mindegyiket nem tudja, mert azok egymást kioltó indítványok.  

A 18. indítványnál tartunk, a kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel a 

továbbiakban van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 19. indítvány ugyanerről a témakörről szól, csak 100 százalékot tartalmaz. Mi a 

kormány álláspontja? 

 

DR. PÁLFFY ILONA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem. 

 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 20. indítvány Szabó Rebeka és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja? 

 

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

 

ELNÖK: Igen. Ez az a kapcsolódó módosító, amit már a múltkor is jeleztünk, hogy mi 

is nagy tisztelettel támogatnánk - már a kormányoldali többséget mondom. A kormány is 

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

aki támogatja a 20. indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú igen a 

szavazás eredménye.  

A tervezet alapján nincs további indítvány, amelyről döntenünk kellene. Kérdezem, 

hogy a képviselők, illetve a kormány információi szerint van-e olyan indítvány, amelyről 

bizottságunknak még szavaznia kellene. (Senki nem jelentkezik.) Ilyenről nem tudunk, mi sem 

tudunk ilyenről, úgyhogy ezt a napirendi pontot itt lezárom. Köszönöm szépen a kormány 

képviselőinek a jelenlétet. Az első napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont az egyebek, amelyben nincs különösebb bejelentenivalónk. 

Elég tartalmas ülésezési időszak következik, de úgy néz ki, hogy a bizottságunkat nem érintik 

a megváltozott napirendű parlamenti ülésnapok, miszerint csütörtökön és pénteken is lesz 

ülésnap ezen a héten, a jövő héten, a két ünnep között pedig várhatóan szerdán és pénteken 

lesz ülésnap, de ott sem tudunk olyan indítványról egyelőre, amely a bizottságunkat érintené. 

Éppen ezért a titkárság és a magam nevében szeretnék áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánni a bizottság tagjainak. Meg szeretném köszönni a gyorsírónak is, aki a 
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leglelkesebben, időnként, láttam, váltakozva, de a legtöbbször és a leglelkesebben volt jelen a 

bizottsági üléseinken, elég maratoni ülések voltak. Azt kérem szépen a bizottság titkárságától, 

hogy év végén legyenek szívesek legyűjteni, hogy hányszor - ezt tudjuk, azt hiszem, ez a 23. 

vagy a 24. ülésünk - és hány munkaórát töltöttünk itt el, és esetlegesen szívesen vennénk, ha 

más bizottságokkal való összehasonlító adatokkal, amelyek a központi információs 

rendszerről legyűjthetőek, együttesen kapnánk egy ilyen táblázatot, csak magunknak, a 

miheztartás végett.  

Mindezekkel együtt az egyebeket is lezárom, az ülést pedig berekesztem.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


