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Napirendi javaslat  

 

 

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  
2.  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6320. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

  
3.  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat (T/6352. szám) 

(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 
  
4.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) 
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
Ficsor Ádám (független) 
  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP) 
  

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő (Belügyminisztérium) 
Szentkirályi-Szász Krisztina helyettes államtitkár (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a bizottság tagjait. Előzetesen kiküldtük a meghívót, ebben három napirend van. 
Kérdezném, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, véleménye. 
(Font Sándor érkezik az ülésterembe.) (Nincs jelentkező.) Nincs. Aki egyetért a napirenddel, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm egyhangú, és át is adom az 
elnöklést az elnök úrnak. 

 
(Az elnöklést Font Sándor elnök veszi át.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a segítséget. Köszöntöm a bizottság tagjait, a 

tisztviselőket, mindazokat, akik figyelemmel kísérik a bizottság nyílt ülését. Az első napirendi 
pontnál tartunk.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Köszöntöm a kormány részéről megjelenteket. Elvileg a titkárság legyűjtötte azokat az 
indítványokat, amelyeket úgy vélelmezünk, hogy a bizottság tárgykörébe tartoznak. Az 
ajánlás 35. pontjával kezdenénk. Magyar Zoltán képviselőtársunk indítványa. 

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Magyar Zoltán indoklást kér.  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök úr, kérem, 

engedélyezze, hogy a kollégám indokolja.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. SZABÓNÉ DR. GÁSPÁR ERZSÉBET (Belügyminisztérium): A 

vízgazdálkodásért felelős szaktárca szerint a vízgazdálkodásról szóló törvényben 
meghatározott bírság összegénél jóval magasabb összeg meghatározását tartja indokoltnak, 
amely körülbelül 350 ezer forint helyett inkább egymillió forintot szabna ki, ezért az 
előterjesztő a módosítást nem támogatja, viszont kapcsolódó módosító javaslattal 
érvényesíthető az indítvány.  

 
ELNÖK: Értjük, de ez még nem elég, hogyha fokozni szeretné a Jobbik, akkor még 

vannak ötletek, úgy hallottuk.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Érdeklődnék, hogy a gyakorlatban ez hogy fog 

kinézni, illetve, ha ez így meg fog oldódni, akkor nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a 
javaslatot, mert ezek szerint még szigorúbban venné, mint az én eredeti javaslatom. Csak a 
gyakorlatban hogy fog kinézni?  
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DR. SZABÓNÉ DR. GÁSPÁR ERZSÉBET (Belügyminisztérium): Ha benyújtják a 
kapcsolódó módosító javaslatot, akkor úgy néz ki, hogy természetes személy esetében 300 
ezer forint lehet a maximum bírságösszeg, mert ez a tárca megállapodása, és jogi személynél 
akár egymillió forint is lehet. Egyetértünk vele, de 350 ezer forint azért sem lehet, mert 
természetes személynél nem lehet, csak 300 ezer forintot kiszabni, egyébként meg jogi 
személynél keveselljük a 300 ezer forintot is.  

 
ELNÖK: Megadom a szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Akkor már csak arra lennék kíváncsi, hogy ki fogja 

benyújtani ezt a kapcsolódó módosítót?  
 
DR. SZABÓNÉ DR. GÁSPÁR ERZSÉBET (Belügyminisztérium): Valamelyik 

képviselő.  
 
ELNÖK: Szerintem képviselőtársunk kapott elég információt arról, hogy éljen 

képviselői jogaival, és megtegye. Megtegye ezt. Lehet, hogy más is lesz még ilyen, de 
szerintem ez elég muníció. További kérdés nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Egyharmadot sem kapott. 

A 36-os szintén Magyar Zoltán indítványa. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Magyar Zoltán indoklást kér. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Nekem a gyakorlatból jött vissza az információ, hogy 

ezzel nagyon sokszor probléma van, és ez az egyszerű módosító megoldaná ezt a helyzetet.  
  

DR. SZABÓNÉ DR. GÁSPÁR ERZSÉBET (Belügyminisztérium): Ez a javaslat 
összefügg az előzővel, és a tárca úgy gondolja, hogyha felemeljük a bírságot egymillió 
forintra, akkor nem szükséges a helyreállítási kötelezettség előírása is.  

 
ELNÖK: Ez azt jelenti, hogy egymillió forintért bármit csinálhatunk? (Derültség.) Én 

értem a kormány álláspontját, az önök mandátumát, amivel ideérkeztek, javasolni fogjuk 
ennek a támogatását, aztán majd kitisztázzuk, hogy hogyan is gondolja a kormány egy ilyen 
helyzetnek a tisztázását. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.  

A 40-es?  
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 43-as? Összefügg a 44-essel. 
 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
Van-e olyan indítvány, amelyről a bizottság bármely tagja szavazást szeretne kérni? 

(Nincs jelentkező.) Lezárom az első napirendi pontot.  
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A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6320. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Második napirendi pont következik. Az 1-es Varga Géza javaslata. Üdvözlöm a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselőit.  

 
SZENTKIRÁLYI-SZÁSZ KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a kormány. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Indoklást kérnék.  
 
SZENTKIRÁLYI-SZÁSZ KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Azért nem támogatjuk, …hogy mondjam … tartalmában értjük a 
képviselő úr szándékát, hogy ezt beleírta ebbe a módosító indítványba. Úgy gondoljuk, hogy 
speciálisan ezek a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó részek kifejezetten a foglalkoztatási 
szövetkezetnél meghatározásra kerültek, illetve a fogyasztási szükségleteik megteremtése és 
közös beszerzés után történő kielégítése, úgy gondoljuk, hogy beleértelmezhető az eredeti 
meghatározásba, a szociális helyzetük meghatározásába is. Tehát nem tartjuk szükségesnek 
ezt a részletes kifejtést.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Tudomásul véve, hogy a kormány nem támogatja, azért a 

bizottságbeli képviselőtársaim felé szeretném indokolni erősebben ezt, azért adnék egy esélyt 
annak, hogy a bizottság ezt támogathassa. Ami elénk került, itt két dologról van szó, az egyik 
a szociális szövetkezetek szabályozása, és itt az önkormányzatoknak részvételének a 
biztosítása, a másik pedig a foglalkoztatási szövetkezetek mint új fogalom létrehozása. Most 
ez a két dolog már egyben az, hogy egy törvényben tárgyaljuk, már ez nem helyes szerintünk, 
mert egészen másról van szó, de nagyon távol vannak egymástól. A foglalkoztatási 
szövetkezetek esetében egy hatalmas, 500 fős szövetkezetnek a létrehozása, nem akarom 
megismételni az általános vitában elhangzottakat, de ez a javaslat azt próbálja közelíteni, 
hogy a szociális szövetkezetek, amikor egy településen képzeljünk el egy 20-50 fős szociális 
szövetkezetet, ennek a termékeinek éppen dekonjunktúrája van, és ez a szövetkezet nem tud 
mit csinálni a munkatársaival időlegesen, akkor ennek a szövetkezetnek legyen lehetősége 
arra, hogy akkor akár kikölcsönözze az önkormányzatnak, más vállalkozásoknak, akárhová. 
Hiszen éppen ezzel azoknak a szociális szövetkezeteknek, ami a törvény célja, azoknak a 
túlélését tudnánk segíteni ezzel. Tehát, hogy a tevékenységi körükbe ők is felvehessék ezt. És 
akkor itt jelentősen enyhítenénk azt a nagyon durva jellegét és szándékát a foglalkoztatási 
szövetkezetnek, hogy azt az Országos Cigány Önkormányzat kötelező részvételével kell 
létrehozni. Nem minősítem ezt, de ha ezen az úton megyünk, akkor továbbra is csak a pozitív 
diszkrimináció által próbáljuk a cigányságot helyzetbe hozni. Az én számból még nem 
hallhatta senki azt, hogy a kisebbség ellen szóltam volna bármit, itt is a kisebbség mellett 
szólok, amikor azt mondom, hogy ne különböztessük meg őket ilyen pozitív 
diszkriminációval, mert az váltja ki a társadalmi feszültséget vidéken. És ez a cigányságnak 
sem jó. Tehát, hogyha a szociális szövetkezet tevékenységét ezzel kibővítenénk, akkor igenis 
annak a mozgásterét javítanánk, és ezt a hibát részben enyhítenénk, ami a foglalkoztatási és a 
szociális szövetkezet között fennáll.  

Ami a javaslat második részére vonatkozik, azt pedig a tisztelt kormányképviselő is 
mondta, hogy az egyébként beleérthető. Ha egyébként beleérthető, akkor miért ne lehetne ezt 
konkrétan kimondani? Én azt hiszem, hogy ez igen bátorítaná ezeknek a szociális 
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szövetkezetek alkalmazottainak, tagjainak, hogy tényleg még nagyobb szövetkezetté váljanak, 
hiszen így akkor termelő és fogyasztási komponenseket tudnánk összevonni ebben a 
szövetkezetben, ami jelentősen javítaná a túlélési esélyüket, és és és. Úgyhogy kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy ezt a javaslatomat, így az elhangzottak tükrében mégis csak támogassa.  

 
ELNÖK: Igen. Nekem is lenne kérdésem, hogy tisztázzuk ennek a módosító 

indítványnak a tartalmi részét, és tényleg ne folytassunk le általános vitát. Értettem a kormány 
képviselőjének azon mondatát, hogy beleértik már egyébként is néhány mondatát. Én is így 
vagyok vele, mert amikor azt mondja, hogy valamint szociális helyzetük javítása és egyéb 
módon való elősegítése, ez annyira széles forgalmi kört jelenthet, hogyha itt elkezdjük 
felsorolni, hogy … az indítványtevő Varga Géza azt mondja, hogy értsük bele például a 
fogyasztási szükségletek megteremtését, elnézést, de akkor mindent fel kéne innentől kezdve 
sorolni, amit bele szeretnénk érteni. Tehát akkor nincs értelme az egyéb módon történő 
elősegítésnek. Akkor azt ki kellett volna húzni az indítványtevőnek, és akkor tételesen 
felsorolni az összes módozatát ennek a segítési lehetőségnek. Tehát így ebben a formájában 
én logikai ellentmondást látok sajnos, bármilyen jobbító szándéka van az indítványtevőnek. 
Ugyanezt gondolom a közös beszerzés útján történő beszerzésnek. Tehát, hogy az az egyéb 
módon történő elősegítésbe véleményem szerint benne foglaltatik. Ugyanakkor a munkaerő-
kölcsönzés egy más kategória az előbb konkretizált kettő tematikus területtől, tehát a 
fogyasztási szükségletek megteremtésétől a közös beszerzésre való ösztönzés, mert a 
munkaerő-kölcsönzés tartalmilag teljesen más tevékenység mint a megélhetésünk biztosítását 
szolgáló tevékenység. Nekem a kérdésem a kormány képviselőjéhez az lenne, hogy 
véleményem szerint logikai ellentmondás van ebben az indítványban, hogyha így marad, mert 
vagy nem sorolom fel, vagy nem írom bele az egyéb módon történő elősegítő mondatszakaszt, 
magyarul azt ki kellene húzatnom, ha én indítványtevő lennék, és akkor tételesen felsorolni, 
hogy mit gondolok ebbe bele. Sőt, nincsen vagy, akkor így tenném meg a módosító 
indítványt.  

Ugyanakkor kérdésem, hogy a munkaerő-kölcsönzés belefoglaltatik-e ezen szociális 
szövetkezések lehetőségeibe. Ez nekem már egy kicsit izgalmasabb kérdéskör, mert sokkal 
másabb törvényekkel szabályozott terület ez. Itt belemegyünk a munkajog kérdéskörébe, míg 
a szociális szövetkezés alapvetően termelési, szociális helyzeten alapvetően javítani 
szándékozó munkafolyamatokat próbálna meg segíteni.  

Én egyébként nem helyeslem azt, hogy kiragadjunk néhány gondolatot, és azt 
beleírjuk, amikor az egyéb módon történő elősegítését maga az előterjesztő is megfogalmazta. 
Ebbe pedig nagyon széles körben mindent belegondolhatunk.  

Patay Vilmosnak adok szót. 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Két gondolattal szeretnék ebben 

a szakaszban részt venni. Igazából, képviselőtársam, mindegyik szövetkezeti forma 
foglalkoztatásszervező, akár a szociális szövetkezetet vesszük, akár a foglalkoztatásit. Az 
iránya foglalkoztatásszervezés.  

A másik pedig, hogy tulajdonképpen, amikor a szövetkezet cégbírósági bejegyzést 
kezdeményez vagy annak a módosítását, akkor semmi sem akadályozza meg, hogy felvegye 
azt a TEÁOR-t, ami takarja a munkaerő-kölcsönzést, -kihelyezést, ha egyébként annak nincs 
egyéb más, szabályban előírt szabályozása, és ha annak van, és annak megfelel, akkor 
TEÁOR kérdése, hogy úgy döntenek a tulajdonosok vagy a menedzsment, hogy a szociális 
szövetkezetet ilyen formában is alkalmassá tegye. Egyébként pedig véleményem szerint 
emiatt is nem indokolt ebben a részben a változtatás kezdeményezése. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kormány?  
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SZENTKIRÁLYI-SZÁSZ KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Röviden. Ahogy képviselő úr elmondta, valóban a munka 
törvénykönyve szabályozza ezt a kérdést, munkaerő-kölcsönzést bármely jogi személy 
végezhet akkor, hogyha megfelel az ott leírt szabályoknak, beveszi a tevékenységi körébe, 
tehát a normál szociális szövetkezet is anélkül, hogy bele lenne írva a tevékenységébe, ezt 
megteheti. Azért nincs külön beleírva, mert ahogy az elnök úr elmondta, széles körben 
értelmezzünk minden olyan tevékenységet, amely hátrányos helyzetű tagok 
munkafeltételeihez való hozzájárulást vagy munkaerőpiacra való jutását támogatja. 

A foglalkoztatási szövetkezetnél azért van külön megnevezve a munkaerő-kölcsönzés 
és –közvetítés, mert ott kifejezetten ezzel a céllal hozzuk létre a foglalkoztatási szövetkezetet.  

 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Van további kérdés, Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Súlyos ellentmondás van ezekben az indoklásokban,hiszen 

akkor egyszer létre lehetne hozni egy szövetkezetet, nem kellene foglalkoztatási 
szövetkezetnek nevezni, nem kellene szociális szövetkezet kategóriába besorolni, létrejönne 
egy szövetkezet, és az elkezd munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozni fő tevékenységként. Én azt 
gondolom, hogy ugyanaz az érvelés, amit most el tetszett mondani a foglalkoztatási 
szövetkezetre, az a szociálisra is érvényes, hiszen, hogyha az egyiknél kiemeljük, akkor a 
másiknál is indokolt. Ez a kiemelés – Patay képviselőtársamnak mondanám – inkább a 
bátorításra kéne. Persze rengeteg tevékenységet felvehet, de itt most a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévők foglalkoztatásáról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy ezért indokolt 
volna bátorításként, hogy ebbe a munkaerő-kölcsönzést is értjük, és így nem különböztetnénk 
meg a foglalkoztatási típusú szociális szövetkezettől. 

Ami pedig a fogyasztási szövetkezeteket érinti elnök úr részéről, azt gondolom, hogy a 
fogyasztási szövetkezet az egyéb módon történő segítés kategóriája, hiszen egyéb módon a 
termelő típusú szociális szövetkezetnek a tevékenységét kell támogatni, de az, hogy ezt 
kiterjesztheti a fogyasztókra… megint csak egy település, ahol a szövetkezetben részt vesznek 
aktív tevékenységben 20-an, 30-an, de másik százan belépnek fogyasztóként. Ezzel 
lényegében efelé nyitnánk ezt ki, de én tudomásul vettem, hogy a kormánypárti 
képviselőtársaim ismét belemennek egy olyanba, hogy miért nem lehet megvalósítani. Én 
tudomásul veszem. 

 
ELNÖK: Hát én ezt a logikát visszautasítom. Először is, ha beadsz egy módosító 

indítványt, akkor legalább legyél tisztában a tartalmával. Fogyasztási szövetkezetekről 
beszélsz, ide viszont azt írtad be módosító indítványba, hogy fogyasztási szükségleteik 
megtermelése céljából. Elnézést, ez teljesen más. A fogyasztási szükségletek megtermelése az 
nem fogyasztási szövetkezet. (Varga Géza: Nem is az, ez így van.) Na, de ezzel indokoltad az 
érvelésedet, elnézést, nem adtam szót, és próbáltad azt mondani, hogy tudomásul veszed, 
hogy a kormányoldal megint a klasszikus ellenzéki indítvány leszavazására készül. Azt 
hiszem, hogy elég logikusan megpróbáltuk érzékeltetni, hogy ez az indítvány önmagában sem 
helyes. Ez az én véleményem. További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A következő a 32-es indítvány, Patay Vilmos és Lakatosné képviselőtársunk adta be.  
 
SZENTKIRÁLYI-SZÁSZ KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Támogatja a kormányt. 
 
ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyértelmű többség.  
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A 33-as Gúr Nándor és Gőgös Zoltán indítványa. 
 
SZENTKIRÁLYI-SZÁSZ KRISZTINA helyettes államtitkár (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Kisebbség, egyharmadot sem kapott. Mi nem látunk itt egyelőre olyan indítványt, amiről még 
dönteni kellene. A bizottság tagjainak van-e kérdése, hogy bármelyik részről még döntsünk? 
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen kérés. Akkor köszönöm szépen a jelenlétet.  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényjavaslat (T/6352. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

ELNÖK: Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra. Mint első helyen kijelölt bizottság 
kaptuk a felkérést ennek a megvitatására. Megadom a szót Horváth Gábor István úrnak. 

Horváth Gábor István előterjesztése 

HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvényjavaslat alapvető ágazati jogszabályként kívánja meghatározni a földmérés és 
térképészet területét érintő állami feladatokat. Az informatika rohamos fejlődésének 
köszönhetően jelentősen megnőtt az adatinfrastruktúrák szerepe, mely napjainkban kiemelt 
fontossággal bír a nemzetgazdaság életében. Az adatinfrastruktúrák között is kiemelt szerepe 
van a téradat-infrastruktúráknak, amelyek a térbeli referenciákkal rendelkező adatbázisoknak, 
melynek segítségével megfelelő objektív döntés-előkészítések támogathatók. 

Gyakorlatilag a jelenleg hatályos földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvény nem tudja kezelni ezeket a téradat-infrastruktúrákat, hiszen ez a térképek papír alapon 
szerepelnek. Az elmúlt években befejeződött az állami nyilvántartások alapjául szolgáló 
ingatlan-nyilvántartási és topográfiai térképek digitalizálása, átalakítása, és adatbázisba 
szervezése, ezáltal a közhiteles nyilvántartások térkép alapjául most már kizárólag digitális 
térképi adatbázisok szolgálnak.  

Koncepcionális eleme az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvénynek ezen adatbázisok alkalmazása és az adatbázis-szemlélet megalapozása.  

A törvénytervezet alapvető lényeges újdonsága a nemzetközi szakmai irányzatokhoz 
igazodva a háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás jogszabályi hátterének a megteremtése. 
Napjainkban elsősorban az ingatlanfejlesztéseknek köszönhetően jelentősen megnőtt az 
elvárás az egymást átfedő, keresztező létesítmények ábrázolása iránt, főleg városi 
környezetben. A háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás lehetőséget biztosít arra, hogy 
ábrázolni lehessen olyan föld feletti, föld alatti objektumokat is, amik eddig nem voltak 
lehetségesek, és az ehhez kapcsolódó jogokkal is ábrázolhatók.  

Gyakorlatilag a másik nagyon fontos eleme a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló törvénytervezetnek, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy különböző 
típusú szolgalmi jogok és földhasználati jogok is megjeleníthetők legyenek az ingatlan-
nyilvántartási térképeken. Könnyen belátható, hogy például milyen könnyebbséget jelent egy 
térkép felhasználója számára, hogyha az ingatlan-nyilvántartási térképen megjeleníthetővé 
válnak a vezetékjoggal érintett számoknak a szolgalmi helyzete, ezáltal szemléletes is, hogy 
hol érintett a terület, hol vannak átfedések, milyen korlátozások és hol érik az ingatlanokat. 

Gyakorlatilag röviden ennyiben szerettem volna összefoglalni a törvény lényegét. 
Köszönöm. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólások következnek. Gőgös Zoltán alelnök úr.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy rövid reakcióm lenne. Alapvetően a 

törvényjavaslat rendben van. Amiben én gondot látok, hogy vannak ebben ilyen különböző 
végrehajtási határidők, ami hogyha ez a feszes tempó marad, ezeknek a végrehajtásával úgy 
járunk mint a kamarai törvénnyel, ami ugye tavaly júniusra kellett volna, hogy elfogadjuk a 
véglegest, aztán azóta sem láttuk. Én megfontolnám, hogy későbbi határidőben térjünk rá 
bizonyos ügyekre. Nem látom ennek az anyagi hátterét jelenleg. Lehet, hogy a következő 
költségvetés zseniális lesz a térképészeknek, de én most ezt nem látom. Csak tartok tőle, hogy 
itt beleszaladhatunk bizonyos problémákba. A másik pedig a nemzeti kataszteri program több 
helyen említve van itt, de van olyan hely, ahol nincs. Konkrétan a 3. § kapcsán van egy 
hiányérzetünk, hogyha ez ott nem szerepel ugyanúgy, mint a törvény más pontjaiban, hogy 
kik végezhetnek tevékenységet, akkor lehet, hogy az az elég komoly állami pénz, ami benne 
van ebben a rendszerben, az nem biztos, hogy visszafizetésre kerül. Ezek inkább ilyen 
finomítások az ügyön, amit nyilván be is fogunk adni módosító javaslatként, de 
összességében a törvényjavaslat rendben van. Ez fontos is, hogy meglegyen, ezekre azért én 
egy kicsit jobban figyeltem volna, mondom, főleg a határidők, amik fontosak számomra. Mert 
ugye itt rengeteg jogszabályt meg végrehajtási rendeletet kell csinálni, és az, hogy itt 
nagyjából egy hónap határidő van erre az elfogadás után, hát ha csak nincs minden kész, de 
akkor meg jó lenne látni.  

 
ELNÖK: További hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Akkor néhány szóval én is 

hozzászólnék, addig átadom az elnöklést alelnök úrnak. 
 

(Az elnöklést Gőgös Zoltán alelnök veszi át.)  
 

ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Mint ahogy az előterjesztő is jelezte, de 

egyben az ellenzék részéről is látjuk, hogy a több éve már elég régóta módosult törvény azóta, 
az eltelt időszakban felhalmozott információkat próbálja új rendbe szedni, illetve az 
adatbázis-szemlélet, nevezzük így, amely most megpróbálja felépíteni az új földmérési és 
térképészeti tevékenységet, alapadat fogalmának tisztázásával és sok mindennel, azt 
gondolom, hogy ez az a törvény, amit általában úgy mondunk, hogy technikai jellegű, hiszen 
leginkább a szakma az, aki ezt majd remélem, hogy értékeli, de időnként kritizálja. ’96 óta 
három alkalommal volt itt érdemi törvénymódosítás, a 2007-es volt talán az utolsó. Közben öt 
év telt el. Azóta ismerjük, ha csak arra gondolunk, hogy mi földhasználó gazdálkodók milyen 
apróságokon szoktunk elbukni egy-egy terület alapú támogatást, és azon komoly viták 
szoktak lenni, hogy ki miért, jó helyen állt-e és a többi, akkor mi is érezzük azt, hogy annak 
nagyon örülünk, hogyha egységes, mindenki számára érthető adatbázisrendszerben és pontos 
adatbázisrendszerben kaphatunk információt bizonyos területekről. Az előterjesztést a 
kormányoldal támogatni fogja. Köszönöm szépen. 

  
(Az elnöklést Font Sándor elnök veszi vissza.)  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Akkor kérdezem az 

előterjesztőt, hogy az elhangzottakra szeretne-e reflektálni.  
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HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönjük szépen az 
észrevételeket. Hogyha megkapjuk a módosító javaslatokat, akkor azt mindenféleképpen át 
fogjuk vizsgálni. Folyamatban van egyébként a végrehajtási rendelet elkészítése, úgyhogy 
erre csak ennyit tudok mondani. Nagyrészt egy csomó részügy csak január 1-jével lépne 
életbe, tehát közel még háromnegyed évünk van ahhoz, hogy a végrehajtási rendeleteket 
elkészítsük. (Gőgös Zoltán: Azokhoz kell sok pénz majd.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, hát azt reméljük, hogy a törvény megszületésével majd rendelkezésre 

áll, mert azért itt háromdimenziós térképészeti adatbázisok lesznek, tehát az egy izgalmas 
dolog, már ha háromdimenziós navigációt látunk, nem beszélve a mozikról. De végre valami 
jó dologra is tudjuk ezeket használni a mezőgazdaság szempontjából, és bizony ezeket meg 
kell finanszírozni.  

Határozathozatal 

Ha további kérdés, észrevétel nincs, akkor szavazzunk róla. Ki az, aki támogatja az 
általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) Gratulálok, ez egyhangú. Ez ritka pillanat, de 
talán ez is mutatja, hogy egy technikai, jól előkészített törvénytervezetről van szó. Köszönöm 
szépen. Egy előadót tudunk ilyenkor állítani. Pócs János képviselőtársunkat fogom javasolni, 
hogy a bizottság egységes véleményét fogalmazza meg majd a napirendi pont parlamenti 
vitájakor. Ha további kérdés nincs, ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen az 
előterjesztőnek a jelenlétet.  

Egyebek 

Azt szeretném mondani, hogy várhatóan a jövő héten ugyanebben az időszakban 
fogunk tudni ülésezni, hiszen két napirendi pontunk lesz várhatóan. Kapcsolódó módosító 
indítványok megvitatása a mai napon tárgyalt általános módosító indítványok után, azt 
gondoljuk, hogy szintén rövid lesz, és lesz egy általános vitára való alkalmassági kérdés is, a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos törvény váratlan benyújtásra fog kerülni. Ez az én 
bejelentésem. Van-e valakinek az egyebekben? Igen, ketten is. Tiffán Zsoltnak adok először 
szót.  

 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy a 

Szőlészeti és borászati albizottságban két hely megüresedett. Ficsor Ádám képviselő úr, mivel 
kivált a frakcióból, így a tagsága, ha jól tudom, megszűnt, a másik pedig Zsiga Marcell, a 
Mezőgazdasági bizottságból, tehát egy kormányoldali és egy ellenzéki hely megüresedett. 
Szeretném kérni az elnök úr, illetve a kabinet segítségét abban, hogy ezeket a helyeket 
feltöltsük, mert például holnap is lesz egy albizottsági ülésünk, és jó lenne, ha a bizottság 
teljes tagsággal tudna működni. 

 
ELNÖK: Ez rendben van, jogos igény. Az albizottságot vezető elnök úrtól azt kértem 

volna, hogyha picit előbb szólt volna, akkor előkészítettük volna a mostani ülésre, mert az 
ellenzék körében is ezt meg kell beszélni és a mi magunk körében is, hogy ki milyen 
leterheltséggel tud részt venni a munkában.  
 

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor természetesen 
javaslatot fogunk tenni, mert jövő héten szeretnénk újra összehívni a bizottságot. Holnap 
inkább beszámolók meghallgatása lesz a napirenden. Ha szabad, akkor én javaslatot tennék.  
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ELNÖK: Rendben, ezt mához egy hét múlva kérjük az egyebek napirend keretében 
megtárgyalni. Addig megkapjuk az ellenzék részéről is a javaslatot. Sáringer-Kenyeres 
Tamásnak adok szót. 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Szeretném 

megköszönni elnök úrnak és a bizottságnak az együttérző sorait a feleségemmel kapcsolatban. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Őszinte részvétünk, Tamás! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Személyes jellegű lesz a 

megnyilvánulásom, a múlt héten volt egy albizottsági ülés, ahol más elfoglaltságom miatt 
nem tudtam itt lenni. Szerettem volna, azért kérnék most itt ebben a körben lehetőséget a 
reflektálásra, mivel az ellenzéki oldalról – elnézést, ha indulatos leszek, de – a családomat 
gyalázzák most már nem először, úgyhogy szeretném kérni, Zoli, hogy ezt hagyjátok abba. 
Egyszerűen döbbenetes, amit műveltek, egyszer interpellációban hozod elő édesapámat, utána 
meg bizottsági ülésen. Utána én elmondtam, hogy hogy történt az egész eset, én mutattam 
meg neked, hogy hol vannak az NFA-s pályázatok, hogy hol lehet elérni, és utána bizottsági 
ülésen még egyszer előhozzátok. Mi a baj édesapámmal? Nekem kellene eltartani őt? Ő azért 
nem fejleszthet birtokot? 9,6 hektárról van szó? Mert én a fia vagyok, nekem kéne havi 
apanázst nyújtani, hogy ő esetleg ne menjen tönkre? Vagy mi a baj vele? Az, hogy családi 
gazdálkodó, hogy húsz éve sertést tart, mangalicát? Vagy kinek kellett volna nyerni? Tudod, 
kik voltak a pályázók között? Volt pesti ügyvéd, meg aki részben építési vállalkozó! Jó? Hát 
akkor ezt most már hagyjuk abba, én többet erre nem akarok szót fecsérelni, mert önmagában 
döbbenetes és gyalázatos. Vegyétek észre, hogy döglött lovon ültök, ha meg úgy gondolod, 
hogy a ló nem döglött meg, akkor vigyétek olyan fórumra, ahol ennek módja van, de ez 
egyszerűen gyalázatos. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is olvastam az albizottság szó szerinti jegyzőkönyvét. Elég fordulatos 

ülés volt, ha szabad így fogalmaznom. Én azt kérném szépen, hogy a sportszerűség keretei 
között oldódjon meg ez. Gőgös Zoltán alelnök úr, nem tudom, hogy akarod-e röviden 
kommentálni? Akkor röviden kérném szépen, mert nem ennek a plénumnak a kérdésköre.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Világos. Miután ezt Balázs így hozta elő, egy, én soha 

nem mondtam édesapád nevét. Meg kell nézni, az L. Simon Lacinak mondtam is, ő mondta itt 
a bizottsági ülésen, ő nevesítette a kérdést. Én azt mondtam, hogy azért kell nyilvánosságra 
hozni a bírálásnak a módját, hogy mindenki tisztázhassa magát azok alól a problémák alól, 
ami előjött. Én azt is tudom, hogy most például tegnap, ott sem mondtam nevet, csak annyit, 
hogy a megyei kormányhivatal kabinetfőnökének a felesége is nyert földet, ami lehet, hogy az 
övé a legjobb pályázat, Balázs, ezt kell nektek megérteni! Soha nem mondtam azt, hogy 
édesapád nem jogosan… egyet mondtam, és azt hiszem, hogy ezzel nagyjából egyet is lehet 
érteni, hogyha politikus is érintett valamilyen ügyben, ami egyébként országos vihart kavart, 
nem a 9 hektár, hozzáteszem, ennél sokkal keményebb ügyek vannak, akkor én azt gondolom, 
hogy placcra kell tenni a történetet. Én is ismerem édesapádat, soha nem mondtam azt, hogy 
… ment itt olyan duma, hogy nincs állata, én tudom, hogy van, ezt ki nem ejtettem a számon. 
Én annyit mondtam, hogyha érintve van benne politikus, MAGOSZ megyei vezető, már nem 
ő személy szerint, hanem családtag, akkor az a tisztességes, hogy mutassák meg, hogy miért 
az övé lett a legjobb. Ez most csak egy példa az ezerből, amit itt felsoroltunk azon a bizottsági 
ülésen. Tehát nem személyes a történet, egyáltalán nem, és nem is lesz, de én úgy érzem, 
hogy ez akkor tisztázható…. Ma is lesz sajtótájékoztatóm, ahol újabb ügyek jönnek elő, amit 
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meg kell nézni, hogy rendben volt vagy nem volt. És ezt csak úgy lehet, ha feloldják a 
titkosságot. Én nem kétlem, hogy az a pályázat volt a legjobb, de ezt úgy lehet megállapítani, 
ha az összeset látjuk, és akkor azt nézzük, hogy milyen pályázati szempontok voltak, és annak 
ki felelt meg. Onnantól ez a kérdés részemről biztos, hogy le van zárva, és eddig sem 
nevesítettem, csak mint jelenséget mondtam, és mondtunk egyébként ezen kívül nagyon sok 
képviselőtársam erre példát.  

 
ELNÖK: Hát lehet, hogy nem személyes, de gondolom, nem véletlen került be a 

közhírekbe a mindenki által egyértelműen behatárolható személynek a megkritizálása. (Gőgös 
Zoltán:Volt még más is…) További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ezt is bezárom, 
az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 11 perc) 

 
 
 

Gőgös Zoltán Font Sándor  

a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


