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∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat  
 
1. A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/7034. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása) 
 

2. Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6959. szám) (Lázár János és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 
 

3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7414. szám) 
(Általános vita) 
 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
Habis László (KDNP) a bizottság alelnöke 
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) 
Gajda Róbert (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Nagy Csaba (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) 
Szekó József (Fidesz) 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 
Tasó László (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) 
Michl József (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) 
Pál Tibor (MSZP) 
Dr. Tóth József (MSZP) 
Varga Zoltán (MSZP) 
Szilágyi Péter (LMP) 
Ivády Gábor (független) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Apáti István (Jobbik) Ivády Gábornak (független) 
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz) 
Pogácsás Tibor (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Gulyás Dávid osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Bekényi József főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Flamich Györgyi főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 

 
 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 39 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek. Megkezdenénk a mai bizottsági ülést, és igyekszem úgy vezetni, hogy 
11 órára a plenáris ülésre átérjünk. Ehhez kérem képviselőtársaim fegyelmezettségét is, 
különösen Varga miniszter úrra gondoltam. Fel van pörögve, látom, ezen a mai szép napon.  

Az eredeti napirendi pontokhoz képest nincs változás. A jegyzőkönyv tanulsága 
szerint 14-en személyesen, és egy helyettesítéssel határozatképesek vagyunk, de közben lehet, 
hogy a helyettesítések száma még nőni fog. Aki egyetért a napirendi ponttal, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet, köszönöm szépen. 

 

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7034. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megtárgyalása) 

Egyes számú napirendi pontunk a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló T/7034-es számú törvényjavaslat, a módosító javaslatok 
megvitatása. Ezzel kapcsolatban Gulyás Dávid osztályvezető úr van itt a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból, üdvözlöm. Azt szeretném kérdezni, hogy tárca- vagy kormányálláspontot 
mond a főosztályvezető úr. (Gulyás Dávid: Kormányálláspontot.) Kormányálláspontot mond. 
Egy darab módosító van itt, Vágó Gábor úr módosítója, ezzel kapcsolatban mi a 
kormányálláspont?  

 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja 

támogatni? (Szavazás.) Egyharmad sem tudja támogatni. 
Van itt egy bizottsági módosító javaslat, mindenkinek ki van osztva, Rogán Antal 

elnök úr aláírásával. Az a kérdésem, hogy ezt támogatja-e a kormány?  
 
GULYÁS DÁVID (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Gazdasági bizottság 

módosítóját támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezném a bizottság tagjait, akik közben 

kiegészültek, ki az, aki tudja támogatni? (Szavazás.) 16 igennel támogatta a bizottság. 
Köszönöm szépen, osztályvezető úr. 
 

Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6959. 
szám) (Lázár János és Gyopáros Alpár (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

2-es számú napirendi pontunk az egyes önkormányzati tárgyú törvények 
módosításáról T/6959, Lázár és Gyopáros képviselő urak önálló indítványa, ennek a 
tárgysorozatba-vétele és általános vitája. Bekényi József úr van itt a Belügyminisztériumból, 
üdvözlöm, főosztályvezető úr. Ezzel kapcsolatban meg szeretném kérdezni, hogy kíván-e 
valamit hozzáfűzni főosztályvezető úr, a tárcaálláspontot az egyéni indítványhoz, vagy pedig 
egyből esetleges kérdésekre vagy aggályokra válaszolna. 
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DR. BEKÉNYI JÓZSEF (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Kiegészítésem 
nincsen, tárcaképviseletet a Belügyminisztérium feladatkörébe tartozó törvényekről tudok 
mondani, az önkormányzati képviselők jogállásáról és az önkormányzati törvény 
módosításáról.  

 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottság tagjait, észrevételük, kérdésük van-e. 

(Jelzésre:) Varga képviselő úr, parancsoljon. 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egyetlenegy észrevétel, hol 

vannak az előterjesztők? 
 
ELNÖK: Mondhatnám azt, hogy frakcióülésen, de nem mondom. Képviselő úr, az 

előterjesztők megbíztak bennünket, hogy képviseljük az önálló javaslatot, egyébként a 
javaslat önmagáért beszél, úgyhogy szóbeli kiegészítést szinte nem is igényel.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és általános vitára alkalmasságról 

Ha nincs további észrevétel, kérdés, akkor meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki a 
tárgysorozatba-vételt, az általános vitára alkalmasságot tudja támogatni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Egyhangú a bizottság.  

Miniszter úr, köszönöm szépen ezt a rugalmasságot, és egyben elismerést, hogy ez 
valóban egy nagyon jó módosító. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7414. szám) (Általános vita) 

A 3-as számú napirendi pontunk, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény, hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosítása, T/7414, általános vitára való alkalmasság. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyt 
köszöntöm nagy szeretettel, és meg is kérdezném, hogy kíván-e valamit hozzáfűzni, vagy 
pedig a kérdésekre, észrevételekre válaszol. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök 

úr, a kérdésekre szeretnék válaszolni. Nagyrészt az eddig begyűjtött tapasztalatok alapján 
technikai és rendező módosításokról van szó a törvénymódosításban. 

 
ELNÖK: Kiváló, köszönöm szépen, akkor kérdezném a tisztelt bizottsági tagokat, 

hogy kérdés, észrevétel van-e. (Jelzésre:) Elsőként megadnám a szót, Szekó képviselő úr. 

Kérdések, észrevételek a bizottság tagjai részéről 

SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném először 
megkérdezni, hogy a vagyontörvény módosítása a víziközmű törvény életbeléptetését kitolja, 
ha jól emlékszem, október 1-jei hatályra, ugyanakkor a víziközmű törvény előkészítés alatt 
van, illetve benyújtásra kerül az ezzel kapcsolatos módosítási javaslat, ami úgy gondolom, 
hogy a vagyontörvénnyel együtt lenne célszerű kezelni. Ezzel kapcsolatban szeretném 
kérdezni, hogy a tárcánál hol tart ez a dolog. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm. Bóka képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Államtitkár Asszony! Próbálom 

tanulmányozni ezt a törvénymódosító javaslatot. Az osztott tulajdonra szeretnék rákérdezni, a 
balatoni mederhasználati szerződések kapcsán, mert korábban, amikor a nemzeti vagyonról 
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szóló törvény elfogadásra került, akkor már ezt felvetettem. Gyakorlatilag melyik paragrafus 
szabályozza ezt a kérdést? Tehát a kikötői létesítmények milyen módon lesznek kezelve a 
Balaton medrében, mert jelen pillanatban blokkolva vagyon a vitorlás kikötő, mindpedig a 
csónakkikötő létesítése is arra hivatkozva, hogy osztott tulajdon nem lehetséges. Kezeli-e 
egyáltalán ezt ez a nemzeti vagyonról szóló törvénymódosítás? Én úgy tudom, hogy igen, 
csak nem tudom, hogy melyik része. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon Pál Tibor képviselő úr. 
 
PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A mostani módosításban, ha jól látom, van 

egy nagyon nagy csomag, ami a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonnak minősít bizonyos vagyonelemeket. Más törvényekben pedig az van, hogy az 
önkormányzatokra vonatkozóan, hogy forgalomképtelennek minősülő vagyonelemeket 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak kell tekinteni, vagy 
nem kell annak tekinteni. Az a kérdésem, hogy ez a törvény ezt rendezi, vagy nem rendezi, 
vagy továbbra is fönnmarad ez az ellentmondás, hogy valami az önkormányzat számára 
forgalomképtelen, vagy akként jelenik meg, a mostani törvény pedig nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt minőségű vagyonelemnek tekinti. Ezt azért kérdezem, mert az előttem 
szólók is ebbe az irányba hangzottak el, mivelhogy ebben az esetben az önkormányzatnak 
például olyan szituációban, amikor egy osztott területet kíván rendezni, akkor milyen 
lehetőségei lesznek. Most akkor az önkormányzati törvény szerint, vagy pedig az előttünk 
lévő törvény szerint kell majd eljárnia? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is. Ha más nincs, akkor megadnám a szót államtitkár 

asszonynak. 

Válaszok a bizottsági kérdésekre 

HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Szekó polgármester úr kérdésére az a válaszom, hogy a víziközmű törvény módosítása 
egyeztetés alatt áll, a javaslatunk abban is az októberi határidő-módosítás lesz. 

Bóka polgármester úr kérdésére, hosszú hetek óta van egy jogi polémia erről, hogy 
akkor a mederhasználati jog és az osztott tulajdon kérdése. Én átadnám kolléganőmnek a szót, 
elmondja akkor autentikusan, hogy hova jutottunk. Dr. Flamich Györgyi, aki a kodifikációban 
részt vett a törvénymódosítás kapcsán. 

 
DR. FLAMICH GYÖRGYI (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az osztott tulajdont a 

törvény átfogalmazta, hogy meghatározza az osztott tulajdon definícióját, innentől kezdve a 
Ptk.-t kell használnunk. A Ptk.-t nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hiszen ő az 
alaptörvény ebben a kategóriában, és a Ptk. erről rendelkezik, hogy az osztott tulajdont 
függőlegesen kell érteni, nem vízszintesen. Tehát a vertikális osztott tulajdoni tilalom áll fönn, 
nem a vízszintes, és a mederhasználatra vonatkozóan pedig ebben sajnos nem látszik ebből a 
tervezetből, de a kormány-előterjesztésünk tartalmazott két kormányrendeletet, és mind a 
kettő a mederhasználatra vonatkozik, ami hamarosan meg fog jelenni a Magyar Közlönyben, 
mivel a kormány múlt hét szerdán jóváhagyta, és ezeknek a Magyar Közlönyben való 
megjelentetése napokon belül meg fog történni. Ott teljes mértékben csak a mederhasználatra 
vonatkozik és a vízi létesítményekre, ahol ez az egész úgymond témakör rendezve lett. (Dr. 
Bóka István: És lehet tudni, hogy hogy?) Most ezt így nem tudom elmondani, de kompletten 
be van szabályozva, a díjrendelet is meg fog jelenni, mederhasználatra vonatkozó hatósági 
rendszer. Az 1999. évi 200 valahányas kormányrendelet módosításával teljesen új 
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rendelkezésekkel leszabályoztuk a mostani rendszert, annak a megbeszélésnek a teljes 
átvételével, amire ön is meg volt hívva, és a képviselők köre, és azon megbeszélés 
eredményeként lett az a kormányrendelet átírva. Úgy gondolom, ott tényleg le lett 
szabályozva a mostani helyzetnek megfelelően, és mindenki számára most már kezelhető lesz 
ez a kérdéskör. (Dr. Bóka István: Mikor lép hatályba a kormányrendelet?) A kihirdetését 
követő napon fog hatályba lépni, gondolom, a kihirdetése a jövő héten biztosan meglesz, és 
azt követő napon pedig hatályba fog lépni maga a kormányrendelet. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): De 

polgármester úr, elküldjük, ha gondolja, el fogom küldeni. A harmadik kérdés, pont ezek 
miatt a kérdések miatt a törvény legelején a 3-as pontban a forgalomképtelen nemzeti vagyon 
fogalmát szabályozzuk, és így összhangba hozzuk. Bele van írva, hogy mi a nemzeti vagyon, 
így gyakorlatilag ez nem férne bele a szabályozásba. Korábban a Ptk. is meghatározta a 
forgalomképtelen nemzeti vagyon fogalmát, és ezért voltak ilyen problémák, amit így tudtunk 
kezelni, hogy ebbe a törvénybe is beleírtuk pontosításképpen, hogy mi a forgalomképtelen 
nemzeti vagyon. Egyik legfontosabb az, hogy biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon 
nem létesíthető. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról, bizottsági előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs más, akkor kérdezem a tisztelt  bizottság tagjait, hogy 
ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 16 igennel, aki nem? (Szavazás.) Ez 4. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Köszönöm.  

Előadót kell állítanunk. Tiba képviselő urat kérdezem, mert ő még nem volt szerintem, 
hogy el tudja-e vállalni akkor az előadót ebben a tárgykörben? Azt hiszem, ma van. (Dr. Tiba 
István egyetértően bólint.) Köszönöm, akkor Tiba képviselő úr a kormányzati oldal részéről. 
Ellenzék kíván-e előadót? (Nincs jelzés.) Nem kíván előadót állítani. Köszönöm. 

Köszönöm szépen, államtitkár asszony. 

Egyebek 

Hölgyeim és uraim! Annyit szeretnék az Egyebekben mondani, hogy június 11-én 
meghallgatjuk Pintér miniszter urat, és utána pedig Szabó Máté ombudsman beszámolójával 
kapcsolatos észrevételeket vitatjuk meg. Ez mind 12-ike, 11-én rendes ülés, 12-én a 
miniszteri, ombudsmani beszámoló. 

Köszönöm szépen, az ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 52 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


