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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 16 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: (LMP): Jó 
reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának 
valamennyi megjelent tagját és minden kedves vendégünket a mai ülésen! Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el tudjuk kezdeni a munkát. (Fejér Andor az 
ülésterembe érkezik.) 

Elsőként az írásban kiküldött napirendi javaslatról kell szavaznunk. Ma ilyen rímekbe 
szedett napirendünk van: a 7979-es és a 8484-es törvényjavaslatok vannak a mai ülés 
napirendjén. Kérdezem, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslathoz van-e kiegészítés 
vagy kérdés. (Nincs jelentkező.) Aki ebben a formában támogatja a napirendet, az kérem, 
hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs 
jelentkező.) Egyhangú. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat (T/7979. szám) 

A napirend szerint elkezdjük a munkát. Az 1. napirendi pontban a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, T/7979. számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságáról kell határoznunk, és ennek a törvényjavaslatnak a vitáját kell lebonyolítani itt 
a bizottságban. A törvényjavaslat ismertetésére megkérem dr. Simon Attila István helyettes 
államtitkár urat, akit ezúton is köszöntök. Kérem, hogy tájékoztassa a bizottságot a 
törvényjavaslat bizottságot érintő főbb elemeiről! 

Dr. Simon Attila István (VM) szóbeli kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm. Én is köszöntöm a bizottság tagjait! A kormány július 13-án nyújtotta be a 
törvényjavaslatot. Mindannyiunk előtt ismerten előtte egy több hónapos társadalmi vita zajlott 
a törvényjavaslat főbb elemeiről. Ezen elemek beépítése megtörtént a törvényjavaslatba, és 
ezeket átvezetve nyújtotta be a kormány a törvényjavaslatot. Nem véletlenül történt ez így, 
hogy lényegében a rendkívüli ülésszak utolsó napján került ez benyújtásra. Azt szerettük 
volna elérni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésére a képviselő hölgyeknek és uraknak 
arra, hogy amikor ősszel megkezdjük ennek a törvényjavaslatnak a vitáját, akkor egy valós, 
érdemi és kiérlelt párbeszéd tudjon indulni az Országgyűlés bizottságaiban és a plenáris 
ülésen is.  

Amit mindenképpen szeretnék kihangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat teljes 
egészében figyelemmel van Magyarország alaptörvényének azon rendelkezéseire, ami a 
természeti erőforrások – és itt különösen természetesen a termőföld – védelmét és 
minimálisan a jelenlegi állapotában történő megtartását szolgálja. Ennek az elvnek a 
betartására vagy minél hatékonyabb figyelembevételére bevezeti a törvényjavaslat a 
földműves fogalmát, és ezt a földműves fogalmat végig is kíséri az egész törvényjavaslaton, 
hiszen a törvényjavaslatnak az az alapmondása, hogy a törvény hatálybalépését követően 
mező- és erőgazdasági föld tulajdonjogát vagy használati jogát csak olyan természetes vagy 
jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság szerezheti meg, amely vagy maga, vagy 
vezető tisztségviselője megfelel ennek a földműves fogalomnak. Ennek a fogalomnak a 
bevezetésével is az volt a kormány szándéka, hogy azé legyen a föld, aki azt valóban 
megműveli. 

Azt gondolom, mindannyian tapasztalhatjuk, ha csak a rendszerváltás óta eltelt 
huszonkét évet nézem, hogy nem tett az jót a magyar mezőgazdaságnak, és nem tett jót 
magának a termőföldnek mint természeti erőforrásnak, hogy nem feltétlenül azoknak a 
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tulajdonában, illetve használatában van a termőföld, akik azon gazdálkodnak. Ezzel szeretne 
gyökeresen szakítani a kormány, ugyanakkor ezt a realitások talaján állva nyilvánvalóan nem 
lehet egyik napról a másikra megtenni. Amit mindenképpen szeretnék itt hangsúlyozni – bár 
ez nem az alkotmányügyi bizottság –, hogy természetesen nincsen visszamenő hatály, tehát a 
már megszerzett akár tulajdonjogot, akár haszonélvezeti jogokat nem érinti a törvényjavaslat, 
ez egy permanens folyamat lesz, ha szabad ilyet mondani. Miután a földhaszonbérleti 
szabályok jelenleg is húsz évre vonatkoznak, nyilvánvalóan könnyen előfordulhat az, hogy 
lesz olyan földterület, amelyre nézvést ez a törvény majd csak 15-20 év múlva fog 
hatályosulni, hiszen addig értelemszerűen a már megkötött szerződéses keretek között tudja 
művelni az, aki megszerezte. 

Egy másik nagyon fontos momentum volt – bár ebben teljesen konkrét dolgokat még 
nem ismerhetünk – az új közös agrárpolitika. Az új közös agrárpolitika, ami a 2014-2020-as 
időszaknak lesz a meghatározója, elsődleges fogalma, amit használ és bevezet, az a zöldítés. 
Ezt is megpróbáltuk már ebben a törvényjavaslatban láttatni, és többek között annál a szakmai 
vitánál, hogy a földműves fogalma, illetve a földhasználat milyen módon kerüljön 
kialakításra, ez nagyon sokat nyomott a latban, hogy melyik irányban induljunk el ennél a 
szabályozásnál. 

Nagyon fontos szabályozás a birtokméret. A törvényjavaslat különböző felhasználói 
csoportokat különböző birtokméret közé szorít, ezzel megakadályozva azt, hogy különböző 
átjárhatósági kapukat kinyisson, ami jelen pillanatban szintén jellemzi az agráriumot. 
Őstermelő legalább 100 négyzetmétert és legfeljebb 50 hektárt, egyéni vállalkozó legfeljebb 
300 hektár nagyságú termőföldet, családi gazdálkodó vagy gazdálkodó család tagja bármilyen 
jogcímen maximum 500 hektárt, illetve a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság pedig maximum 1200 hektár termőföldet 
tulajdonolhat, illetve haszonbérelhet. Ez utóbbi kategóriánál még tovább van cizellálva ez a 
rendelkezés, mégpedig azzal van pontosítva, hogy a foglalkoztatotti létszámhoz is arányosítva 
van az a termőföldméret, amit egy adott gazdálkodó használhat: 300 hektárig legalább 15 fő, 
500 hektár nagyságúnál 15-30 fő, 800 hektárig 30-60 fő, ezer hektár nagyságnál 60-80 fő, és 
1200 hektárnál átlagosan 100 fő foglalkoztatását írja elő a törvényjavaslat. Bár ha jól 
emlékszem – a hét végén néztem –, talán benyújtott módosító javaslat még nincsen a 
törvényjavaslathoz, de azért az ilyen sajtó- és egyéb visszhangokból úgy tűnik, hogy ez az a 
pontja egyébként a törvényjavaslatnak, ami a legnagyobb vitát kiváltotta. Nem feltétlenül 
természetesen a Fenntartható fejlődés bizottságában, hiszen itt elkezdődhet egy számháború, 
hogy hol is kellene meghúzni a foglalkoztatási létszámot, és hol kellene ehhez arányosítani a 
használatban lévő termőföldnek a mennyiségét. Természetesen, ha olyan módosító javaslat 
érkezik, amely egy ennél jobb konstrukciót tud bemutatni, akkor a kormány abszolút nyitott 
abban, hogy ez ügyben egy érdemi vita kialakuljon. Jelzésértékűnek mindenképpen szánta azt 
a kormány, hogy ezt a két mutatót valamilyen módon össze kell vezetni, hiszen a 
legfontosabb szándék, mint az előbb is említettem, hogy azoké legyen a föld, akik azt 
megművelik, és természetesen csak az önfoglalkoztatás szintjén ez elképzelhetetlen. 
Mindenképpen egy olyan egészséges rendszert szeretne tehát a kormány elérni ezzel a 
törvényjavaslattal, ami a jelenlegi nagyon egysíkú vagy a nagyüzem oldalára elbillenő 
mérleget egy kicsit középre rendezi. Nem hirdettünk tehát harcot a nagyüzemekkel szemben, 
ugyanakkor szeretnénk azt, amit előbb említettem – és ezen van talán a legnagyobb 
hangsúly –, hogy egy permanens folyamat eredményeként egy kicsit középre rendeződjön ez 
a libikóka. Erősödjenek meg a családi és a középbirtokok, és ezek legyenek egy masszív ereje 
a magyar mezőgazdaságnak és a magyar vidéknek, hiszen ez sokat segíthet abban – főleg az 
önfoglalkoztatási része ennek a dolognak –, hogy ott tartsa a vidéken élő embereket a 
szülőföldjükön, és ne szociális és egyéb segélyekből, hanem munkából tudjanak megélni. 
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A törvényjavaslat egy törvénycsomagnak lényegében az első eleme és a zászlóshajója, 
hiszen ahogy a neve is mutatja, ez a termőföldek forgalmáról szól, azok megszerzéséről és a 
többiről. Természetszerűleg további olyan szabályozási kényszer van, amelyet majd egyéb 
törvényekben szeretnénk az Országgyűlés elé tárni; kettőt szeretnék csak nevesíteni. Az egyik 
az üzemszabályozásról szóló törvény, ami értelemszerűen az itt felsorolt hektárszámokhoz 
igazodna, illetve az új támogatási rendszerről szóló törvény, amely 2014-től megint csak 
gyökeresen változik. Ott értelemszerűen meg kell azt várnunk, hogy az Európai Unióban mi 
lesz a döntés ebben az irányban, és azt utána fogjuk tudni átültetni a nemzeti jogba.  

Szintén egy fontos elem a jelenlegi hatályos törvényhez képest a hatósági 
engedélyezés. A kormány birtokpolitikai céljainak megvalósítása érdekében egy hatósági 
engedélyezési rendszer alapjai vannak lefektetve ebben a törvényjavaslatban annak 
érdekében, hogy legyen egy olyan, objektív alapokon nyugvó mérlegelési szempontrendszer, 
amely alapján lehet azt irányítani, jó értelemben véve, hogy a föld adott esetben olyan 
szereplők között is valóban a legjobb helyre kerüljön, ahová azt az adott helyi közösség a 
leginkább célravezetőnek tartja, illetve értelemszerűen az adott térség sajátosságait 
figyelembe véve a legnagyobb előnnyel jár. Ez a hatósági engedélyezési elem tehát talán az 
egyik legfontosabb és legújabb eleme. 

Elővásárlási jog: már a jelenlegi földtörvényben is a magyar államot mindenkit 
megelőző elővásárlási jog illeti meg, és ugyanezt a jogot természetesen fenntartja az új 
törvényjavaslat is. Jelenlegi tudásunk szerint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet lenne az, 
aki ezzel a joggal élne. Természetesen akkor, amikor ez a törvényjavaslat elfogadásra kerül, 
és még mielőtt hatályba lép, hiszen 2014. május 1-jei hatálybalépési dátum szerepel –
 értelemszerűen a moratórium lejártának a napja –, addigra a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetről szóló törvény is módosításra kerül. A jelenlegi NFA-nál egy sokkal aktívabb, 
akár azt mondom, hogy egy teljesen más működési formában működő nemzeti 
földalapkezelőt kell létrehozni. Akiknek van ilyen ismerete, azoknak a francia FNSAFER-t 
tudnám ez ügyben megemlíteni, mert valamelyest – talán a legnagyobb mértékben – ezt a 
rendszert próbálta lekövetni a törvényjavaslat, értelemszerűen igazítva a mai magyar 
viszonyokhoz. Elnök úr, én ennyit gondoltam elöljáróban elmondani, és természetesen várjuk 
a bizottsági tagok észrevételeit. Köszönöm szépen. (Dr. Bácskai János az ülésterembe 
érkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

vannak-e kérdések, észrevételek. Turi-Kovács alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért tolakodtam egy kicsit 
előre, mert el kell mennem. Én ezt egy nagyon nagy munkának tartom, és azt kell mondanom, 
hogy a szakmai részében nagy erőfeszítéseket tett a VM, hogy ez egy eredményes, jó munka 
legyen; kiváló szakembereket vontak be. Ezek a dicséret szavai, de lesznek majd kritikusabb 
gondolataim is. 

Világos az én meggyőződésem szerint, hogy egy olyan területhez nyúlunk, nyúltak 
hozzá, amelyben nem tíz, hanem akár száz vagy még több évnek a múltját is figyelembe kell 
venni, és amelynél nagyon nyomasztó az, hogy gyakorlatilag megoldatlan a legalapvetőbb 
kérdés; és ez már a kritika lesz. Többször elmondtam a parlamentben a kisgazdák részéről, és 
le is írtam, hogy amíg nincs egy olyan hiteles felmérésük, amely hiteles felmérés megteremti 
azoknak a lehetőségeknek az alapját, amelyről egyébként a törvény szól, ahol kategorizál, 
ahol meghatároz térmértékeket és így tovább, amíg nem tudjuk, hogy a nyilvántartás, amely 
most a rendelkezésünkre áll, mennyiben igaz és mennyiben nem – szerintem kismértékben 
igaz és jelentős mértékben nem –, addig úgy gondolom, nagyon-nagyon óvatosan kell a 



- 8 - 

területhez hozzányúlni. Ezért javasoltam – és én most pozitív visszacsengést hallottam a 
kormány részéről –, hogy el kell végezni az önkéntes földfelmérést. Az önkéntes földfelmérés 
alapján világosan kell látni, hogy ebben az országban nagyjában-egészében milyen 
birtokviszonyok alakultak ki, mert ezek azok, amelyeknek majd itt ki kell derülniük. Ez a 
telekkönyvből nem derül ki. Minden olyan akció, amely egyébként nagyon tiszteletreméltó a 
zsebszerződések ellen, nem vezethet sikerre, ha nem tudjuk, hogy mi az, ami ellen éppen 
küzdünk, amikor éppen nem tudjuk azt, hogy kinek ténylegesen mije van. Ez a felmérés 
meggyőződésem szerint helyes lenne, vagy helyesebb lett volna, ha megelőzi magának a 
törvénynek az elfogadását. Biztosabb kategorizálás van, és azt kell mondanom, hogy ebben az 
esetben olyan helyzetet tudnánk teremteni, ahol a valóságon alapszik mindaz, amit a törvény 
majd meghoz.  

Pozitívnak és nagyon jónak tartom azt, hogy bevezeti a földmíves fogalmát. Ez nem 
egy egyszerű változás, hogy nem gazdát mondunk, aminek egy városi ember előtt akár 
pejoratív értelme is lehet: nagyon gyakran azonosítják a gazdát a gazdaggal, ami egy 
ostobaság, de nyilvánvalóan nem erről van szó. Ez nagyon helyes, és a földművesből 
következnek olyan részek, amelyeket a törvény igyekszik – ha nem is teljes 
következetességgel – végigvezetni, amiről államtitkár úr szólt, nevezetesen, hogy odajusson a 
föld ahhoz, aki megműveli. E tekintetben megint újra a kritika, hogy nincs tisztázva néhány 
dolog. Társadalmi szervezetek általában szerezhetnek-e tulajdont? Ha nem, akkor az egyház 
tulajdonszerzése, amely e tekintetben társadalmi szervezet, milyen mértékben van korlátozva, 
vagy nincs korlátozva? Az az eset, ha az egyház földszerzésének a térmértéke nincs 
korlátozva, egy rendkívül veszélyes helyzetet teremthet, tehát ezt nagyon végig kell gondolni. 
Így tehát a törvényben én olyan hiányosságot látok, amely reparálható, de amelyet nem lehet 
mellőzni. 

Fontosnak tartanám – és azt gondolom, hogy ez nem egy hangulati kérdés, hanem 
talán a jövőt is jelenti –, hogy azok a kategóriák, amelyek most meghatározásra kerültek, úgy 
kerüljenek kialakításra, hogy amögött legyen valamiféle mérőeszköz arra is, hogy egy-egy 
termőföld milyen értéket képvisel. Mi benyújtottunk egy módosító javaslatot, amelynek 
egyelőre nem volt fogadása, és pediglen azt, hogy ha nem az aranykorona – mert van rá egy 
alkotmánybírósági vagy legfelsőbb bírósági döntés, nem emlékszem, hogy melyik –, de 
mérőeszköznek kellene lenni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy öthektárnyi kertészeti 
termőföld körülbelül 200 hektárnyi szántófölddel egyenértékű jövedelmet biztosít. Ezek tehát 
olyan aránytalanságokat jelenthetnek, amellyel a törvénynek számolnia kell. 

Most nem mondom el az összes észrevételemet, de egy fontosat még igen. Szintén van 
egy módosítónk, ami még egyelőre szintén nem hiszem, hogy túl nagy támogatást kapott 
volna, de én ettől függetlenül fenn fogom tartani. A preambulumnak összhangban kell állnia a 
magyar alkotmánnyal, a magyar alkotmány pedig a földet nemzeti kincsként jelöli meg, még 
ha nem is teljes pontossággal, de ez a lényege az alaptörvénynek. Ha ez az alaptörvényben így 
van, akkor ennek itt meg kell jelennie. Miért fontos ez? Azért alapvetően fontos, mert 
semmilyen korlátozás – ami egyébként helyes a külföldiekkel szemben – nem zárhat ki 
magyar embereket a földszerzésből. Ha olyan szabályozók lépnek be, amelyek kizárják azt a 
több százezer, falun élő embert, hogy földművelést tudjon folytatni saját földön – és látok 
ilyen veszélyt –, akkor ez a földtörvény, meg kell mondanom, hogy nagyon nagy 
nehézségekbe fog ütközni. Én tehát a magam részéről azt mondom, hogy ebben a pillanatban 
még ott tartunk, hogy van egy jó anyag, bent van a Ház előtt, ezt a jó anyagot alaposan át kell 
gondolnunk, át kell vizsgálnunk, és azokon a területeken, ahol módosítani kell, bátran 
módosítani kell. Nem vagyok híve annak, hogy elfogadunk törvényt, visszahozzuk a törvényt, 
és akkor módosítjuk a törvényt; ha látjuk, hogy mit kell módosítani, akkor azt akkor kell 
módosítani. Ezért az én kisgazda parlamenti képviselőim úgy gondolják velem együtt, hogy 
ezt a törvényt minél előbb el kell fogadni, mert nagy szükségünk van rá, de a módosítók 
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tekintetében azt várjuk, hogy nyitott lesz a kormány azokra a módosítókra, amelyek 
egyébként jobbító szándékkal megjelennek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is volna egy-két észrevételem; erre az időre 

átadom az elnöklést Nagy Andor alelnök úrnak.  
 

(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az elnöklést átveszem, és megadom a szót Jávor Benedeknek. (Dr. Turi-

Kovács Béla távozik az ülésteremből.) 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót. A törvény mezőgazdasági, 

birtokpolitikai, vidékpolitikai vonatkozásai, azt gondolom, hogy elsősorban nem a mi 
bizottságunk hatáskörébe tartoznak, tehát ezekről én most itt nem szeretnék megemlékezni. 
Azt azért úgy általánosságban megjegyezném, hogy én úgy látom, hogy azt a vidékfejlesztési, 
birtokpolitikai célt, amit a kormány stratégiai anyagai megfogalmaznak, nem fogja teljesíteni 
ez a földtörvény, tehát ez alkalmatlan annak a birtokstruktúrának a kialakítására, amely a 
vidékfejlesztési stratégiában szerepel. Ennél sokkal intenzívebb, sokkal radikálisabb lépésekre 
volna szükség ahhoz, hogy érdemben megváltozzon a nagybirtokok felé eltolódott magyar 
birtokstruktúra. (Szabó Imre az ülésterembe érkezik.) 

Ami viszont a bizottságunk hatáskörébe tartozik, és azt gondolom, hogy itt nagyon 
fontos lenne néhány dolgot átbeszélni, azok elsősorban a törvény védett természeti 
területekkel kapcsolatos rendelkezései. A zöldszervezetek körében az elmúlt hetekben 
felmerült, hogy a földtörvény lehetővé teszi védett területek elidegenítését egy közelebbről 
meg nem határozott kör számára. Ezzel a céllal én nem értek egyet. A törvényt alaposan 
áttanulmányozva, nem teszi lehetővé, hogy nagy mennyiségben védett területek külföldi 
magánszemélyek vagy társaságok kezébe kerüljenek; ezzel együtt egy csomó ponton úgy 
látom, hogy a védett területek helyzete nem tisztázott a törvényben, illetve nincs 
összehangolva a természetvédelmi törvény rendelkezéseivel.  

Csatlakozva Turi-Kovács alelnök úrhoz, azt gondolom, hogy a törvény vitája során 
nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a Tvt.-vel való összhang megteremtésre 
kerüljön. Csak néhány példát szeretnék mondani. A földtörvény az elővásárlási jogot 
egyértelműen az NFA-hoz telepíti, miközben a természetvédelmi törvény a nemzetipark-
igazgatóságokhoz vagy az önkormányzatokhoz rendeli a védett területekkel kapcsolatos 
elővásárlási kötelezettséget. Itt van egy koherenciazavar a földtörvény és a természetvédelmi 
törvény között, és én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a Tvt. célkitűzései az 
előbbrevalóak a védett természeti területek esetében, tehát itt tisztázni kell, hogy a védett 
területeknél kit illet meg az elővásárlási jog.  

Általában nyitva maradnak bizonyos helyzetekben kérdések. Bár a természetvédelmi 
törvény tulajdonképpen részletszabályozásnak minősül a földtörvény keretszabályozásához 
képest, és a lex specialis derogat generalis alapján a Tvt. előbbrevalósága valószínűsíthető, de 
én azt gondolom, hogy érdemes lenne a törvényben ezt egyértelművé tenni. Ilyen irányú 
módosítót be is fogunk adni, hogy a földtörvény rendelkezéseit a természetvédelmi törvénnyel 
összhangban kell alkalmazni, és az ott megfogalmazott korlátozások – védett terület 
elidegenítése – csak a miniszter jóváhagyásával és csak azonos értékű, azonos méretű védett 
terület állami tulajdonba vételével, gyakorlatilag cserével lehetségesek. Ezt egyértelművé kell 
tenni a törvényben, mert vannak olyan kivételek – az elővásárlási jog egy nagyon bonyolult 
rendszere jött létre egyébként a különböző elővásárlási jogok érvényesítésének –, ha ezt nem 
tesszük egyértelművé, akkor előállhatnak olyan helyzetek, amikor a védett területek nem az 

Megjegyzés: Ez a kis lenti 
aláhúzás a mondat előtt micsoda? 
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erre hivatott természetvédelmi szerveknek a kezelésébe kerülnek, hanem kikerülhetnek, és 
más szereplőkhöz kerülhetnek. 

Ugyancsak Turi-Kovács alelnök úr említette a társadalmi szervezetek kérdését, hogy 
kétséges, hogy ők hozzájuthatnak-e termőföldhöz. Itt megint azt gondolom, hogy 
természetvédelmi céllal létrejött szervezetek esetében – amelyek sokszor ilyen vagy olyan 
módon, akár tartós kezeléssel, akár tulajdonjoggal természetvédelmi rehabilitációs 
programokat hajtanak végre – tisztázni kell, hogy lehetővé kívánjuk-e tenni a tulajdonjog 
bejegyzését vagy sem, vagy milyen módon tudjuk biztosítani, hogy ezen alapítványok, civil 
szervezetek számára megnyissuk a lehetőséget, hogy ők a védett területeket vagy kezelni vagy 
tulajdonba venni tudják a védelmi cél megvalósítása érdekében. 

Ugyancsak a természet-, illetve környezetvédelmi célok és a földtörvény 
célkitűzésének az összehangolására van szükség, illetve más, közelmúltban elfogadott 
jogszabályoknál a 11. alcím, a kisajátítási eljárás kezdeményezése, 21. §, ahol a kisajátítást 
kezdeményezheti birtokrendezés, mezőgazdasági termékfeldolgozó üzem és a többi az NFA, 
amely alapvetően az elővásárlási joggal élhet. Itt nem szerepel a természetvédelmi vagy 
környezetvédelmi cél a kisajátítások között, miközben éppen a múlt héten tárgyaltuk a 
kisajátítási törvény módosítását, ahol bekerült a környezetvédelmi cél a kisajátítási okok közé. 
Itt a most zajló törvénymódosításokkal sincs meg az összhang, és a természetvédelmi, 
környezetvédelmi célokkal sincs meg az összhang.  

A 25. § (1) bekezdés e) pontja arról szól, hogy az elővásárlás, tulajdonátruházás 
engedélyezését meg kell tagadni – és itt sorolja, hogy milyen esetekben. A földvédelmi bírság 
például ilyen tételként szerepel, de nem szerepel mondjuk egy erdőterület esetén az 
erdővédelmi vagy környezetvédelmi bírság, miközben azt gondolom, egy olyan szervezetnek 
erdőterületet vagy védett erdőterületet tulajdonba adni, amelyik jogerősen bírság kiszabása 
alatt áll, tehát egyszerűen bizonyíthatóan nem megfelelő gazdája ezeknek a területeknek, 
mindenképpen problémás lehet. Itt tehát nem elég a földvédelmi bírság megemlítése, hanem a 
környezetvédelmi, természetvédelmi vagy erdővédelmi bírságnak is kizáró okként meg 
kellene jelennie.  

Összességében azt gondolom, hogy a természetvédelem szempontjai nem jelennek 
meg kellő súllyal ebben a tervezetben, és az alkotmánnyal való összhang sincs meg. Az 
alkotmányban a jövő nemzedékek jogai, érdekei kiemelten szerepelnek; a teljes 
földtörvényben ez egyetlenegyszer kerül elő. Amennyiben tehát a földtörvényt kiterjesztjük a 
védett területekre is, és érvényes a védett erdő- és más mezőgazdasági területekre, akkor azt 
gondolom, sokkal hangsúlyosabban meg kell megjeleníteni a természetvédelmi céloknak, a 
természetvédelmi érdekeknek a védelmét a földtörvényben is, részben egyértelművé téve, 
hogy a Tvt. rendelkezéseivel összhangban lehet csak alkalmazni ezt a törvényt, részben pedig, 
hogy bizonyos pontokon konkrét módosításokra van szükség. Erre vonatkozó indítványokat 
fogunk tenni a törvényhez. Arra kérem a kormányzatot, hogy ezekben a módosításokban 
legyen partner, és tegyük lehetővé, hogy a földtörvény ne rontsa a védett területek 
megőrzésének lehetőségeit Magyarországon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklést Jávor Benedeknek. 
 

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bödecs Barna kért még szót. 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előttünk fekvő 

javaslat nyilvánvalóan a birtokpolitikai irányelvekben és abban a szabályozásban, amit 
megjelenít, a Fidesz birtokpolitikai irányelveit képviseli. Ez messzemenően különbözik attól, 
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amit a Jobbik képvisel a földhasználat és a földszerzés tárgyában Magyarországon. Teljesen 
nyilvánvaló ebből a javaslatból, hogy ez olyan középbirtokok megerősítését szolgálja, amely 
adott esetben, a jelenlegi gyakorlatot továbbvive, megerősítheti azoknak a földszerzését, akik 
adott esetben nem ott, azon a településen vagy azon a környéken laknak, ahol az emberek 
földhasználatból szeretnének élni. A Jobbik egyértelműen a kis- és családi gazdaságok mellett 
áll ilyen tekintetben. Ez a javaslat szerintünk a középbirtokok megerősítését szolgálja, és 
nagyon keveset tesz a nagybirtokok csökkentéséért, ilyen értelemben tehát ezt nem tudjuk 
támogatni. A természetvédelmi aggályaink az elnök úr által elmondottakkal azonosak. A 
javaslatot így mi nem tudjuk általános vitára alkalmasnak tartani, mert nem képviseli azokat 
az elveket, amiket mi szeretnénk. A részletes indoklást a mezőgazdasági bizottság részéről 
fogjuk kisebbségi véleményként megfogalmazni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Imre alelnök úr! Parancsoljon! 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr azt vetítette előre, hogy a 

módosítókkal talán majd lehet javítani, és arra kérte a kormányzatot, hogy a módosítók 
figyelembevételével a természetvédelmi érdekek és szempontok is markánsabban jelenjenek 
meg. Én ennél egy kicsit direktebben fogalmaznék: én úgy látom, illetve konzultációim 
alapján az agrárvilágban dolgozó kollégáink, szakembereink véleménye alapján is arra 
szeretném kérni a kormányzatot, hogy vonja vissza ezt a törvénytervezetet, mert ezer sebből 
vérzik a pontatlanságok, a fogalommagyarázatok hiányosságától kezdve. Nem akarok a 
részletekbe belemenni, mert nincs is különösebben értelme. A mi véleményünk szerint ez a 
törvénytervezet ebben a formájában nem támogatható. 

 
ELNÖK: Nagy Andor alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Eszünkbe nem jut 

visszavonni ezt a törvényjavaslatot. Méltányolom az alelnök úr véleményét, de természetesen 
nem fogjuk visszavonni ezt a törvényjavaslatot, sőt arra biztatnám képviselőtársaimat, hogy 
nyugodtan szavazzuk ezt meg, és tegyük általános vitára alkalmassá mind a Fidesz, mind a 
KDNP részéről.  

Egy olyan törvényjavaslatról van szó, amit nagyon régóta vártak nemcsak azok, akik a 
magyar agráriumban dolgoznak, hanem mindazok, akik aggódtak azért, hogy mi lesz a 
magyar termőföld sorsa. A mi kormányunknak jutott ugyanis az a feladat, hogy mivel 
2014. április 30-án a moratórium lejár, ezt a törvényt nem lehet tovább halogatni, be kell 
nyújtani, és nagyon helyesen járunk el, ha ezt nem visszavonjuk, hanem benyújtjuk, és majd a 
módosító indítványokat figyelembe véve változtatnunk rajta. Én elfogadom azokat a jó 
szándékú kritikákat, amelyeket például elnök úr meg a jobbikos képviselőtársam, Bödecs 
Barna is megfogalmazott a természetvédelemmel kapcsolatban; ezek olyan részek, amelyeket 
módosítani lehet. Külön értéke ennek a törvénynek, hogy megpróbálja a földműves 
fogalmának megteremtésével és egy új birtokpolitikai logikának az átvezetésével a törvényen 
kivenni azt a húsz éve az egész birtokpolitikát jellemző bizniszjelleget a földszerzésből, ami 
nagyon sok embert késztetett arra, hogy arra bazírozva, hogy majd előbb-utóbb a 
földmoratórium lejár, érdemes minél több földet vásárolni, hiszen a tőlünk nyugatra lévő 
országokban helyenként ötszörös, van, ahol akár tízszeres földárak vannak, mint amilyenek 
Magyarországon. Nagyon helyes, ha ennek a spekulációnak megpróbálunk véget vetni, ha 
nem is pontosan csak ezzel a törvénnyel, hanem a majd később benyújtandó és a 
zsebszerződéseket kezelő, ha jól emlékszem, önbevallással kapcsolatos törvénnyel. 

Összességében tehát – hogy ne húzzam sokáig az időt – a Fidesz és a KDNP ezt a 
törvényt nagyon is alkalmasnak tartja az általános vitára, és gratulálok a minisztériumnak, 
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hogy végre tudunk erről beszélni, mert látjuk is, hogy van egyáltalán törvényünk. Nem 
várhatunk sokáig, mert ha jól emlékszem, akkor decemberre tűzte ki a kormány azt, hogy 
legkésőbb addigra elfogadjuk ezt a törvényt. Van elég időnk arra, hogy a megfelelő módosító 
indítványok bekerüljenek, nem kell elkapkodni. Szerintem a kormány és a kormányzó pártok 
is képesek arra, hogy befogadjanak olyan jó szándékú kritikákat és módosításokat, amelyek 
még emelik a szerintem egyébként kiváló törvénynek a színvonalát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha más kérdés, észrevétel nincs, akkor megadom a szót helyettes 

államtitkár úrnak, hogy reagáljon a felvetésekre. 

Dr. Simon Attila István (VM) válaszadása 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!  Haladnék abban a sorrendben, 
ahogy elhangzottak az észrevételek, kérdések. Bár Turi-Kovács Béla alelnök úr már nincs itt, 
a földhasználati nyilvántartással, az úgynevezett önbevallással kapcsolatos észrevétele 
valóban nem új keletű, talán hangzott el ezzel kapcsolatosan kérdés is a parlamentben. Ebből 
a törvényjavaslatból nyilvánvalóan nem olvasható ki az erre adandó kormányzati válasz, 
ugyanakkor azt el tudom mondani a bizottságnak, hogy már elkezdődött az a munka, amely az 
alelnök úr által felvetett javaslatoknak egy törvényszövegbe való építéséről szól. Nem az 
önbevallás szót fogjuk használni, hanem van egy közhiteles földhasználati nyilvántartás 
Magyarországon – nyilván egyébként ez a kritika alapja, ha jól értettem alelnök úr szavait –, 
és az erről szóló szabályozást, tehát a földhasználati nyilvántartás szabályozását szeretnénk 
szigorítani. Terveink szerint annak az alelnök úri igénynek is meg fogunk tudni felelni, hogy 
természetesen az a törvényjavaslat vagy az a törvény hamarabb fog hatályba lépni, mint ez az 
asztalon fekvő törvény, hiszen azt szeretnénk mi is elérni, ha 2014. május 1-jére valóban egy 
kicsit tisztábbak lennének ezek a viszonyok. A jelenlegi, földhasználati nyilvántartásról szóló 
jogszabály a földbevallásra, annak a szankciórendszerére vonatkozik, és azt gondolom, itt van 
a hangsúly, hiszen maga a rendszer nagyon jó, magyarán szólva ma is 30 napon belül be kell 
jelenteni a földhivatalnál a földhasználatot, és ennek most is van bírságolható szankciója. 
Nyilvánvaló – ez most szemmel látható, kár volna tagadni –, hogy ez nem működik teljes 
egészében. Van még egy – ha szabad ilyet mondani – kiskapunak tűnő része, hogy csak az 
egy hektár fölötti termőföldeknél kell ezt megtenni. Ezeket a kiskapukat nyilvánvalóan be 
fogjuk zárni, tehát nem lehet olyan termőföld, amelyre ne kelljen a földhasználati 
nyilvántartásban majd a használatot, a földhasználó személyét bejelenteni, és dolgozunk azon 
a szankciórendszeren, amely rászorítja majd a földhasználókat, illetve a tulajdonosokat, hogy 
ennek a kötelezettségüket minél teljesebb mértékben tegyenek is eleget. 

A társadalmi szervezetekre, illetve az egyházakra azt teljes mértékben egyértelművé 
kívántuk tenni, és én azt gondolom, hogy ez talán elég egyértelmű is a törvényben, hogy a 
magyar államot, illetve a magyar államot képviselő Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet 
leszámítva mindenkinek korlátos a földszerzési lehetősége, és ez vonatkozik természetesen a 
jogi személyiséggel nem bíró társadalmi szervezetekre vagy akár az egyházakra is. Valóban 
most nincs még benne a törvényjavaslatban – és ez egy vita alapja lehet természetesen –, hogy 
tegyünk-e egy olyan kivételt bármely társadalmi szervezet, vagy legyen az akár egyház felé, 
hogy csak a földműves fogalomnak megfelelő személy, ilyen személy által vezetett szervezet 
vagy gazdasági társaság szerezhessen termőföldet. Ez egy vitaalap lehet. A kormányzati cél, a 
kormányzati álláspont nyilvánvalóan az, ami a törvényjavaslatban van. Az Országgyűlés 
természetszerűleg dönthet másképp is, és ezt adott esetben, indokolt módon – például az 
egyházak kapcsán – el tudom képzelni, hogy felpuhítsa, de nyilvánvalóan ez egy további 
tárgyalásnak az eredménye tud lenni. 
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A preambulumnak a magyar alkotmánnyal való összhangjánál nem érzékeltem, hogy 
ez ellentétes lenne, de természetesen meg fogjuk vizsgálni, és ha szükséges, akkor az ezzel 
kapcsolatos módosító javaslatot a kormány is támogatni fogja. Értelemszerűen nem volt az 
célunk, hogy olyan preambulumot vagy akár olyan normaszöveget írjunk, amely nincsen 
összhangban az alaptörvénynek úgy a szellemiségével, mint a tartalmával.  

Alelnök úr említette még a képzettséget, hogy ez problémát fog okozni. Középfokú 
végzettséget, illetve üzemi gyakorlatot ír elő a törvényjavaslat. Itt két dologra szeretnék 
megint utalni. Az egyik a folyamatos bevezetés. Értelemszerűen – ahogy említettem az előbb 
is – ez a jelenlegi viszonyrendszereket nem érinti, csak a majdani földszerzést, tehát aki most 
földtulajdonos vagy földhasználó, arra nem vonatkozik, de ha akár csak egy 
100 négyzetméteres darab földdel kívánná megnövelni a jelenlegi birtokát, akkor annak a 
megszerzésére már természetesen vonatkozni fog.  

A másik, amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem azt a világot éljük 
már, ahol el lehetne tekinteni attól, hogy minél profibb módon gazdálkodjanak akár csak a 
legkisebb, mondjuk az őstermelői gazdálkodói körben. Amikor tehát támogatási igényeket 
kell benyújtani, és nagyon komoly alaki és tartalmi követelményeknek kell megfelelni a 
mindennapi működés során, ott bizony nem árt, ha van egy ilyenfajta képzettsége papíron is 
az adott illetőnek. Természetesen ezt sok esetben ki tudná váltani egy üzemi gyakorlat, de 
vannak olyan szegmensei, amit biztos, hogy gyakorlat alapján nem lehet megszerezni, ezért 
van benne ez a fajta korlátozás. (Bodó Imre az ülésterembe érkezik.) 

Az elnök úr által megfogalmazottak, hogy a nemzeti vidékstratégia megvalósítására 
alkalmatlan, nyilván én nem vagyok politikus, de ez nekem inkább ilyen politikai típusú 
csatározásnak tűnik, erre nem reagálnék. Nyilván azt tudom mondani, hogy szerintem 
megfelel, és azt is szeretnénk természetszerűleg, ha a nemzeti vidékstratégiában 
megfogalmazott célok minél teljesebb mértékben valósulnának meg akár például az új 
földtörvény kapcsán is.  

Ami talán hozzám is közelebb áll, ez a védett természeti területekkel kapcsolatos rész. 
Ezt természetesen szintén meg fogjuk vizsgálni. Ez egy nagyon érdekes határmezsgye a 
termőföld és a védett természeti terület, illetve a Nemzeti Földalapkezelő mint állami 
tulajdonú vagy állami szereplő és a tíz nemzetipark-igazgatóság között, akik szintén állami 
szereplők. Ez egy kicsit azt is gondolom egyébként, hogy vihar egy pohár vízben, hiszen nem 
arról beszélünk, hogy kiszervezünk-e meg eladunk-e állami tulajdont, és azt szabad vagy nem 
szabad, hanem arról beszélünk, hogy két állami szereplői csoport – hiszen a nemzetipark-
igazgatóságok vagy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet önállóak – lesz-e az, aki a védett 
természeti területek kapcsán jogosultságokat szerez. (Bödecs Barna: Rendkívül lényeges.)  

Azért arra mindenképpen szeretném a tisztelt bizottság figyelmét felhívni, hogy az a 
nagyságrendileg 50-60 ezer hektárnyi védett természeti terület, amelynek már állami 
tulajdonban és nemzeti parki vagyonkezelésben kellene lennie, abban azért az Orbán-
kormánynak elég nagy érdeme van. Tavaly 600, idén eddig 450 millió forintot fordítottunk 
kifejezetten olyan területek kisajátítására, megvásárlására, amellyel valamelyest próbáljuk ezt 
az elég komoly számú védett természeti területet csökkenteni. Nyilvánvalóan a cél az volna, 
ha minél hamarabb az összes állami tulajdonba kerülne, de azt gondolom, hogy a jelenlegi 
gazdasági körülmények között nyilvánvalóan egy kicsit nehézkes lenne ennél komolyabb 
ütemet diktálni. 

A természetvédelmi törvénnyel való összhangot külön górcső alá fogjuk venni. Ez 
most nem csak udvariaskodás, de tényleg azt gondolom, hogy nagyon nagy tisztelettel 
fogadnánk akár a bizottságnak, akár a képviselőknek az erre vonatkozó javaslatait. Azt 
gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot – bár a két terület, a két ágazat a tárcán belül 
integrálásra került –, hogy a törvény írásakor valóban elsősorban inkább a birtokpolitikai 
célokat vettük szemügyre, és annak próbáltunk megfelelni, ugyanakkor ez nem jelenti azt 



- 14 - 

természetesen, hogy ne lennének ugyanilyen fontosak a természetvédelmi szempontok. Én 
nem látok antagonisztikus ellentétet abban, hogy ezt az összhangot meg tudjuk teremteni akár 
a törvényen belül, akár például a törvényjavaslat természetvédelmi törvénnyel való kapcsolata 
útján sem. A kisajátításnál természetvédelmi cél, illetve a bírságnál erdővédelmi, 
környezetvédelmi, természetvédelmi bírságnak a beemelését sem tartom elképzelhetetlennek. 
Így most első hallásra azt gondolom, hogy ez abszolút koherensen bele tud illeszkedni a 
törvényjavaslatba.  

Bödecs képviselő úr említette a kis- és családi gazdaságok versus középbirtok 
kérdését. Én a bevezetőmben is hangsúlyoztam, hogy a középbirtok, illetve a családi gazdaság 
kérdésében itt is kezdődhetne egy ilyen fogalmak mögötti tartalomról szóló vita, hogy ki és 
mit ért családi gazdaságon, és az mondjuk mennyiben tér el egy középbirtoktól. Én azt 
gondolom, hogy majdhogynem szinonim fogalomként ezt a kettőt biztos, hogy lehetne 
kezelni. Nyilván a kisbirtokos, illetve az őstermelő egy külön kategória. Azt gondolom, hogy 
nem állunk egyébként nagyon távol ilyen értelemben egymástól, ugyanakkor értelemszerűen 
számon kérni a Jobbik ez irányú elképzeléseit a törvényjavaslaton, ahogy képviselő úr is 
mondta, ezt a Fidesz, illetve a KDNP által alakított kormány nyújtotta be, tehát azt gondolom, 
hogy ez nyilván egyértelmű hiányosság.  

Szabó miniszter úr visszavonásra utaló kijelentésére végül is ugyanazt tudom 
mondani, amit Nagy Andor alelnök úr elmondott, hogy nyilvánvalóan nem kívánjuk 
visszavonni a törvényjavaslatot. Az esetleges pontatlanságokkal vagy hiányosságokkal 
kapcsolatban, amelyeket ön is említett, azt gondolom, hogy inkább próbáljuk meg közösen 
kijavítani ezeket a pontatlanságokat. Ha olyan hiányosságra vagy pontatlanságra érkezne 
módosító javaslat, vagy akár csak egy ilyen parlamenti bizottsági ülés keretében rávilágítana 
miniszter úr, akkor azt hiszem, hogy szintén nem esne nehezünkre egy ilyen típusú 
pontatlanságot módosító javaslat befogadása. (Szabó Imre: Írunk egy új törvényt, és 
benyújtjuk az egészet módosítóként.) 

Nagy Andor alelnök úrnak pedig csak meg tudom köszönni a méltató szavakat. 
Természetesen próbáljuk a még előttünk lévő hetekben vagy hónapokban – ameddig az 
Országgyűlés tárgyalja a törvényjavaslatot – a lehető legjobb tartalmú és összetételű 
törvényjavaslatot elkészíteni. Ehhez minden segítséget nagyon szépen köszönünk a kormány 
nevében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy dologra reagálnék nagyon röviden, amit 

helyettes államtitkár úr mondott, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy az NFA-hoz, a nemzeti 
parkokhoz vagy hova kerül. Nagyon nem mindegy! Kétmillió hektár magyar erdőterület, 
amiből körülbelül 400 ezer hektár védett terület. A természetvédelmi konfliktusok zöme abból 
származik, hogy hol van a kezelői jog, és hol van a tulajdonjog, tehát a gazdálkodási célú 
intézményeknél lévő területeken a gazdálkodási cél fog érvényesülni. Ez így van most is, és 
így lesz ezzel a földtörvénnyel is, ha az NFA-nál landol a tulajdonjog, és adott esetben a 
védett területek kezelői joga. Ahhoz, hogy a védelmi cél megfelelően érvényesülni tudjon, 
bizony az ezzel kapcsolatos jogosultságokat oda kell adni a természetvédelmi célokat szolgáló 
állami vagy nem állami szervezeteknek. Azt szeretném csak mondani, hogy jóllehet, az NFA 
meg a nemzeti parkok is állami intézmények, de az állam egyik keze néha mást akar, mint a 
másik keze, ezek ütközni tudnak egymással, és egy védett területen, ahol az elsődleges cél a 
védelmi cél, és ehhez képest a gazdálkodási cél csak másodlagos, egyáltalán nem mindegy, 
hogy melyik szervezet fogja a saját érdekeit érvényesíteni. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

Kérdezem, hogy van-e más kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
megköszönöm helyettes államtitkár úrnak a tájékoztatást és a válaszokat a kérdésekre. Akkor 
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a bizottságnak a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról kell határoznia. Kérem, 
hogy aki a T/7979. számú, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Tizenegy. Aki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) Négy. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. 
A bizottság tehát a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja. 

Előadót lehet a bizottságnak állítani. Kérdezem a kormányoldal képviselőit, hogy 
kívánnak-e előadót állítani. (Nincs jelentkező.) A kisebbségi véleményt meg kívánja-e 
fogalmazni valaki? A mezőgazdasági bizottság a kisebbségi véleményeket ismertetni fogja, 
tehát akkor a bizottságunk nem állít előadót a törvényjavaslathoz. Megköszönöm helyettes 
államtitkár úrnak és főosztályvezető-helyettes úrnak, hogy segítették a munkánkat. További jó 
munkát, szép napot kívánok! 

A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint 
eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8484. szám) 

Továbblépnénk a következő napirendi pontra, a Nemzeti Akkreditáló Testület 
szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló törvény módosításáról szóló, 
T/8484. számú törvényjavaslatra. Ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalásában Pőcze Orsolya 
helyettes államtitkár asszony és Nagy Judit lesznek a segítségünkre, valamint Majoros Ágnes, 
ha jól tudom. Meg is adnám a szót helyettes államtitkár asszonynak, hogy tájékoztasson a 
törvényről. 

Pőcze Orsolya (NFM) szóbeli kiegészítése 

PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat benyújtásával egy 
európai uniós kötelezettségnek kívántunk eleget tenni, 2013. január 1-jétől ugyanis egy új 
időszak fog kezdődni az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerében: ez az 
úgynevezett 3. kereskedési időszak, ami 2020-ig fog tartani. Az EU számos olyan 
rendelkezést fogadott el, amely alapvető módosulást jelent ebben a rendszerben, többek között 
2012 júniusában elfogadásra került egy bizottsági rendelet, ami a hitelesítési tevékenység 
rendszerét újítja meg.  

A hitelesítés jelentősége röviden összefoglalva az, hogy a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer hatálya alá tartozó létesítményeknek a kibocsátásaikról jelentést kell benyújtaniuk a 
tárgyévet követő március 31-éig, és ehhez a jelentéséhez igénybe kell venni egy hitelesítő 
szervezetet, aki ezt a jelentést hitelesíti. Ez a kötelezettség nem egy új kötelezettség, az 
újdonság az, hogy míg korában hatósági engedély alapján lehetett ezt a tevékenységet 
végezni, a jövőben kizárólag az Európai Unió által elfogadott, Nemzeti Akkreditáló Testület 
által akkreditált testület végezhet ilyen tevékenységet, tehát a hitelesítési tevékenység 
végzésének feltétele lesz, hogy a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditálásával bírjon a 
szervezet.  

Az akkreditálás egy szigorúbb rendszert fog bevezetni, rendszeres felülvizsgálatok 
fogják jellemezni ezt az időszakot, és az egységes objektív szabályok alapján kerül 
lefolytatásra az akkreditáció, ami egyben azt is jelenti, hogy az egyes tagállamok a más 
tagállamban akkreditált szervezetek működését el fogják fogadni a saját államukban is. Ez 
elősegítheti a versenyt a hitelesítő szervezetek körében. Ami nagyon fontos, hogy 
Magyarországon mintegy 240 létesítmény érintett a hitelesítési tevékenységben, nekik kell 
benyújtani a kibocsátásaikról jelentést. Amennyiben a törvényjavaslat nem kerülne 
elfogadásra, ez egyben azt jelentené, hogy külföldön akkreditált szervezetet kellene igénybe 
venniük, ami vélhetőleg a terheiket növelné.  
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Mint említettem, jelentős módosulások fognak bekövetkezni 2013-tól, ez a 
törvénymódosítás csupán egy részét képezi a teljes csomagnak. A szétválasztásra a csomag 
többi részétől azért volt szükség, mivel a Nemzeti Akkreditáló Testülettel folytatott 
konzultációk során világossá vált, hogy a Nemzeti Akkreditáló Testületnek szüksége van egy 
felkészülési időszakra, illetve az akkreditálási eljárás részét képezi egy úgynevezett vizitációs 
időszak, ami azt jelenti, hogy a helyszínen, munka közben vizsgálja az Akkreditáló Testület a 
hitelesítő szervezetek tevékenységét. Mivel a hitelesítési tevékenység január és március között 
történik, csak ekkor van lehetősége a NAT-nak a tevékenységét ellenőrizni, illetve az 
akkreditálási kérelmek elbírálása is 8-9 hónapot vesz igénybe. Emiatt van az, hogy igaz, hogy 
csak a 2013. évi kibocsátásokról szóló jelentéshez kell igénybe venni az akkreditált 
hitelesítőket, azonban a törvényjavaslatnak még lehetőség szerint november elején hatályba 
kellene lépnie. Egyébként azt szeretném megjegyezni, hogy a többi, módosítást tartalmazó 
törvénycsomag is elkészült, ennek társadalmi és közigazgatási egyeztetésére ezen a héten fog 
sor kerülni. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

kívánnak-e hozzászólni. Bödecs Barna, parancsoljon! 

Hozzászólások 

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan itt egy 
olyan törvényjavaslatról van szó, amiben a kormánynak meglehetősen csekély a mozgástere a 
tekintetben, hogy beterjessze-e vagy sem, tehát be kell terjesztenie a jelenlegi rendszerben, 
hiszen európai uniós tagállam vagyunk. Azt látjuk a Jobbik részéről ebből a javaslatból, hogy 
megint az európai uniós adminisztrációt fogja fokozni, ahogy ez számos területen 
megtörténik. A Jobbik összességében a kibocsátáskereskedelem tényével sem ért egyet, 
nemhogy az ehhez kötött hitelesítésekkel, ily módon a hitelesítő szervezetek akkreditálását is 
teljesen értelmetlennek tartjuk, ugyanakkor tudomásul vesszük, hogy ebben a rendszerben, 
amiben élünk mint európai uniós tagállam, ezt a jogszabályt önöknek el kell fogadniuk. A 
szavazásnál tartózkodni fogunk. Köszönöm. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel, kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, 
akkor szavazásra bocsátom. Aki a T/8484. számú törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennégy. Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. A bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. Kérdezem, kíván-e a bizottság előadót állítani. (Nincs 
jelentkező.) Ha nem, akkor a bizottság ehhez a törvényhez sem állít előadót. Megköszönöm 
helyettes államtitkár asszonynak és munkatársainak a közreműködést. További jó munkát 
kívánok!  

Egyebek 

Az utolsó napirendi pontként, az „egyebek” alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
következő ülésünket október 2-án, azaz holnap, kedden, 12 órától tartjuk. Az időpont 
változott az eredetileg kiküldötthöz képest; Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa kérésére 
odébb kellett tolnunk az ülés időpontját, mert részt kíván venni az ülésen. Napirenden 
egyetlen napirendi pont szerepel, Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosa a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettesének megválasztása előtti meghallgatását fogjuk 
lebonyolítani. Ez lesz holnap.  

Jövő hétfőn, később pontosítandó időpontban, valamikor délelőtt ülést kell tartanunk, 
ahol a létfontosságú rendszerek és létesítményekről szóló törvényjavaslat és más, addig 



- 17 - 

benyújtásra kerülő módosító indítványok vagy törvényjavaslatok lesznek napirenden. Jövő 
kedden, 9-én a bizottság Dunakilitiben kihelyezett ülést tart a Szigetköz vízpótlásának 
kérdéseivel kapcsolatban. Köszönöm, aki már jelezte a részvételi szándékát. Egy nagyon 
izgalmas napnak nézünk elébe. Sebestyén képviselő úr! 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, én visszajeleztem a 

szándékomat, viszont egy problémám van, amiről ma kértem az asszisztensemet, hogy 
küldjön tájékoztatást levélben. A kanadai bevándorlásügyi miniszter fog Miskolcra látogatni. 
Mint tudjuk, a város érintett bizonyos bevándorlási problémák kezelésében, és ezért megkért a 
polgármester úr, hogy a lehetőségekhez mérten legyek jelen, ezért nem tudok részt venni az 
ülésen, és elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr tájékoztatását. Végezetül jelzem, hogy 

október 5-én, most pénteken az energiaügyi biztos tart előadást az NFM-ben. Ezt már nyáron 
kiküldtük e-mailen, csak emlékeztetőül mondom, hogy lesz, tehát aki tud és érdeklődik, az 
vegyen részt, illetve Kovács Pál államtitkár úr jelezte, hogy a november elejére tervezett 
ülésünket, ahol a paksi élettartam-hosszabbítás és bővítés lenne napirenden, esetleg Pakson, 
kihelyezett ülés keretében tartsuk. Erről még egyeztetünk, én azért a bizottság tagjainak a 
véleményére is kíváncsi vagyok. Ez megint egy egész napos kihelyezett ülést jelentene 
Pakson, egy keddi ülésnapon, november 6-án. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy nézzék át, 
hogy november 6-án van-e mód egy kihelyezett ülés tartani Pakson, avagy sem, és akkor 
ennek fényében vagy lemegyünk Paksra, vagy Budapesten, az irodaházban megtartjuk az 
ülést. Más napirendi pontunk nincsen. Ha további észrevételek nincsenek, akkor 
megköszönöm a részvételt, az ülést lezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)  

 

dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


