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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó

napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait! Köszöntöm a munkánkat segítő
tisztviselőket! Köszöntöm mindazokat, akik a napirendi pontok kapcsán a nyílt ülés
meghallgatására érkeztek. És egyben köszöntöm a tervezett napirendi pontunkhoz
érkezett előadókat is.

A napirend elfogadása
A napirendi javaslatot kiküldtük a bizottság tagjainak. Kérdezem, hogy van-e

kérdés, észrevétel ehhez a bizottság tagjai részéről. (Magyar Zoltán jelzésére:) Igen,
megadom a szót Magyar Zoltánnak.

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Szeretnénk az egyebek napirendi pontban a
bizottságban személyi változást tárgyalni.

ELNÖK: Jó, akkor azt kérem majd előterjeszteni, azt minden további nélkül
lehet (Magyar Zoltán: Jó, köszönöm.), de ez nem jelent új napirendi pontot, ott meg
tudjuk tárgyalni.

Megállapítom, hogy tehát akkor a napirendhez kiegészítés nem érkezett, ezért
szavazásra kerülhet sor. Ki az, aki egyetért ezen napirendi pontokkal? Aki igen,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, nem egyhangú, de többség. Ezek
szerint fogunk haladni.

A Nemzeti Földalapról szóló T/578. számú törvényjavaslat (Általános
vita)

Az első napirendi pont a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat, amely
T/578. számon került a kormány részéről benyújtásra. Köszöntöm a helyettes
államtitkár urat - és kedves kollégáit, mert látom, hogy többen is érkeztek a napirendi
ponthoz -, aki a kormány nevében ismerteti a törvénytervezetet. Megadom a szót.

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Én is köszöntöm a bizottság igen tisztelt képviselőit. Valóban, a Nemzeti
Földalapról egy teljesen új törvényjavaslatot nyújtott be a kormány. Van ennek egy
praktikus és egy elvi oka. A praktikussal kezdeném: a már újonnan alakult
Országgyűlés úgy módosította a vagyontörvényt, az állami vagyonról szóló törvényt,
hogy abban arról rendelkezett, hogy az ingatlanvagyonról külön törvény rendelkezik,
ez a külön törvény lesz, lenne a Nemzeti Földalapról szóló törvény. A törvényjavaslat
benyújtásának a kevésbé praktikus, inkább elvi oka pedig az, hogy a kormány a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet szeretné újra önálló költségvetési szervként
létrehozni, ezzel is erősítve annak az elvi és gyakorlati esélyét, hogy az a
birtokpolitika, amit az államnak képviselnie kell, azt ezzel az önálló Földalapkezelő

Szervezettel, illetve ennek az útján valósítsa meg. Ennek megfelelően került
benyújtásra, illetve elkészítésre az NFA-törvényjavaslat.
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ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak az előterjesztést.
Most a bizottság tagjainak van lehetőségük hozzászólni a törvénytervezethez.

(Varga Géza jelzésére:) Megadom a szót, parancsolj, Varga Géza!

Kérdések, válaszok, hozzászólások
VARGA GÉZA (Jobbik): Tekintettel arra, hogy nagyon későn kaptuk meg -

ezt természetesen mindannyian tudjuk -, ez különösen az ellenzéknek okoz nagy
problémát, hisz mi az előkészítésében sem tudtunk részt venni, és az, hogy pénteken
kaptuk meg, ez egyszerűen méltatlan. De ezen túl vagyunk, mert ezt körülbelül
minden benyújtott módosításnál vagy törvényjavaslatnál elmondjuk, és lehet, sajnos,
hogy ez négy évig így fog tartani. Ugyanakkor viszont kérem a tisztelt helyettes
államtitkár urat, hogy egy picit részletesebben tájékoztasson bennünket a részletekről.
Amit kiemelt, az egy picit elnagyolt a számomra, úgyhogy ha megtenné, hogy egy
kicsit részletesebben végigmegy azon, hogy milyen más módosításokra számítunk,
hiszen tudjuk, hogy a vagyontörvényből lett a lényeges rész átemelve, ugyanakkor
viszont a földtörvény módosítására is van benne utalás. Arra kérem tehát, hogy
legalább a kormány álláspontja szerinti fő változásokat ismertesse velünk. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: További kérdés, hozzászólás van-e? (Gőgös Zoltán jelzésére:) Az
alelnök úrnak, Gőgös Zoltánnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azt szeretném
jelezni, hogy nem nagyon volt még példa arra, hogy ilyen volumenű, az agráriumot
érintő változást mondjuk másfél napos előzetes tájékozódás előzhessen meg a
képviselők részéről. Nagyon hiányolom - főleg miután a földtörvény is érintve van
ebben az NFA-törvénycsomagban - azt az előkészítést, amit általában az
érdekképviseletek, a képviselők, ennek az ügynek a parlamenti szakértői megszoktak.
Én azt gondolom, hogy ez jelenleg nem alkalmas arra, hogy tárgyaljuk, én azt
javasolnám, hogy vonjuk vissza ezt a javaslatot.

Amit lehetne tárgyalni, és én úgy gondolom, hogy van is értelme, az egy
kisebb volumenű módosítás mondjuk az elővásárlási jog kapcsán, amivel, azt
gondolom, még talán egyet is lehet majd érteni - ezt előzetesen is elmondtuk -, hogy
bizonyos spekulációs ügyeket kivegyünk. De hogy fenekestül felforgassuk a jelenlegi
szabályokat, úgy, hogy azt semmiféle előzetes szakértői konzultáció nem előzte meg,
azt én nem tartom szerencsésnek. Nagyon sok mindenre meg nem ad választ ez a
törvénymódosítás, például arra, hogy mi lesz a futó életjáradék-programok
finanszírozásával. Ez egy olyan bizonytalanságot teremt több tízezer, főleg idős,
kisjövedelmű ember számára, amit, azt hiszem, részletesebben át kellene gondolni
ebben az anyagban. Nagyon-nagyon sok olyan ügy van benne, ami miatt meg kellett
volna, hogy előzze ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását egy szélesebb körű
társadalmi egyeztetés. Majdnem minden magyar embert érint ez a probléma, és én azt
gondolom, méltatlan ahhoz, hogy ezzel a tárgyalási módszerrel, így csináljuk.

Nagyon megfontolásra ajánlanám, hogy egy szűkebb körű módosítással
rendezzünk le bizonyos olyan ügyeket, amiket más törvény okán nyilván át kell
vezetni, tehát hogy ki kezelje, hol legyen a Földalap felügyelete, amivel alapvetően
nincs is vitánk. Úgy gondolom, ezeket meg lehetne oldani, de nem kellett volna most
ennek az okán egy ilyen kéthetes gyorsított menetrendben egy olyan törvény - főleg a
földtörvény - nagyon fajsúlyos módosításaival is foglalkozni, ami… Még azt se
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mondom, hogy nem zavarhatja meg esetleg a moratóriummal kapcsolatos
tárgyalásokat se, de ez nyilván a minisztérium felelőssége, hogy emellett így döntött.

Én azt javasolnám a többségnek, nyilván ők többet tudnak erről, hiszen már
másfél héttel ezelőtt érdeklődött nálam a média, hogy mi is lesz ebben a
földtörvényben. Mondtam, jó lenne, ha tudnánk, csak nem tudjuk, csak halljuk. Én azt
kérem, gondolják végig, gondoljátok végig, mert nem ez szokott lenni a
földtörvénnyel kapcsolatos tárgyalási mód. Szerintem vissza kellene venni ezt a nagy
forradalmi hevületet, mert ennek nem lesz jó vége.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom a szót Szabó Rebekának.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Röviden csak annyit mondanék,
abban egyet kell értsek ellenzéki társaimmal, hogy ez a fajta sürgősség nagyon
megnehezíti a színvonalas munkát. Őszintén szólva - bár tudom, a
kormányprogramban benne volt, hogy a földkérdést rendezni kell, de - nem látom,
hogy miért kell ezt ennyire rohamtempóban, és még esetleg egy-két hónapig miért
nem bírja ki ez a helyzet, hogy alaposabban áttekintsük, és az egyeztetéseket
lefolytassuk a szakértőkkel, illetve a társadalmi szervezetekkel.

Egyébként az LMP azt gondolja, hogy ami az elején az általános
rendelkezésekben fő célokként ki van tűzve, azokkal nagyjából egyet tudunk érteni.
Ezek jó célok, csak azt nem látjuk ebben az egész szövegben, mi arra a garancia,
hogy valóban ezek a célok fognak megvalósulni. Nagyon sok konkrét intézkedés csak
úgy van megemlítve, hogy ezt majd a megfelelő kormányrendelet fogja szabályozni,
aminek ismerete nélkül nyilván elég nehéz a konkrétumokról beszélni.

Mindenesetre ezzel összefüggésben csatlakoznék Varga Gézához, hogy
megkérném helyettes államtitkár urat, hogy a főbb pontokat, amit a kormány
kifejezetten fontosnak, előremutatónak gondol és ami konkrétum, tehát ami nem a
célok szintjén van, azt legyen szíves, fejtse ki egy kicsit részletesebben.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését Gőgös Zoltánnak adnám át
addig, amíg hozzászólóként megkapom a hozzászólás lehetőségét.

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Akkor megadom a szót elnök úrnak a hozzászólására.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Valószínű, volt államtitkár úr,
Gőgös Zoltán pontosan tudja, hogy miért került sor ennek a törvénytervezetnek a
benyújtására, hiszen ami az elmúlt nyolc évben földügy környékén történt, talán az
egyik legnagyobb visszatetszést váltotta ki a magyar társadalomban, nem
különösebben az akkori ellenzék, a mi részünkről. Tisztázni szeretnénk,
Magyarország legutolsó nagy vagyoni értékéről, a földről van szó, amely részben az
állam tulajdonában van - és itt majd az NFA-ra külön visszatérünk -, részben
magánszemélyek tulajdonában van, ami érintheti ezt a tulajdonlási jogot, amikor egy
eladásra kerül sor, hogy ki is az elővásárlásra jogosult. Ugye ezt a 37. paragrafus
környékén javasolja az előterjesztés tisztázni és újraszabályozni.

De mi is történt? A polgári kormány a Nemzeti Földalap mint intézmény
létrehozásával próbálta a ’98-2002-es időszakban egy földvédelemmel, de leginkább
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a helyben lakók és nevesítetten a családi gazdálkodók hosszú távú gazdálkodását
stabilizálni és kiszámíthatóvá tenni. Természetesen ehhez a háttérintézmény - mint az
NFA - létrehozása szükségszerű volt, amint a 2002-es kormányváltás bekövetkezett,
az első törvények között, a száznapos, a nyári törvénykezések között változtatta meg
a Medgyessy-kormány mind a földtörvényt, mind az NFA… Akkor még csak a
földtörvényt, hogy tisztázzuk, például az elővásárlási jog tekintetében, és többek
között létrehozott más típusú értékesítési lehetőségeket is, mint addig ezt a törvény
megengedte volna.

Ebből látszódott, hogy körülbelül mi lesz a szocialista-szociáldemokrata
többségnek a stratégiája. Ők nem nagyon védték, hanem inkább - ha lehetett -
megszabadultak a termőföldtől. Elindítottak ugyan egy „Földért életjáradékot”
programot, ami az államháztartás szempontjából iszonyú nagy kudarc, főleg az első
három verziója olyan aránytalan értékkifizetést tett, amibe most belerokkanhat az
államháztartásunk, hogyha nagyon kemény egyensúlyt nem tudunk teremteni. Ezt
önök pontosan tudják, hogy mekkora a kifizetés. Olyan aránytalan kifizetések
történtek egyes művelési ágakra, amely soha az életben olyan ellenszolgáltatást nem
nyújtott a tulajdonosnak, mint amit most járulék formájában megkap. Aztán rájöttek
persze erre ők, hogy innen visszafelé kell jönni. Végül beszigorították úgy, hogy most
azt hiszem, az ötödik verzió van forgalomban, az már majdnem működésképtelen.

De ez mit is jelentett? Hogy nem a családi gazdálkodásnak és a föld
tulajdonlásának azt az örökletes formáját választották, ami Nyugat-Európában
jellemzően működik - azaz, mondom így, apáról fiúra szállva segíti elő a gazdálkodás
biztonságát -, hanem az egyes földtulajdonosoktól kiszakították a földtulajdont,
bevitték a nagy állami rendszerbe, és az állami rendszerben újraosztották. De hogyan
is osztották újra? Létrehoztak egy olyan földértékesítési gyakorlatot, amire nem volt
jogszabályi felhatalmazás - mind a mai napig nincs, és azt nem tudták megmutatni -,
ez az úgynevezett értékesítési egység fogalma, amely gyakorlatilag egyes
közigazgatási határokon belül található állami földek összességét vonta be az
eladásba úgy, hogy arra csak egy pályázattal lehetett jelentkezni, függetlenül attól,
lehet, hogy 30-40 helyrajzi számon terült el az összességében száz, ötszáz, ezer
hektáros terület. Ezzel akár lehetetlenné tették, hogy valóban az eladásra szánt állami
tulajdonú terület mellett lakó, szomszéd, helyben lakó családi gazdálkodók, ezek
mind kiszorultak a törvényben egyébként biztosított elővásárlási jogukból. Úgy
vettük észre, hogy bizony a tőkés befektetők kedvenc célpontja lett ezáltal az
értékesítési egységben való termőföld-pazarlás, mert ez véleményünk szerint az volt.

Természetesen úgy gondoltuk, hogy amikor úgy adódik, hogy kormányzati
többséget tudunk képviselni, ezt az általunk nyolc éven keresztül bírált rendszert
folytatni nem lehet, és az első adandó alkalommal vagy legalábbis a legkorábban
ígérkező alkalommal megpróbáljuk helyreállítani, bemutatni, hogyan lehet felelősen
állami vagyonról gondoskodni, netán a termőföld-vagyonról. Ezért aztán az a másik
nagy képtelenség, amit a Medgyessy-kormány alatt éltünk meg, hogy az NFA-t, a
Nemzeti Földalapot gyakorlatilag megszüntették, beintegrálták az MNV Zrt.-be, és a
legnagyobb felelőssége Gráf Józsefnek és véleményem szerint a politikai
államtitkárnak is az volt, hogy hagyta az FVM minisztériumtól akkor elvenni ezt az
iszonyú fontos, birtokpolitikai koncepcióhoz nagyon szükséges elemet, az NFA-t, és
bevitték a Pénzügyminisztérium költségvetési szemléletű MNV Zrt.-jébe, akiknek
aztán abszolút nem volt érdekük, hogy mondjuk hogyan próbálnak vidéken
megélhetést biztosítani egy hosszú távú földkoncepcióval. A Pénzügyminisztérium
kőkeményen fiskális szempontokon keresztül nézte, hogy ha nincs elég pénzem,
akkor eladok. Körülbelül ez volt a gyakorlat 2005-2006-2007-től kezdve, különösen
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amikor az MNV Zrt.-ben olyan vezetők voltak, Benedek Fülöp mondjuk, aki
minisztériumban is, az FVM-ben is ezeket az érdekes földeladásokat kezelte mondjuk
az értékesítési egység fogalmának bevezetésével. Majd Benedek Fülöp nem tudott
sosem szabadulni a földtől, különösen az állami földtől, azonnal átment az MNV Zrt.-
hez, és ott a földportfolióért felelős vezérigazgató-helyettes lett. Aztán tudjuk
azoknak az ügyleteknek a végét, pontosabban a végét még nem tudjuk, csak azt, hogy
nagyon magas beosztású vezetőknek menesztésére került sor, mind az MNV Zrt.
vezérigazgatójáéra, mind a földportfolióért felelős vezérigazgató-helyettesére, most
pedig, úgy tudjuk, elég sok nyomozati szakaszban lévő ügy van, amely kizárólagosan
az állami termőföldek - jelen esetben úgy mondhatnánk: - furcsa értékesítését jelenti,
nevesítsük: netán bűncselekmény gyanúját is felveti. Itt tartunk most az állami
termőfölddel.

Nem véletlen, hogy ez a törvénytervezet azzal kezdi, hogy az NFA
visszakerül a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, oda, ahol véleményünk szerint annak
helye van. Mert igaz, hogy ez egy nagyon nagy vagyontárgy, de ennél sokkal több:
erre lehet alapozni netán a vidéki megélhetést hosszú távon, netán a gazdálkodók
számítható jövőjét, hogy hogyan lehet gazdálkodni az állami földdel, ha netán abban
lehetősége van, vagy netán hogyha ő vásárol, és akkor pontosan tudja, hogy ő mint
helyben lakó gazdálkodó, szomszéd, érintett milyen eséllyel indul egy esetleges
értékesítésnél, amiben vevőként részt vehet. Nyilvánvaló, hogy azzal, hogy az NFA
visszakerül… Önök azt kérdezték, hogy miért kell így sietni. Bizonyára nem vették
észre… Valóban feszített a törvényalkotás, nekünk is, tehát kormányoldali
képviselőknek is, úgyhogy azt gondolom, hogy most a negyedik ciklusú
képviselőséget töltjük itt néhányan, és ilyen feszítetten még nem indult el
kormányváltás után törvénykezés. Nagyon sok mindent helyre kell tenni, ez azt
jelenti. Óriási az a káosz, amit helyre kell állítani, ezért kényszerültünk ilyen feszített
törvénykezésre.

Az NFA-törvény is ezek körébe tartozik. Aki figyelte az MNV Zrt.
vagyonportfoliójáról szóló törvényt, amely az MFB-hez próbálja a törvénnyel - ezt
már ugyan letárgyaltuk - áthelyezni, annak látnia kellett azt is, hogy, hoppá, viszont a
Nemzeti Földalap még ott maradt az MNV Zrt.-nél. Most van itt a társtörvénye,
amely az MNV Zrt.-től az NFA teljes rendszerét beintegrálja, illetve a VM, a
Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá helyezi. Ennek következtében
természetesen a törvényszakasz első területei főleg a struktúrával foglalkoznak, azaz
az elnök, az elnökhelyettes kinevezésével és egy nagyon fontos dologgal, amit szintén
hiányoltunk: hogy évente beszámol az Országgyűlésnek az NFA. Ez volt az a másik
pont, amellyel az akkori FVM alól kiszervezték az NFA-t, bevitték az MNV Zrt.-be, a
Pénzügyminisztérium fennhatósága alá, és innentől kezdve a parlamentnek láthatatlan
lett az egész Nemzeti Földalap rendszere. Azért volt egy kis szerencsénk, mégpedig
az, hogy a felügyelőbizottságba, az ellenőrzőbizottságba a kisebb gazdaságokat
képviselők nevében Budai Gyulát - aki most már országgyűlési képviselőnk - a
Magosz részéről delegálni tudtuk, és a legtöbb disznóságot bizony-bizony ezen
ismeretek alapján tudtuk felderíteni. Ha ez nincs, akkor gyakorlatilag láthatatlan lett
volna, és utólag kellett volna mindazokat a - most már úgy tűnik -
törvénytelenségeket feltárni, amelyeket idő közben próbáltunk érzékeltetni.
Kihelyezett ülést tartottunk direkt Bábolnán, hogy arról beszéljünk - Ez három éve
volt? Három vagy két évvel ezelőtt volt az előző ciklusban. -, hogy, kérem szépen, ott
valami nem tisztázott körülmények között történik. Benedek Fülöp földportfólióért
felelős vezérigazgató-helyettes totálisan megnyugtatott bennünket, persze csak
próbált, hogy minden a legnagyobb rendben megy, ne aggódjunk. Hát, azóta két
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feljelentés is van, és tartok tőle, hogy ennek még nem lesz vége, ha a teljes rendszer
ismeretanyaga feltárásra kerül. Innentől kezdve tehát évente beszámol majd a
Nemzeti Földalap az Országgyűlésnek, azaz visszakerül a társadalmi kontroll alá
Magyarország legnagyobb közvagyoni része, a földkérdés, a földbirtokrendszer.

Aztán természetesen olyan apróság is bele kellett hogy kerüljön, amely
rögzíti, hogy hogyan, milyen módon lehet egyáltalán állami földhöz érintettnek
hozzájutnia, ha netán vásárolni szeretne, ha netán bérelni szeretne, vagy ha netán
csere útján szeretne hozzájutni állami földhöz. Nyilvánvaló, hogy ennek a
rendszernek a logikája az, hogy olyan, mint értékesítési egység, a későbbiekben nem
működhet, mert jogszabályi alapja nem volt, véleményünk szerint törvénytelen volt.

Ami új fordulat, merőben új, de tökéletesen tükrözi a polgári kormány ’98-
2002-es időszakához hasonlóan az állami földdel, a helyben lakókkal, a családi
gazdálkodókkal kapcsolatos szemléletünket, az a 36-37. § környékén van, ahol a
törvénytervezet definiálja, hogy kik is azok a helyben lakók. Megszünteti azt a
képtelenséget, amit Gőgös Zoltán államtitkár úrék ideje alatt hoztak létre, hogy
helyben lakónak minősítették a társas vállalkozások bármely tagját, függetlenül attól,
hogy az eladásra szánt földterülethez neki helyben lakás szempontjából semmi köze
nem lehetett; lehet, hogy a cég oda volt bejegyezve, de tagja, tulajdonosa lehetett a
Föld bármely pontján, már elnézést, mert többségi társasági formában bárki lehet, az
nincs tiltva, hogy nem lehet, csak magyar állampolgár, bárki lehetett. Mégis ez a,
számunkra megfoghatatlan nem helyben lakó elővásárlási jogosultságot kapott a
törvénytervezet alapján, ami most - bocsánat! - törvény, az akkori törvénytervezet, a
jelenleg élő törvény alapján. Na, természetesen ezt a képtelenséget is azonnal meg
szeretnénk szüntetni, a tervezetben ez is benne van. És nyilvánvaló, hogy definiálni
kellett, hogy ez az elővásárlási jogosultság itt egy új fordulattal, ha az állami
gondoskodásról beszélünk, akkor elsősorban a magyar államot illeti meg.

Nem kivételes ez a gyakorlat, Európában több uniós, nagyon régi uniós
tagországban van így, tehát nem ilyen, utólag csatlakozott országok tekintetében, régi
uniós tagországoknál ez nagyon régi jogosítvány, jog, ami működik. Az Európai Unió
bírósága ezt nem támadta meg, tehát azt gondoljuk, hogy ennek a jogosultsága akkor
részünkre is, akik ilyet szeretnénk, tehát egy csatlakozó országra részére is fennáll. Itt
a francia földtörvényre szerettem volna csak utalni, amely szerint az ottani SAFER
intézmény, az állami földalapot kezelő intézmény az elővásárlási jogosultság első
helyezettje Franciaországban. Ezzel valóban egy új típusú gondoskodást mutatunk be,
eltérően attól a pazarló gondoskodástól, hanyag felelősségű gondoskodástól, amit a
leköszönő kormány mutatott be az elmúlt nyolc évben. És, mondom, nem véletlen,
hogy ennyi társadalmi kritikát kapott, és természetesen akkor a pártoktól, mitőlünk is,
ellenzéki kritikát kapott.

Összességében úgy látom, hogy az elmúlt nyolc év általunk sokat bírált és
más szemléletű hozzáállását mutatja be a törvénytervezet, és ezt megpróbálta
jogszabályi formában a parlament elé benyújtani. Ezért természetesen a
tárgysorozatba-vételét is és az általános vitára való alkalmasságát is támogatni
szeretnénk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a hozzászólást, és akkor visszaadom az elnöklést.

(Az elnöklést Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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(Sáringer-Kenyeres Tamás jelzésére:) Miután ellenzéki képviselő nem
jelentkezett, Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én
csak annyit szeretnék… Többször felvetődik itt, hogy mire a sietség. Erre van egy
egyszerű válasz is: ha én jól tudom - de tessék kijavítani, ha ez nem igaz! -,
augusztusban be kell jelentenünk a moratórium iránti kérelmet az Európai Unió felé,
amire 2011 elején fogunk választ kapni, tehát valamikor január környékén. Ha a
válasz elutasító, tehát nem engedik a moratórium meghosszabbítását, akkor itt nekünk
kész, felállt, működőképes rendszerekkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy megfelelő
módon tudjuk kezelni a magyar föld kérdését. Én tehát azt mondom, hogy lehet, hogy
az anyag pénteki kibocsátása egy kicsit késői volt, de egyébként abszolút időben
vagyunk; meg kell hozni a szükséges döntéseket, és fel kell állítani azokat a
szervezeti egységeket, amelyek annak a végrehajtására is alkalmasak lesznek.

Gőgös Zoltán képviselőtársamnak, alelnök úrnak annyit tennék hozzá - és én
még egy kicsit durvábban fogalmazok -, hogy úgy történtek a földeladások, hogy ha
szóltak, akkor eladtak. Zala megyében legalábbis konkrét példát tudok mondani:
egyben történt meg 900 hektár meghirdetése, úgy, hogy két hét állt rendelkezésre
arra, hogy a termelők összeálljanak, valamiféle, a feltételrendszernek, a kiírásnak
megfelelő csoportosulást képezzenek, és vásároljanak. Ha akkor a Zala Megyei
Közgyűlés mint vevő nem lép be, akkor olyan - úgymond - szűk körben lévő
tulajdonosi csoportok jutottak volna hozzá 900 hektár zalai termőterülethez, amihez,
én meg merem kockáztatni, közük nem volt; annyiban voltak zalaiak, hogy jártak már
ott.

Én tehát úgy ítélem meg, hogy ennek a rendszernek, magának a Nemzeti
Földalapnak és a hozzá tartozó struktúrának a rendezése igenis sürgős, és ezt még, ha
lehetőségünk van rá, feltétlenül a szabadságolások előtt pályára kell helyezni.
Köszönöm a szót, elnök úr.

ELNÖK: (Gőgös Zoltán és Jakab István jelzésére:) Gőgös Zoltán alelnök
úrnak, majd Jakab Istvánnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Csak egy rövid reakció, mert sok
mindent vághatnánk mi egymás fejéhez földügyben, azt gondolom, mert én is
mondhatnám, hogy a magyar állami földterület 20 százalékát ingyen odaadták 50 évre
12 állami gazdaságnak annak idején, nem ennyi idő alatt, két nap alatt. Mert én azt
ingyenes dolognak tekintem gyakorlatilag, és 50 évre, ami mindenféle törvénnyel
ellentétes volt. És én nagyon remélem, és ajánlottam is Budai úr figyelmébe, hogy
majd a bérleti díjak okán azzal kezdje, mert ők fizetik a piaci bérleti díjnak a
20 százalékát nagyjából most. Tehát csinálhatjuk ezt, nincs ezzel gond, mert
mindenki tud a másikról; mindenhol emberek vannak, és mindenhol vannak ötletek,
ezt is látjuk. De én akkor sem értem, hogy mi köze van a moratóriumhoz ennek a
gyorsaságnak, mert a moratóriumhoz semmi köze nincsen, ezt szeretném jelezni, sőt
lehet, hogy ártunk vele, hogyha nem egy konszenzusos törvényünk lesz, amit
mondjuk az Európai Uniónak is be kell majd mutatni, mert azért ők nyilván
kíváncsiak sok minden földdel kapcsolatos ügyre.

És én azt gondolom, most már akkor azt is nyíltan meg kellene mondani, hogy
nemkívánatos tevékenységet végeznek Magyarországon az állattenyésztés
90 százalékát és a foglalkoztatás, a hivatalos foglalkoztatás 90 százalékát adó társas
vállalkozások. Uraim, ki kell állni a közvélemény elé, meg kell mondani, hogy
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minden ízünkből, minden porcikánkból, minden zsigerünkből gyűlöljük őket, és
nemkívánatos személynek tekintjük őket! Az összes olyan intézkedés, amely most
napirenden van, és minden olyan, amit itt az elnök úr is mond, egyértelműen ebbe az
irányba mutat. De akkor ezt meg kell mondani! És meg kell mondani annak a
foglalkoztatotti rétegnek, meg annak a rengeteg polgármesternek, akiket ők segítik,
meg a falunapokat meg az összeset - a múltkor ezt én nagyjából elmondtam a
parlamentben -, hogy erre Magyarországon nincsen szükség. De akkor ezt meg kell
mondani, és nem így körül kell írni, hogy merthogy ezt csinálták, azt csinálták.

Egyébként nincsenek az ügyek lezárva, elnök úr, tehát lehet bizottsági
üléseken mindenféle törvénytelenséget, egyebet mondani, de várjuk meg ezeknek az
ügyeknek a végét, és ne próbáljunk úgy embereket bizonyos dolgokba belekeverni,
hogy… Jó, feljelentették, én is fel tudok jelenteni bárkit holnapután, hogy miért nem
tartják be például azokat a törvényeket, amelyek szerint 15 napon belül el kellett
volna az elküldött vagy felmentett köztisztviselőkkel számolni, meg meg kellett volna
adni például - tudom, hogy nem ez a téma, de az általános vitánál vagyunk - a
közszolgálati viszony megszűnését. A volt, korábbi kollégáim nem tudnak
elhelyezkedni, uraim, mert se kiléptetve nincsenek, se semmi nincsen velük. És akkor
beszélgethetünk arról, hogy kit miért kell majd feljelenteni. De én nem ezt kértem. Én
azt kértem, hogy ez olyan nemzeti ügy, legalábbis azt gondolom, és mindig erről volt
szó, ami azért ennél egy kicsit szélesebb előkészítést igényelne. Én semmi mást nem
kértem.

Nincs időszorítás. Csináljuk meg a törvényben azokat a módosításokat,
amelyek most a visszavétel meg egyéb okán kellenek, de ne menjünk most bele ilyen
mélységéig egy olyan földtörvény-módosításba, ami nincsen kitárgyalva! Két évig
tárgyalgattunk a földtörvény-módosításról, már bíztam is benne, hogy majd lesz egy
normális földtörvényünk, igaz, aztán a végén nem lett, de két évet adtunk akkor arra.
És most is kellene adni legalább néhány hónapot arra, hogy mindenkit
megkérdezzenek erről, ne csak egy szűk kör találja ki megint, hogy mi hogy legyen.
Én csak ennyit kértem, semmi mást.

Úgyhogy én továbbra is azt javaslom, hogy ezt… A jövő héten jöjjön vissza,
az apróbb módosításokat bármikor meg tudjuk csinálni, még viszonylag ebben a
szakaszban is, de ne ilyen szintű módosítással foglalkozzunk most. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy mondat: azért én tartok tőle, hogy a társas
vállalkozásokkal szemben a gyűlöletet most inkább Gőgös Zoltán feszítette, mint a
Fidesz tenné. Kérem bármelyik nyilatkozatunkat és a leírt programjainkat elolvasni.
Mindig is elmondtuk, hogy minden nagyságrendű birtoktesttel rendelkező
gazdálkodóra szüksége van a magyar társadalomnak - ebben benne vannak a társas
vállalkozások is. Csak azt is hozzátettük, hogy az olyan típusú előjogokat,
amilyeneket önök adtak az elmúlt időszakban, nem tartjuk egészségesnek…

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Az elnök úr hozzászól, vagy…?

ELNÖK: A hozzászólásomból egy kérdés kimaradt - és elnézést kérek a
kormány képviselőitől. A törvénytervezet tisztázza, felsorolja, hogy mely állami
tulajdonú földek tartoznak az NFA hatásköre alá. Ezért számomra nagyon fontos volt,
hogy a honvédségi területek is idetartoznak, és átadhatók az NFA-nak, amennyiben a
honvédelemért felelős miniszter már nem látja szükségesnek, hogy azokat a
rendszerben tartsa. De kérdezni szeretném - én ezt nem láttam, de lehet, hogy ez az én
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hiányosságom -, hogy a nemzeti parkok területei most hol lesznek, hol vannak.
Mondjuk a két minisztérium most egybeolvadt a vidékfejlesztés tekintetében, de őket
is beleértjük-e majd az NFA hatáskörébe? Én csak ezt akartam megkérdezni, és
elnézést kérek azért, hogy ezt elfelejtettem a hozzászólásomban megkérdezni.

Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár
Úr! Tisztelt Bizottság! Az előző mezőgazdasági bizottsági ülésen már jeleztem, hogy
eléggé stabil és erős az emlékezetünk, így - bocsássák meg nekem! - én emlékszem
2002-re, amikor ilyen idő tájt készült az a földtörvénytervezet, amelynek kapcsán mi
nem tehettünk mást tehetetlenségünkben… (Gőgös Zoltán: Ősszel!) …, mint
kombájnokkal vonultunk az utakra, államtitkár úr. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Egész
napos egyeztetés volt, egyetlenegy szavunkat nem vették figyelembe, és megszületett
az a változtatás, amely a helyben lakó gazdát úgymond megfosztotta a jogaitól
(Gőgös Zoltán közbeszól.), úgymond megfosztotta jogaitól a helyben lakó gazdát, mi
több - pontosan idézem, mert előttem van a földtörvény - azt mondta: az alábbi
sorrendben elővásárlási jog illeti meg - és ez vonatkozik a használatra is -:
haszonbérlőt, feles bérlőt, részes művelőt: jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját,
illetve helyben lakó részvényesét, helyben lakó szomszédot, helyben lakóit, a magyar
államot. Kérem tisztelettel, majd valahol ezután, a 2. pontnál jön az, hogy családi
gazdálkodó, és hadd ne soroljam! Pontosan próbáltam idézni a földtörvényt.

Kérem tisztelettel, nyolc esztendeig volt elegendő időnk arra, hogy
felkészüljünk, államtitkár úr, nyolc esztendőn keresztül. Nyolc esztendőn keresztül
próbáltuk azt összerakni, hogy hogyan lehet - és ezt aláhúznám - jogaiba
visszahelyezni az ott élő gazdát, családi gazdálkodót és az ott gazdálkodó nagyüzemet
is. Mert ha valami miatt sietni kell most, tisztelt bizottság, az az, ez a legutóbbi,
tegnap délutáni friss élményem, amikor úgymond most már szabadon intézheti
ügyeit, de korábban nagyobb vagyont szerezvén néhány évre a közfigyelem elől
elvonult egy szűkebb területre, majd megvásárolt egy termelőszövetkezetet, mert elő
tudta venni azt a pénzt, amit korábban megszerzett. Kérem, adják-veszik a
gazdaságokat, és a helyben lakó emberek elől viszik el a földet. Tehát nem
nagyüzemellenes, nem nagybirtokellenes; a rend irányába ható intézkedés az, hogy
aki valóban ott él, ott gazdálkodik, ott akar boldogulni hosszú távon, azokat az
embereket vagy emberek közösségét segítsék, a jogaiba vissza kell őket helyezni.

Mi úgy gondoljuk, hogy ez a törvénymódosítás pontosan ebbe az irányba hat -
pontosan ebbe az irányba hat! -, hogy végre valóban megállítsuk azokat a
folyamatokat, amelyekről az elnök úr beszélt, és a sürgősséget ez indokolja. Hát miről
van szó? Arról, hogy változatlanul még mindig ha egy-egy nagyobb terület korábban
meghirdetésre kerül, amíg a folyamat le nem áll, addig ezek zajlanak. Igen, meg kell
állítani. Igen, ha nyolc esztendővel ezelőtt korábban majdhogynem konszenzus
alapján kialakított földbirtok-politika esetében, tekintetében lehetett egy olyan
intézkedést tenni, hogy egyik pillanatról a másikra felrúgjuk, azt gondoljuk, hogy
most a rend irányába kell elmozdulni. A rend irányába, méghozzá úgy, hogy valóban
a parlament ellenőrzését biztosítani kell a folyamatok esetében minden tekintetben, és
a rend irányába kell elmozdulni, hogy valóban a helyben lakó tudja megvásárolni
vagy használni a földterületet. Vagy éppenséggel, ha nincs lehetősége, akkor a
magyar állam a polgárok érdekében be tudjon avatkozni. Azt gondolom, hogy ez nem
lehetősége a kormánynak, ez kötelessége. Ezt a kötelességet viszont mi a magunk
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részéről azt gondolom, nemhogy akceptáljuk, hanem ezt a tevékenységet segíteni is
akarjuk.

Ahogy elnök úr fölvetett egy problémát, nyilván nekünk is van egy
észrevételünk. Ezt jeleztem már a helyi birtokhasznosítási bizottságok ügyében,
nyilván majd erről még kell hogy egyeztessünk, pontosan azért, hogy a helyben lakó
gazdák azok, akik legjobban ismerik a helyi viszonyokat, hogy közreműködésükkel
tudják segíteni, hogy a folyamatok egészségesen menjenek végbe. Véletlenül se
lehessen olyan, hogy ezt követően bárki jogtalanul, jogellenesen jut földhöz.

Én azzal szeretném zárni, hogy késésben vagyunk. Nem véletlen az, hogy
olyan mondatok elhangzanak, hogy felül kell vizsgálni bizonyos ügyleteket. Igen,
amennyiben az nem törvényes keretek között zajlott, azt felül kell vizsgálni, most
pedig azonnal meg kell tenni a lépést, hogy egyszer s mindenkorra megakadályozzuk
azokat a lépéseket, amik még sorra várnak. Nem szeretném idecitálni, de főleg a
földhasználat tekintetében vannak nagyon durva esetek. Gondolom, majd a konkrét
ügyek tárgyalása kapcsán ezekre majd valószínű ki tudunk térni. Több olyan nagy
befektető van ma Magyarországon, aki több ezer hektár földet használ, csődbe ment a
gazdaság, a fél megyének tartozik - mondjuk, Szolnok megyében, ne nevesítsem
konkrétan az illetőt, de természetesen állok rendelkezésre -, és szó nélkül néztük, mi
több, a földhasználat is megillette az illetőt.

Azt gondolom, hogy egyszer és mindenkorra az ott élő embereket kell
jogaikba visszahelyezni és segíteni akár magángazdaság, akár pedig egy erre a célra
létrejött szövetkezet. De akkor az működjön szövetkezetként, és valóban biztosítsa a
lehetőséget az ott élő embereknek, hogy emberi életet tudjanak élni, de nem is
lehetetleníti el. Ha nem beszél róla, akkor az nyilvánvaló dolog, hogy megadja a
lehetőséget. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mondjuk
mérsékelt élvezettel hallgatom a két eddigi váltópártnak a kölcsönös vádaskodását,
ami a magyar földdel történt intézkedéseket illeti. Ez szinte részletkérdés. Elnök úr
elemzésével - csakúgy, mint a hozzászóló kormánypárti képviselőtársaim
elemzésével - tulajdonképpen egyetértünk. De ügyrendileg azt gondolom, az
mindenképpen helytelen, hogy egy kormányzati előterjesztés van előttünk, hallottuk a
minisztérium, a helyettes államtitkár úr beszámolóját, én a beszámoló után kérdést
intéztem a helyettes államtitkár úrhoz, és ezekre a kérdésekre az ellenzéki képviselők
próbálnak válaszolni. Azt gondolom, ez ügyrendileg mindenképpen helytelen, de
legalábbis a színjátékot nagyon jól mutatja, hogy gyakorlatilag a kormányzati
apparátus sincs felkészülve ennek a törvénynek, megfelelő részleteinek még csak a
megvédésére sem. Mert mi indokolná egyébként, hogy elvettük a szót a helyettes
államtitkár úrtól?

Ami a földmoratórium kérdését illeti. Nem értek egyet Gőgös
képviselőtársammal sem, hiszen a földmoratóriumtól függetlenül kell megvédeni a
magyar földet, és ebben az értelemben ezek az intézkedések valójában jó irányba
megtett intézkedések. Itt megint csak a sietséggel, a társadalmi vita hiányával nem
értünk egyet, és az ördög a részletekben lehet elrejtve, és ilyen rövid idő alatt nem
tudjuk kihámozni belőle azt, hogy vajon a beterjesztő kormánynak valójában mi a
szándéka? Mert a jó szándék leple alatt azért a részletekben lehetnek olyan nem
támogatható megoldások, amiknek a társadalmi vitája elmarad.
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Úgyhogy továbbra is várom helyettes államtitkár úrnak az indokolását és az
értékelését a benyújtott törvénymódosítással kapcsolatban. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársam, csak szeretném jelezni, és ne
érts félre, valószínű, az itt eltöltött időnek a hiánya az, ami még téves gondolataidat
közreadatta veled. A törvénytervezet ismertetése után a képviselőknek nyílik meg a
lehetőség kérdésre, észrevételre, gondolatainak a kifejtésére. Ezt addig tesszük első
körben, amíg van hozzászóló, jelentkező képviselő. Addig általában a törvény
előterjesztői, a minisztérium képviselői jegyzetelik ezeket a gondolatokat. Utána
megadjuk a szót a kormány képviselőjének, majd pedig ha további kérdések merülnek
fel, akkor még egy körben újra a képviselőknek van lehetőségük kérdéseik
feltevésére, amelyre újra válaszolva rendszerint el szoktunk jutni az előterjesztés
vitájának a végéhez.

Most is ezt a gyakorlatot követem: amíg kérdező van, addig a lehetőség a
képviselőké, és csak utána lesz újra a szó az előterjesztő képviseletében eljáró
személyé.

(Jelzésre:) Pócs Jánost láttam soron következő jelentkezőnek, és jegyzem a
továbbiakat is. Pócs Jánosnak adok szót.

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Az elmondottakkal kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy a kormány és a
mezőgazdasági tárca szakemberei nyolc évig egyeztettek a földtulajdonosokkal és a
gazdákkal. Nyolc évig egyeztettek a különböző szakmai szervezetekkel, és ezek
alapján született meg az a választási döntés, ami megszületett. Úgy gondolom, hogy
akik e mellett a kormány mellett döntöttek, akik erre szavaztak, tudják nagyon jól,
hogy miért döntöttek így, és azt várják, amit ez a kormány tesz.

Hogy miért ilyen sürgős, arra egy helyi példát szeretnék röviden elmondani.
Jelenleg tudnám prezentálni azokat a szerződéseket - zsebszerződéseket -, amelyeket
a mai napig is külföldi befektetők próbálnak kötni a földtulajdonosokkal, hogy a
jelenlegi napi áron adják el a földet, majd az életük végéig fizetnek
földhaszonbérletet. Ezzel azt szeretném kiemelni, hogy a gazdák és a földtulajdon
védelmében jelenleg az a tét, hogy a spekulánsok vagy a kormány a gyorsabb. Úgy
gondolom, nem szabad engedni, hogy a spekulánsok legyenek a gyorsabbak.

A társas vállalkozásokkal szembeni gyűlölet meggyőződésem, hogy egyrészt
nem igaz, másrészt igaz az a mondás, ami úgy szól, hogy nehéz valakiről elhinni,
hogy igazat mond, ha tudjuk, hogy a helyébe hazudnánk. Mert a gazdák nyolc évig
tapasztalták, hogy gyűlölték őket. A gazdák nyolc évig tapasztalták, hogy
kisemmizték őket. Erről szólt a jelenlegi AKG-program, és erről szólt az a program,
amit úgy neveztek, hogy „Földért életjáradékot”, ami arról szól, hogy a gazda csak
szabaduljon meg a földtől, majd mások ezt továbbviszik és továbbadják. Addig, amíg
külföldön ez úgy működik, hogy minden támogatást megkapnak a gazdák annak
érdekében, hogy a gyermekeiknek tovább tudják adni a gazdálkodást. De amíg ennek
a kisemmizése zajlott és zajlik most is, hogy ha a lehető legrövidebb időn belül nem
fogadjuk el ezt a törvényjavaslatot, azt kérem, hogy gondoljuk végig, és a
földtulajdon és a gazdák védelmében igenis sürgősséggel el kell fogadni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hanó Miklósnak adok szót, nem látok
ellenzéki képviselőt. Parancsolj, tiéd a szó.
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HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azért ültem át erre az
oldalra, mert a klíma a derekamnak nem tesz jót - semmi félreértés ne legyen...

ELNÖK: Csak praktikus kérdés: tartósan gondoltad, mert akkor megcserélünk
itt… (Hanó Miklós: Tartósnak tűnik, mert nem jó…) Kérem a titkárságot, Miklóst
ültessük át ide, és…

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Ami a lényeg: én is egyetértek azzal, hogy ezt a
törvényt meg kell alkotnunk, pontosan azért, amit az előttem szólók elmondtak, Jakab
Istvántól kezdve mindenki, akik a családi gazdaságok és a termelők, egyéni
vállalkozások érdekében emeltek szót. (Gőgös Zoltán távozni készül.) Csak annyit
akarnék elmondani Gőgös úrnak, mielőtt kimegy, hogy Békéscsaba, Telekgerendás
határában volt egy állami gazdaság valamikor, és az ott megmaradt földek egy része,
közel négyszáz hektár - először egy tagban, de utána sikerült elérni, hogy legalább
több tagban - legyen kimérve, de a társas vállalkozások révén szentendrei, dunakeszi
meg egyéb tulajdonosok lettek. És nem a csabai, nem a helyiek, nagyon kevés, aki ott
tudott ebben… (Gőgös Zoltán: Mert nem tudtátok megszervezni! - Derültség.) Lehet
így is felfogni, és nincs ellene egyébként senki.

Azt akarom mondani, pont ennek révén ráadásul a hirtelen belépett tagok
lettek, pillanatok alatt beléptek, és utána gyorsan el is jöttek. Kérdezem én, akkor
most mennyire a társas vállalkozások ellen vagyunk? Dunakeszi meg szentendrei
tulajdonos nem tudom, mennyire vesz részt ténylegesen a gazdálkodásban. Csak
példaként akartam elmondani.

Köszönöm.

ELNÖK: Van még hozzászóló. (Jelzésre:) Parancsolj, Győrffy Balázs!

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Igyekszem rövid lenni, nem
akarom húzni az időt. Azt gondolom, olyan lehetőség a Nemzeti Földalapról szóló
törvény, amely magában foglalja egyéb más problémák megoldását is. Élő példa volt
nálunk, hogy fiatal gazda pályázaton nyert egy személy, aki szerette volna bővíteni az
Unió vagy a pályázat által előírt méretre a gazdaságát, azonban hiába volt meg a
földterület, meg is egyezett a tulajdonossal, de mégsem tudott földhöz jutni, mivel az
elő-haszonbérleti jog tekintetében annyira hátul volt, hogy az állattartó teleppel
rendelkező társas vállalkozások elvitték előle a földet.

Ilyen esetben a Nemzeti Földalap tökéletes megoldás lenne arra, hogy ezeket a
fiatal gazdákat valóban termőföldhöz juttassuk, és ne egy olyan helyzet álljon elő,
hogy akarata és szándéka ellenére nem fog megfelelni az őáltala vállalt pályázati
feltételeknek, mert egyszerűen nem jut földhöz.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok további jelentkezőt. Most megadnám
a szót az előterjesztő képviselőjének, hogy a felmerült kérdésekre válaszoljon.

Dr. Simon István Attila (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai
DR. SIMON ISTVÁN ATTILA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm

szépen. Először én is Varga képviselő úrnak szeretném mondani: a kollégák látták, a
tanúi voltak annak, hogy az Ön kérdése után én már rutinból nyomtam volna a
gombot, de aztán én is rájöttem arra, hogy itt ilyenkor összegyűjtik a kérdéseket, és
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csak utána lehet erre reflektálnom… (Varga Géza: Nem kérdések voltak.)
Észrevételeket. Nyilván nem kívánnám megismételni azokat a mondatokat, amelyeket
valóban egyébként elnök úr kiemelt a törvényjavaslatból, és amelyek lényegét
elmondta. Néhány praktikus dolgot szeretnék az elhangzottakra reagálni, illetve
nyilván érintem azért én is magát a törvényjavaslatot is.

Először is: miért a kapkodás, miért a sietség? Azt gondolom, szó nincs
kapkodásról. A kapkodás talán az lett volna, akkor, amikor a vagyontörvény-
módosítást elfogadta a Ház, akkor nem az szerepelt volna csak abban a
törvényjavaslatban, hogy a termőföldvagyonról külön törvény rendelkezik, hanem
esetleg ezt ott le is szabályozta volna az Országgyűlés. Ez nem így történt. Pont azért
nem így történt, hogy ez az előterjesztés már egy kormányzati előterjesztés lehessen,
ezzel is a kidolgozottságát, a társadalmi vitáját elősegítendő ennek a javaslatnak.
Egyébként pedig volt társadalmi vitája, ha nem is volt hosszú, ezt én elismerem, de
volt társadalmi vitája, volt közigazgatási államtitkári egyeztetésen meg közig-
egyeztetésen is volt a törvényjavaslat. Két olvasatban tárgyalta egyébként maga az
államtitkári értekezlet is a javaslatot, és ezt követően került be a kormány elé.

Azt gondolom, főleg azáltal, hogy a felhatalmazó - és egyben kötelező -
rendelkezés a vagyontörvénybe bekerült, az a felelős kormányzati magatartás, hogy
ha azt a kormány még a rendelkezésére álló rendkívüli ülésszak keretein belül
megteszi, hiszen azt talán önök tudják a legjobban, hogy most október
egynehányadikáig nem fog ülésezni az Országgyűlés az önkormányzati választások
miatt, július 19-e után, legalábbis a tervek szerint mi így tudjuk. Ebből kifolyólag
nincs meg az a lehetőségünk, hogy azt a három hónapot, ami egyébként pont elég lesz
talán arra, hogy a szervezet, az NFA Kezelőszervezetet felállítsuk és elkezdjük
működtetni, ezt eldobjuk magunktól. Szükséges volt az, hogy ezt a törvényjavaslatot
még most megtárgyalja az Országgyűlés, és lehetőség szerint el is fogadja az abban
foglaltakat.

Egy másik technikai jellegű dolog. Új törvényről van ugyan szó - tehát 2010.
évi … törvény lesz belőle -, de azért szeretném felhívni a tisztelt képviselő urak
figyelmét arra, hogy ez a 2001. évi CXVI. törvénynek az alapjain készült. Tehát nem
egy teljesen új, első betűtől az utolsóig írt törvényjavaslattal állunk szemben, hanem
egyszerűen csak - a „csak”-ot megint csak idézőjelbe teszem természetesen - a
kormány visszanyúlt a törvényjavaslatnak ahhoz a változatához, amely 2007-ben
mondjuk hatályban volt, mielőtt az NFA átkerült az MNV Zrt.-hez, és ott
nyilvánvalóan megtette azokat a szükséges módosításokat, amelyeket indokoltnak
tartott, és amely szíve joga azt gondolom, minden kormánynak. Ahogy az előző
kormánynak is szíve joga volt meg a lehetősége, úgy ennek a kormánynak is, hogy
megpróbáljon egy olyan szervezeti struktúrát meg egy olyan stratégiát kidolgozni a
magyar föld védelme érdekében - és ezt a védelmet most a legátfogóbban értem -,
amely az elképzelései szerint a leginkább megfelelő. (Gőgös Zoltán távozik.)

Ez fekszik most itt a tisztelt bizottság, illetve az Országgyűlés asztalán. Azt
meg már tényleg minden bántás nélkül mondom, ez egy tizenhat oldalas
törvényjavaslat, negyven szakasszal. Ennek a végigolvasása úgy, hogy azért a
bizottságban olyan képviselők ülnek, akiknek nyilván nem egy szűz szöveg
egyébként sem bármi, ami a termőfölddel, illetve az azzal kapcsolatos
jogszabályokkal van összefüggésben, én azt hiszem, ez a hétvége akár elég is lehetett
arra, hogy ebben fel lehessen készülni. Többen elmondták, én is kell, hogy
hangsúlyozzam, hogy a jelenlegi kormánypártnak az elképzeléseit úgy a termőföldről,
mint a termőföldvagyon kezeléséről, az valóban nyolc év, de akár azt lehet mondani,
hogy húsz év óta ismert. Túl sok újdonságot nem tartalmaz ez a törvényjavaslat. Az
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lett volna talán meglepőbb, ha nem ez a konstrukció kerül itt feltüntetésre, hanem egy
merőben más konstrukció kerül feltüntetésre. (Varga Géza távozik.)

Néhány konkrét dolog. Bár Gőgös alelnök úr közben elment, én felhívnám a
figyelmét vagy felhívtam volna a figyelmét a törvényjavaslat 35. §-ára, amelyik
kifejezetten rendelkezik az Életjáradék Programról, és azt az elég erőteljes - nyilván
egy jogállamban ez nem is képzelhető el másként - kijelentést tartalmazza, hogy a
folyamatban lévő életjáradéki programok ugyanúgy mennek tovább, ahogy azok a
szerződések megköttetésre kerültek. Senkinek eszébe nem jutott az, hogy bármely
életjáradék programot bármilyen okból vagy indokkal felmondjon. Azt gondolom,
magáért beszél ez a 35. §.

Szabó Rebeka képviselő asszonyt sem látom. Ő azt tette szóvá többek közt,
hogy felhatalmazó rendelkezések vannak, és majd kormányrendeleti szinten kerülnek
szabályozásra részletszabályok. Most megint csak egy jogi evidenciát hadd említsek.
Nyilván nem lehet mindent törvényi szinten leszabályozni, mert így is nagyon
bonyolult a magyar jogrendszer, a mármint törvényi szabályozás is. Értelemszerűen a
törvény meghatározza azokat a kereteket, amelyeket követően aztán alsóbb
jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei stb. a részletszabályokat
tartalmazzák. A törvénynek az a feladata, hogy megmutassa, meghatározza azt az
irányt, azokat a kereteket, amelyekben ezt követően lehet mozogni. Azt gondolom, ez
a javaslat - mint általában egyébként az Országgyűlés által elfogadott törvények -
megfelel ennek az elvárásnak. Jogkövető magatartással értelemszerűen felépíthető
egy olyan szervezeti struktúra, amely annak megfelelően fog működni, ahogy azt az
Országgyűlés a törvény elfogadásával meghatározza.

Egy kicsit áttérve a törvényjavaslatnak a termőföldtörvényt érintő részére, és
megpróbálva nem ismételni azt, amit itt kormánypárti képviselők már elmondtak.
Megint egy kicsit a számok nyelve. Összesen négy darab szakasz foglalkozik a
termőföldtörvény módosításával. Azt gondolom, ebből is látható, és nyilván az eddig
elhangzott kormányzati nyilatkozatokból is egyértelmű, hogy ez nem az a
termőföldtörvény-módosítás, amit a kormány a moratórium meghosszabbítása
elbírálását követően kíván adott esetben az Országgyűlés elé terjeszteni. Ez a
módosító része a termőföldtörvénynek valóban a legszükségesebb rész. Azt
gondolom, itt megint csak nem árultunk zsákbamacskát. Valóban ez az álláspontja a
jelenlegi kormánypártnak ismert volt elég régről.

Az elővásárlási jog kapcsán - hiszen az előhaszonbérlethez hozzá sem
nyúltunk szánt szándékkal - azokat szeretné preferálni a kormány, akik
élethivatásszerűen a földből élnek, földből élő családi gazdálkodók. Ennyi történt.
Egy sorrendcsere történt, ami 2002-ben ugyanígy megtörtént, csak a visszájára. Nem
mondom azt, hogy ez egy követendő magatartás, és hogy ez a pingpongozás -
elnézést, hogy ezt a kifejezést használom - egyébként jó dolog, de nyolc évnyi ilyen
típusú nélkülözés, mármint a családi gazdálkodók szempontjából nézve, ez volt a
legkevesebb, amit a jelenlegi kormány tehetett ebben az ügyben. Értelemszerűen
amikor majd eljutunk oda, hogy elkezdjük a teljesen új termőföldtörvény-módosítást
tárgyalni, akkor annak valóban az lenne a legütősebb része, ha azt egy széles - még
akár a jelenleginél is szélesebb - társadalmi meg szakmai konszenzussal tudnánk
kialakítani.

Talán szintén Gőgös képviselő úr volt, aki az állattartó telepekkel
kapcsolatosan tett észrevételt. Nyilván ezeket a részletszabályokat is majd az új
törvény kapcsán lehet rögzíteni. Ha itt lenne, azért felhívnám alelnök úr figyelmét
arra a ’94-es alkotmánybírósági határozatra, ami egyébként a termőföldtörvény
előzetes normakontrolljával kapcsolatosan született, amiben az Alkotmánybíróság
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egyértelműen kimondta, hogy miután társas vállalkozások úgysem szerezhetik meg -
most egy kicsit sarkítva fogalmazok - termőföldnek a tulajdonjogát, ezért náluk, az ő

esetükben az előhaszon-bérleti jog biztosítása teljes mértékben megfelel úgy a jogi
elvárásoknak, mind annak a gazdasági elvárásnak, hogy működhessenek.

Azt gondolom, ennél tovább ebből a szempontból én most nem is mennék.
Nyilván amikor megnyílik az új termőföldtörvény módosításának a lehetősége, akkor
ezeket az észrevételeket ott majd szóvá lehet tenni.

Elnök úrnak a kérdésére, a nemzeti parkok vonatkozásában. A nemzeti
parkokban is termőföld van értelemszerűen, így a nemzeti parkok által kezelt
termőföldvagyon - lehet az akár erdő, akár mező - értelemszerűen a Nemzeti Földalap
részét képezi. Mint ahogyan egyébként, igen, valóban azok a honvédség által használt
területek is főszabály szerint a Nemzeti Földalaphoz tartoznak, amelyeknek
természetesen a megfelelő tűzszerészeti és egyéb mentesítését követően kerülhet
majd csak vissza, illetve akkor fogja átvenni az NFA. Erre is van egy konkrét
rendelkezés. Nyilván a honvédelmi tárcának ez annyira nem tetszett, hogy ezt a
mentesítést majd az ő költségvetési keretükből kell elvégezni, de itt elég határozott
állásponton volt a tárca azzal kapcsolatosan, hogy a szennyező fizet elvet
alkalmaztuk. Elképzelhetetlen lenne úgy kezelni egy földvagyont, amelyen akár
mondjuk egy lőtér volt, ahol a dolog tűzszerészeti átvizsgálása nem történt meg. Még
akkor is, hogy ha itt nyilván fogunk találkozni a HM-es kollégák elmondása szerint
olyan esettel, hogy többe fog kerülni a leves, mint a hús, hiszen az adott lőtér
tűzszerészeti mentesítése lehet, hogy többe fog kerülni, mint amennyit egyébként
névértéken úgymond maga a termőföld ér.

Utolsó említésként néhány dolgot magáról az NFA szervezetről, amiket talán
még az elnök úr az előbb nem említett. Valóban létrejön az a Földalapkezelő
Szervezet, amit elnök és két elnökhelyettes fog vezetni. Az ő munkájukat segítendő és
lényegében stratégiai tervek kialakítása érdekében jön létre egy Birtokpolitikai
Tanács - szintén öttagú -, amelynek a tagjait majd miniszter úr nevezi ki. Ennek a
Tanácsnak a vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos középtávú stratégia tervének
a kidolgozása, a véleményezése, a Földalapba tartozó vagyonelemek hasznosítása,
tehát egyfajta - ha lehet így mondani - a majdani menedzsment feladatkörének a
megosztása, egy elsőkörös ellenőrzés. Bár nyilvánvalóan az az ellenőrző bizottság,
amely jelenleg is és mindig is működött az NFA-n belül, az a továbbiakban is
működni fog, ugyanazzal a személyi összetétellel, természetesen a mezőgazdasági
bizottság fogja őket megválasztani. Itt szerepel a 14. § (2) bekezdésében ugyanaz az
a)-tól e)-ig felsorolás, hogy mely szervezetek lesznek jogosultak arra, hogy egy-egy
tagot jelöljenek ebbe az ellenőrző bizottságba.

A törvényjavaslat 15. §-ára hívnám fel a képviselő urak, hölgyek figyelmét. A
földbirtok-politika irányelvei találhatók meg a (3) bekezdés a)-tól s) pontjáig. Azt
gondolom, ez talán a legfontosabb része - ha szabad ilyet mondanom - a
törvényjavaslatnak, hiszen itt vannak mindazok az elvek, földbirtok-politikai
irányelvek felsorolva, amelyeket a zászlajára tűzött a kormány, illetve a zászlajára
tűzi a felállítandó NFA, és amely nyilvánvaló összefüggésben van azzal az elvárással
és az ennek való megfeleléssel, hogy miért is került a termőföldtörvény-módosítás
kapcsán az első helyre a magyar állam, illetve a magyar államot képviselő Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet az elővásárlási jogoknak a gyakorlásánál.

A törvényjavaslat utolsó szakaszai pedig értelemszerűen tartalmazzák azokat
az átvezetési kötelezettségeket, amelyek még szükségesek ahhoz, hogy ez a
költségvetési szervként felállítandó új szervezet működni tudjon. Ezért találhatnak a
képviselő urak, hölgyek Áht.-módosítást, az állami vagyonról szóló törvény
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módosítását, illetve nyilván a hatályukat vesztő rendelkezéseknél pedig önmagában a
jelenleg hatályos NFA törvény, amit már említettem, a 2001. évi CXVI. törvény is
módosult.

Egy utolsó mondat még csak, azt gondolom, a korrekt és követhető
kormányzati eljáráshoz. Ezt a törvényjavaslatot úgy is benyújthatta volna a kormány,
hogy a jelenleg hatályos 2001. évi CXVI. törvényt kezdi el toldozgatni-foldozgatni,
az önök által ismert metódussal - ennek a szakasznak, ennek a bekezdésnek a helyébe
ez meg az lép… Na akkor talán valamennyire jogos lett volna az a kritika, amit
megfogalmaztak, mert az tényleg összeolvaszt egy hatályosat egy módosulóval, az
valóban időigényesebb és bonyolultabb dolog lett volna.

Azt gondolom, ez a törvényjavaslat egy elég egyértelmű, könnyen áttekinthető
törvényjavaslat, amit a kormány egy az egyben kitett az asztalra, nyilván azzal a
szándékkal, hogy ezt a törvényjavaslatot az Országgyűlés lehetőség szerint még július
19-éig elfogadja, hogy aztán folytathassa a munkát már az új NFA.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további kérdés, észrevétel a
bizottsági tagok részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk az
előterjesztésről.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról
Általános vitára való alkalmasságról fogunk szavazni. Kérdezem, ki az, aki

általános vitára alkalmasnak találja a Nemzeti Földalapról szóló törvénytervezetet.
Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Tizennégy igen szavazat. Ki az,
aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy
tartózkodás. A törvénytervezet általános vitára való alkalmasságát a bizottság
eldöntötte.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető

képviselő kijelölése
Én javaslom, hogy a bizottság többségi képviselője nevében Győrffy Balázs

legyen a bizottság előadója. Kérdezem az ellenzéket, hogy állítanak-e előadót?
(Ficsor Ádám: Igen.) Kit javasolnak? Lehet azok között is, akik már nincsenek itt, de
részt vettek a vitában. (Ficsor Ádám: Nem lehet megosztani?) De igen, az időkeret
beosztásával.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Akkor megosztottan, Varga Géza és jómagam.

ELNÖK: Jó, Varga Géza és Ficsor Ádám ketten, megosztott időben a
kisebbségi véleményt fogják elmondani. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Tehát megállapítottuk, hogy kik fogják a többségi,
illetve a kisebbségi véleményt elmondani.

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm az előterjesztő képviselőinek a
jelenlétet. (A napirendi ponthoz érkezett meghívottak távoznak a bizottság üléséről.)
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Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
ezek módosításáról szóló T/581. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Rátérünk a második napirendi pontra: egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve ezek módosításáról szóló T/581. számon
beterjesztett törvényjavaslat.

Megadom a szót a kormány képviselőjének. Köszöntöm a képviselők többes
számban jelenlévő előadóit is. Kérem, hogy aki megszólal, a jegyzőkönyvvezetés
miatt nevét is mondja be a kormány részéről. Megadom a szót!

Csobánczy Péter (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése
CSOBÁNCZY PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.

Általános bevezetőt én tartanék. Csobánczy Péternek hívnak, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Forgalmi Adó, Vám és Jövedéki Főosztályának vezetője vagyok.

Tisztelt Bizottság! Egy meglehetősen sokrétű jogszabály-módosítás, illetve új
jogszabály megalkotását tartalmazó törvénycsomag általános vitájáról van szó. Ha
megengedi a tisztelt bizottság, nem részletezném az összes módosítást, hiszen akkor
ha tetszik, több órán keresztül kellene erről beszélni. Egy rövid általános bevezetőt
adnék, és néhány olyan elemét emelném ki a törvénycsomagnak, ami különösen a
mezőgazdasági bizottságot érintheti.

Három pillérből áll tulajdonképpen ez a törvényjavaslat, amely egyébként a
Nemzeti Együttműködési Program első akciótervének 29 pontjából azokat a
gazdasági és pénzügyi intézkedéseket hivatott végrehajtani, amit miniszterelnök úr
már bejelentett. Három pillérről van szó. Az első pillér nagyon világosan a pénzügyi
stabilitás megteremtése, fenntartása mellett a vállalkozások versenyképességét
kívánja javítani, kikerülni abból az ördögi körből, hogy ezt a két feladatot egyidejűleg
soha nem sikerült ez idáig teljesíteni.

A második fontos elem, illetve még az első pillérhez nyilvánvalóan
kapcsolódik, ami a közpénzek takarékos felhasználásához, hatékony ellenőrzéséhez
kapcsolódik, gondolok itt akár az államháztartási törvény módosítására, ami a
költségvetési intézményi szférában a transzparenciát és az ellenőrzést, a közpénzek
hatékonyabb, takarékosabb felhasználását hivatott megteremteni. De idetartozik
például a devizahitelben eladósodottak helyzetének javítása, illetve a devizában
történő hitelfelvétel korlátozására irányuló kezdeményezések. Ezen túlmenően a
második pillérben említeném meg az adminisztrációs egyszerűsítéseket és számos kis
adónak a megszüntetését, részben évközi hatálybalépéssel, részben az
önkormányzatokat érintően jövő év január elsejei hatállyal.

Harmadik pillérként kell megemlíteni azt az új jogintézményt, ami az
adórendszeren kívüli kereset fogalmát vezeti be, voltaképpen a háztartási munka, a
foglalkoztatottak legalizálását szolgálja, adó- és járulékmentes foglalkoztatást
lehetővé téve, természetesen azokkal a garanciális szabályokkal, amelyek e
foglalkoztatás legalizálásához feltétlenül szükségesek.

Ez a három pillér van. Ha megengedik, akkor röviden megemlíteném
felsorolásszerűen azokat az elemeket a jogszabályból, amelyekre különösen a tisztelt
bizottság figyelme irányulhat.

Mindenképpen megemlíteném a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek
azt a módosítását, ami ingatlan-bérbeadás, illetve egyéb szálláshely-szolgáltatás
tekintetében olyan módosítást kezdeményez, ami nem teszi szükségessé azt, hogy
valaki egyéni vállalkozóként élhessen azzal a lehetőséggel, ami most adott. Egyéni
vállalkozói igazolvány kiváltása nélkül is lehetséges ingatlan-bérbeadásnál, illetőleg
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egyéb szálláshely-szolgáltatásnál azoknak az adózási szabályoknak,
kedvezményeknek az igénybevétele, ami jelenleg most még csak az egyéni
vállalkozóknál adott.

Ezen túlmenően feltétlenül megemlíteném az illetékről szóló törvénynek a
módosítását. Kiemelném az öröklési és ajándékozási illetékekben a kedvezmény
biztosítását, a vérszerinti kapcsolatok, örökbefogadáson alapuló egyenes ági öröklés,
ajándékozás tekintetében.

Külön felhívnám a tisztelt bizottság figyelmét a termőföldről szóló törvény
szerinti gazdaságátadási támogatás keretében történő ingyenes és visszterhes
vagyonszerzés mentesítésére az illeték alól.

Megemlíteném a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságoknál
fennálló vagyoni betéteknek kapcsolt vállalkozások közötti átruházásának
mentesítését szintén az illeték alól.

Nem feltétlenül általában a vállalkozásokat érinti, ha tetszik forradalmi lépés
az, ami a társaságiadó-kedvezmény feltételrendszerének részben liberalizálását
jelenti, részben pedig a 10 százalékos kedvezményes adókulcs 50 millióról 500 millió
forint adóalapra történő felemelését jelenti. Erre mindenképpen felhívnám a
figyelmet. Jórészt a vállalkozások ebbe a körbe fognak esni, ha ez a módosítás
megvalósul.

Kiemelném, és talán valószínűleg majd a további vita során is jelentős súlyt
kap a szabad párlatfőzés lehetőségének megteremtése. E tekintetben a jövedéki
szabályozás módosul. Két pont is kapcsolódik e témakörhöz. Az egyik az úgynevezett
bérfőzéses szeszadónak a megszüntetése, ez valójában a jövedéki adónak a
nullkulcsossá tételét jelenti. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez meghatározott
feltételek között igaz - csak 50 liter/háztartás/év tekintetében van erre lehetőség -, és
nemcsak a bérfőzés tekintetében érvényesülő kedvezményről lesz szó, hanem
nóvumként, az akcióterv másik pontjához kapcsolódóan a törvényjavaslat megteremti
a magánfőzés lehetőségét. Ez kapcsolódik ahhoz a miniszterelnöki bejelentéshez, ami
a szabad gyümölcspárlat előállításának jogosultságát teremtené meg.

Igyekeztünk tehát olyan szabályrendszert kialakítani, ami neutrális abban az
értelemben, hogy magánfőzés és bérfőzés tekintetében az adórendszeri szabályok ne
tegyenek különbséget. Ötven literig adómentesség van, természetesen efölött már az
általános adómértékek az irányadók, hozzátéve természetesen azt is, hogy ha valaki
50 liter alatt értékesíti, akkor az értékesítés már az általános szabályok szerint
történik, vonatkozik a zárjegyragasztási kötelezettség, a kiszerelésre vonatkozó
előírások is irányadók, és természetesen egyéb adminisztratív kötelezettségek is
vannak. Értelemszerűen a tevékenység sajátos jellegét is figyelembe veszi a
szabályozás, tehát itt olyan szigorú rezsimek, mint amik az adóalapnál érvényesülnek,
ebben a körben nem érvényesülnek. Természetesen ha valaki ötven liter alatt is kíván
értékesíteni, azt megteheti, a törvény meghatározza azokat a feltételeket, amelyek
között ez lehetséges: kistermelőként, falusi vendéglátás vagy helyben fogyasztás
céljára lehet, de ebben a körben is értelemszerűen csak az általános szabályok mellett,
tehát a versenysemlegességre mindenképpen utalnunk kell ennek kapcsán.

Annyit szeretnék még elmondani, hogy előzetes egyeztetések voltak az
illetékes fórumokkal, a Pálinka Nemzeti Tanáccsal is folyt előzetes egyeztetés, egyéb
szakmai szervezetekkel is. Hozzátartozik a dologhoz, őszintén el kell mondjam, ez a
legutolsó verzió, ami most a parlament elé benyújtásra került, valószínűleg az érintett
szervezetek is most látták, hiszen az előzetes egyeztetés során még más változatok is
voltak. Amikor ezt a szabályrendszert kialakítottuk, természetesen figyelembe vettük
ezeket az észrevételeket is, amiket a szakmai szervezetek képviselői tettek, és
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figyelemmel voltunk arra a nemzetközi gyakorlatra is, ami ezen a területen
érvényesült. Igyekeztünk olyan szabályrendszert kialakítani, ami követi más
országoknak a maihoz képest liberalizáltabb megoldásait.

Azt is őszintén hozzá kell tennem, hogy EU-s szempontból ez a szabályozás
bizonyos kérdéseket, aggályokat felvethet. A kormány mindenképpen azon van, hogy
a szükséges egyeztetéseket, ha kell, lefolytassa, és mindenképpen olyan álláspontot
szeretne kialakítani, ami az Európai Unió megfelelő fórumai előtt is megvédi ezt a
szabályrendszert, ami nyilvánvalóan a vidéki lakosságnak és a lakosság önfenntartó
képességét is hivatott szolgálni.

Tisztelt Bizottság! Nem élek vissza tovább a türelmükkel, ennyit szerettem
volna általános bevezetőként elmondani. Én és munkatársaim természetesen a
kérdésekre, felvetésekre legjobb tudásom szerint válaszolunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok szót, kérdés,
vélemény elmondásának a lehetőségére. (Jelzésre:) Ficsor Ádámnak adok szót.

Kérdések, hozzászólások
FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a részletes

és színvonalas ismertetőt, így talán sokkal könnyebb lesz áttekinteni. Én egy ponthoz
szeretnék hozzászólni vagy egy pontrendszerhez, ami talán leginkább minket érint, a
pálinkát érintő jogszabályi környezet megváltozása. Ebben szeretném azt az
álláspontunkat kifejteni, hogy ha a Pálinka Nemzeti Tanáccsal ezt egyeztetni lehet,
hiszen akkor egy konszenzussal elfogadott, a szakma érdekében létrejött szervezet
volt, amit tudomásom szerint mindenki elismert megfelelő szakmai színvonalúnak,
pártatlannak. Ezért azt szeretném kérni, hogy a Pálinka Nemzeti Tanáccsal ez
kerüljön egyeztetésre. Amennyiben ez az ő álláspontjukkal találkozik, és ezt ők
elfogadják, akkor mi maximálisan tudjuk ezt támogatni.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről? (Jelzésre:)
Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvény
28. paragrafusát, amely a termőföldről szóló törvénnyel, illetve a gazdaságátadással
összefüggésben került megfogalmazásra, teljes mértékben támogatandónak ítéljük.
Nagyon időszerű volt, hogy végre itt is európai megoldást találjon a kormány. Ezt a
döntést üdvözölni lehet. Nemrég söpörték le ez irányú kezdeményezésünket az előző
kormányzati ciklusban az asztalról. Úgy ítéljük meg, ez megnyitja a lehetőséget abba
az irányba, hogy a mezőgazdaságban a fiatalítás valóban megtörténjen. Hogy
családon belül az, ami összetartozó vagyonelemek tömegét és a vagyonértéket jelenti,
az esetenként egy-egy fiatal gazda családnál koncentrálódjon. Még egyszer, ezt
nagyon fontosnak tartottuk.

A pálinkafőzéshez szeretnék még annyiban véleményt mondani, hogy
időszerű volt. Igen sokat vártunk itt is. A termőföldnél mindössze nyolc évet kellett
várnunk, itt viszont kilencven évet. Azt gondolom, itt is éppen ideje, hogy a magyar
gazdaember jogaiba visszahelyeztessék. Kilencven esztendő elég hosszú idő volt,
úgyhogy üdvözlendő. Természetesen nagyon fontos, hogy minden fórumot igénybe
vegyünk ahhoz, hogy ez a megoldás is a rend irányába tett lépések egyike, tehát
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nyilván a vonatkozó szabályokat itt is be kell tartani. És aki ez ellen vét ezt követően,
az viszont sokkal súlyosabb megítélés alá esik.

Még egyszer köszönöm, ennyit akartam.

ELNÖK: Nem látok több jelentkezőt. Magam szeretnék hozzászólni, és
Farkas Sándornak addig átadnám az ülés vezetését.

(Az ülés vezetését Farkas Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Megadom a szót Font Sándor
elnök úrnak.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tényleg nagyon röviden.
Az a három pillér, amire építkezik a törvénytervezet, önmagában is becsülendő,
különösen az egyes pillérek alatt előterjesztett gondolat, hiszen több olyan kérdés -
mondhatnám azt, hogy tabutéma - kerül most itt megemlítésre, amit az elmúlt
időszakban, akárhányszor próbálkoztunk ezekkel a kérdésekkel, azt mondták, ezt nem
lehet, ez így van. Néha uniós jogszabályra, néha magyar gazdaságfejlesztési
koncepcióra való hivatkozással utasították el az akkori ellenzéknek a véleményét,
akár itt a pénzügyi stabilitás megteremtése kérdéskörében. Közismert, hogy itt az
esetleges különadó fogalma nagy hullámokat vetett föl.

De mi már régebben is megkérdeztük, hogyan lehetséges az, hogy amikor
előállt egy krízishelyzet - 2007-2008-2009-ről beszélek -, azok a pénzügyi szektorok,
amelyek minden mai modern gazdaságban szükségesek, kellenek, hogy itt legyenek,
a válság, illetve a csődhelyzet felmerülésekor azonnal társadalmi pénzre bejelentették
az igényüket - ez világjelenség volt, nemcsak magyarországi -, tehát amikor baj volt,
akkor a közpénzekhez folyamodtak. De akkor, amikor 2007 előtt - és pontosan láttuk
a kimutatásokat - iszonyú nyereségre tettek szert, egyetlenegyszer nem jelentkeztek,
hogy kérem szépen, akkor most a köznek adnék vissza is abból a hihetetlen nagy
nyereségből, ami nálam fölhalmozódott.

Ezt a felhalmozási időszakot elfelejtették, a válság időszakában a közpénzhez
fordulnak, és meglepő módon még a 2009-es évben is - ismerjük a jelentéseket - elég
jelentős nyereségre tettek szert. Mindenki veszteséges, a teljes társadalom, az
államok, a pénztárcákkal rendelkező szervek mindegyike. Ezek a pénzügyi
szervezetek nem. Azt hiszem, hogy egy nagyon komoly, régóta feszegetett tabutéma
az, hogy hogyan lehet a pénzügyi szektort arra ösztönözni, hogy legyenek szívesek
arányosan vagy az eddigiekhez képest nagyobb arányban részt venni a stabilitásban.
A pénzügyi stabilitás oldaláról azért mondom, tabutémákat feszegetett a kormány, mi
is annak idején, és most ennek a tárgyiasult formáját… Meglátjuk, nagyon nagy a
vita, mindenki ismeri a közszájon forgó vitás elemeit ennek a kérdésnek. De hogy
morálisan erre igény van és helyesen lépett a kormány, én a magam részéről azt
merem mondani, hogy ez majdnem biztos, hogy így igaz és helyes, hogy erre a
lépésre szükség van. A mérték - azt majd a vitatkozó felek, illetve netán itt a törvény
végállapota fogja jelenteni.

A második nagy pillér a vállalkozásokat érintő adminisztrációs terhek
csökkentése. Ez szintén… Külön megemlítem azt, hányszor mondtuk, hogy létezik,
hogy Magyarország sajnos megint csúcsokat dönt, mindig a negatívumban. Ha
valamiben csúcsot döntünk, az a negatív csúcs általában. Ebben is. Az az iszonyú
nagy bürokratikus rendszer, ami körbevesz egy vállalkozást, netán egy vállalkozás
elindításakor, bármi felvetés és egyéb. Itt egy nagyon komoly lépést tesz a kormány:
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azt mondja, hogy az engedélyezési egyszerűsítési eljárást kiterjeszti az eddig csak
privilégiummal rendelkező beruházási nagyságot elérő vállalkozások mellett arra a
szektorra is, aki a hétköznapokban sokkal gyakrabban fordul netán ilyen
engedélyezési eljáráshoz. Mondjuk meg őszintén, ez döntő többségben a
magyarországi kis-középvállalkozások felé viszi el az egyszerűsítést, amelyre ők
eddig nem voltak jogosultak.

Természetesen az a tíz kisadó szintén olyan kérdéskör, amelyre sokan vártak,
fellélegeznek, és e területen említésre került itt a mezőgazdaságot nagyon is érintő
több terület. Külön kiemelném például azt a helyzetet, ami az örökösödési illetékkel,
a gazdaságátadási illetékmentességgel jár. De nagyon fontosnak tartom, hogy
ingatlan-bérbeadásnál például adminisztrációs egyszerűsítésnek tekintem, hogy nem
kell egyéni vállalkozói igazolványt kiváltani. Mondjuk meg őszintén, nagyon sokan
vannak idős földtulajdonosok, akik bérbe adják a termőföldjüket, mondhatnám azt,
hogy jogszabályellenesen, mert azt se tudják, hogy ehhez egy vállalkozás jellegű
valamivel rendelkezniük kellene, netán egy egyéni vállalkozói igazolvánnyal ahhoz,
hogy ezt jogilag, a mai jogszabályok alapján megtehessék. Nem is tudnak róla
általában, tehát egy élethelyzetet próbál helyretenni a kormány ez ügyben a
javaslatával.

Ami a további adómentesség területét illeti, és itt kikerülhetetlen a pálinka
kérdése. Én itt arra szeretném azért a kormánynak felhívni a figyelmét, hogy nagyon
nagy engedmény, régóta a környező országok mindegyikében az otthonfőzési
lehetőség, gyümölcspárlat-készítés engedélyezett. Ezt pontosan tudjuk, minden
országban, sőt a tőlünk távolabb lévő országokban is megengedett, de a
Magyarországot körbevevő mindegyiknél gyakorlatilag megengedett ez a rendszer.
Hogy az adómértéket ki hova állítja be, adott ország szabályozza, esetlegesen az
Unióval vitánk van, azt nyilvánvaló, a kormánynak le kell tárgyalni.

Én viszont egy pontra viszont szeretném felhívni a figyelmet, lévén hogy elég
régóta, ’98-as parlamenti képviselőségem óta különös tekintettel foglalkozom a
jövedéki törvénnyel, azon belül is a pálinkával. Volt mindig egy felvetett nagy vita
már a bérfőzési rendszerben, illetve a kereskedelmi forgalmi engedéllyel rendelkező
főzdék tekintetében, hogy vajon az 50%-os adókulccsal lefőzött bérfőzetett pálinka -
a jelenlegi rendszerről beszélek - időnként bekerül-e és milyen mértékben a
kereskedelmi forgalomba? Ez illegális ugyanis, hogy a kedvezményes adókulccsal
lefőzetett pálinka - ez a bérfőzeti pálinka -, ezt ugye csak önfogyasztásra lehet így a
törvény szerint felhasználni, a mostani változat is csak erre ad lehetőséget
természetesen. De mindig fölmerült a gyanú, hogy bizony itt ez számlázatlan
formában a jelentős adókülönbözet miatt a faluvégi kiskocsmákban időnként
előkerülhet.

A kormány felkészült-e arra, hogy most ezt az engedményt nullakulcsossá
teszi 50 liter tekintetében? Nincs-e még nagyobb inspiráció az így megszerzett
pálinkának az illegális kereskedelmi forgalomba való juttatására? Nekem ez az
egyetlen kérdésem van. Erre elégséges-e a jelenlegi ellenőrzési rendszer, vagy erre
gondoltak, és VPOP és egyéb hatósági eszközökkel - nyilvánvaló, hogy itt kell majd
keresnünk a kontrát ebben a kérdésben - felkészültek-e, illetve a kormány ezt tovább
gondolta-e? Tényleg ne tegyük azt meg, hogy azok, akik a teljes adókulccsal
kifizettek - és ez vonatkozik a személyes főzés keretében előállított termékre, illetve a
tudatos vállalkozói nagy adóraktárakkal rendelkező vállalkozásokra, akik a 2780
forintos jövedéki adót fizetik meg most hektoliter-fokonként. Ez egy jelentős terhelés.
Ahhoz képest, ha valaki nulla adóval próbálja meg ezt a terméket eladni, az nagyon
nagy jövedelemszerzésre lehetőségre gerjesztheti az érintetteket.
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Ebben is álljon a sarkára a kormány, hogy aki becsületesen, az adószabályokat
betartva, vállalkozását felépítve végzi ezt a tevékenységet, nehogy sérüljön azokkal
szemben, akik most ezt a nagyon nagy lehetőséget megkapták. Természetesen bízunk
benne, hogy azok a gyümölcstermesztők, tényleg korlátozza az üstméretet, hiszen
százliteres az üst, amiben lehet főzni, az nem nagy, nagyon sokat ott kell majd
ücsörögni az üst mellett, hogy néhány liter pálinkát kinyerjenek. Tényleg nem ipari
termelési méreteket lehet megvalósítani. De ha egyszer megteremtődött az a pálinka,
akkor a bizsergés esetleg benne lehet néhányakban, hogy akkor netán kerüljük ki a
szabályokat és értékesítsük.

Én csak ezt szerettem volna megjegyezni. Sok minden részletet, tényleg,
mivel nem is első helyen kijelölt bizottság vagyunk, nem szeretnék kivesézni. Azért
olyan kérdésekhez nyúlt hozzá a kormány, úgy érzem, akár a harmadik láb, a
foglalkoztatást bővítése… Szeretném megjegyezni az ellenzéknek, amikor
benyújtottuk Czomba Sándor képviselőtársammal az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvényt, rögtön az első kritika az volt, hogy na de hát Orbán Viktor által
említett személyes szolgáltatások tekintetében hol van a lehetőség? Itt van, tehát most
már pontosan láthatják. Mint amit akkor is mondtunk, hogy az nem adójogszabályi
környezetet ír le a házkörül végzett munka lehetősége, az adókivetésről nem kell
gondoskodni, ezért egy más jogszabályi környezetben került előterjesztésre, tehát ez a
lába is most már megteremtődött ennek a foglalkoztatásnak.

Általános vitára a magunk részéről javasolni fogjuk a törvénytervezetet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Visszaadom a szót ismételten.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés,
észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az előterjesztőnek adok szót,
hogy az elhangzott kérdésekre esetlegesen válaszoljon.

Csobánczy Péter (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai
CSOBÁNCZY PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Két felvetésre kell,

úgy gondolom, röviden reagálnom. Egyrészt a Pálinka Nemzeti Tanáccsal való
egyeztetés igényéről. Én személy szerint természetesen támogatom és megfelelő
fórumok felé továbbítom, hogy ez az egyeztetés ezen verzió alapján, amit a tisztelt
parlamentnek benyújtottunk, megtörténjen. És ha jobbító javaslatai vannak a Pálinka
Nemzeti Tanácsnak, akkor a magam részéről és minden bizonnyal a kormányzati
részről is meglesz a fogadókészség a javaslatoknak a megvizsgálására és szükség
szerint a beépítésére.

A másik pedig, teljesen jogos, amit Font képviselő úr említ, hogy ez a
szabályrendszer, amit liberalizálnunk kell minden tekintetben. ez adott esetben nagy
kihívást jelent olyanok számára, akik nem feltétlenül a jog mezsgyéjén kívánnak
haladni. Egyrészt szeretném azért jelezni, hogy most mi a bizalmat szeretnénk
közvetíteni, tehát egy bizalmi elven alapuló szabályozást alakítunk ki. De
természetesen egyrészt nyilván ha az ellenőrzések során az derülne ki, hogy a
jogszabályok nem megfelelően tudják ezt a szituációt kezelni, akkor készséggel
kiigazítjuk. Természetesen minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak, illetve
betartatnak. A betartató ebben az esetben nyilván a Vám- és Pénzügyőrség. Nyilván
az elkövetkezendő időszakban - hiszen egy 45 napos felkészülési idő rendelkezésére
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áll a szabályok életbeléptetésére - mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a
kockázatokat felmérve olyan típusú preventív, proaktív lépések is történjenek, ami
már ab ovo megpróbálja azokat, akiknek egyáltalán az agyukban megfogan ez az
illegális becsatornázása az adómentesen előállított pálinkának, hogy ezeket
megakadályozzuk.

Sok munka van még hátra, ez az első, az elkövetkezendő 45 napban, részben
alacsonyabb szintű jogszabályok szintjén, részben pedig a hatóság felkészítésével
megpróbáljuk ezeket a szituációkat csírájukban elfojtani, hogy ilyen ne álljon elő.

Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna reagálásként.

Szavazás általános vitára való alkalmasságról
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés, észrevétel? (Nincs

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem föl: az egyes gazdasági és
pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak találja-e a bizottság? Aki igen, az
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Tizennégy igen szavazat. Kérdezem, ki az, aki
nemmel szavazna? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodó
szavazat. A bizottság általános vitára alkalmasnak találta.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető

képviselő kijelölése
Többségi vélemény előadójának a bizottság részéről… Ha nem vállalja más, a

magam részéről vállalom, mert végig bent vagyok az ülésteremben a mai
törvénykezésnél. Ha bárki más szeretne, szívesen átadom. Vállaljam magamra?
Akkor magam lennék.

Az ellenzék részéről van-e olyan, aki szeretné előadni a kisebbségi
véleményt? (Nincs jelzés.) Nincs, az ellenzék nem él a kisebbségi vélemény
elmondásának jogával. Ezért a többségi vélemény előadóját kérem, hogy aki egyetért,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom. Köszönjük a kormány
képviselőinek a jelenlétet. (A napirendi ponthoz érkezett meghívottak távoznak a
bizottság üléséről.)

Egyebek
Rátérünk a 3., az Egyebek napirendi pontra. Itt már Magyar Zoltántól egy

előterjesztésre javaslatot hallottunk, melyik lenne ez? Albizottságok tagcseréjére
vonatkozik, ha jól tudom.

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. A megújuló energia
albizottságban Vona Gábor helyére Varga Gézát szeretnénk javasolni.

ELNÖK: Jó, és viszontcsere nincsen?

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Viszontcsere nincsen.

ELNÖK: Jó. Ezt a bizottságunk tudomásul veszi. Ha igen, kézfeltartással
megerősítjük. Általában el szoktuk fogadni az érintett részéről az előterjesztést.
(Szavazás.) Egyhangú. A bizottság ezt elfogadta.



28

A mezőgazdasági bizottsági ülésezési renddel kapcsolatosan kérem, hogy
kövessétek nyomon a már kiküldött meghívókat, tehát holnap, kedden és szerdán is
ülésezni fogunk. Ha bármi ettől eltérő, nagyon feszített rendű lesz az eheti parlamenti
ülésezés, akkor közvetlenül a titkárságon keresztül fogunk benneteket az általatok
megadott telefonon elérni, ha még ennél is sürgősebben kell az összehívást elrendelni
bármilyen oknál fogva. Holnap pedig 14 óra, ha jól emlékszem, szerdán viszont 8.30,
ez egy kicsit feszes, a parlament ülésezésének megkezdése előtt szerdai napon
döntenünk kell a módosító indítványok tekintetében. (Közbeszólás: A parlamentben?)
Nem, ide kértem összehívni, itt ülésezünk holnap és holnapután is.

Ha egyebekben nincs más bejelentenivaló, ezt is bezárom, az ülést
berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Gőgös Zoltán
a bizottság alelnöke

Farkas Sándor
a bizottság tagja

Jegyzőkönyvvezetők:  Egriné Ambrus Andrea és Molnár Emese


