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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/… szám) 

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

  

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Ficsor Ádám (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Font Sándor (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Gőgös Zoltán (MSZP) Ficsor Ádámnak (MSZP)  
Balogh József (Fidesz) Jakab Istvánnak (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz) megérkezéséig dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)   
Tiffán Zsolt (Fidesz) távollétében Patay Vilmosnak (Fidesz)   
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik) megérkezéséig Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Dr. Sebestyén Róbert elnök (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 1 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, kedves 
vendégeinket, kollégáinkat a mai bizottsági ülésen. Megállapítom, hogy a bizottság 
helyettesítésekkel ugyan, de határozatképes.  

Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy Font Sándor elnök úr a NATO 
parlamenti közgyűlésén tartózkodik Norvégiában, ezért arra kért, hogy ezt a mai ülést én 
vezessem. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert telefonon tájékoztatott arról, hogy 
amennyiben a bizottság megszavazza, megadja a támogatást a benyújtáshoz, akkor 
természetesen mint bizottsági elnök előterjesztőként, előterjesztő felszólalóként szeretné vinni 
ezt a napirendi pontot a parlamentben; nyilván a NATO-elfoglaltsága miatt térben nem tud itt 
lenni, de lélekben itt van. (Közbeszólás: Érezzük. - Derültség.) Ezért őt fogom majd javasolni 
a napirendi pont előterjesztői felszólalójának a parlamentben, és kérem, hogy ezt majd 
támogassák a bizottság részéről.  

Kiküldésre került a mai napirendi javaslat: az 1. napirendi pont az egyes földügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amelynek mint bizottsági önálló 
indítványnak a benyújtásáról tárgyalunk, illetve döntünk; illetve amennyiben felmerülnek 
egyéb témák, a 2. napirendi pontban, az egyebekben megtehetik a tisztelt bizottsági tagok. 
Aki egyetért a bizottság napirendjével, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Megállapítom, hogy a napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta.  

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/… szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Elnöki bevezető 

Rá is térünk az 1. napirendi pontra: egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatosan szeretettel köszöntöm Simon Attila István 
helyettes államtitkár urat, dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat, valamint - ha 
minden igaz - dr. Sebestyén Róbert urat, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől. Simon úrék 
segítettek nekünk, a bizottság tagjainak a szakértői munkák előkészítésében, illetve az 
indoklásban, ezért szeretném megkérni Simon Attila helyettes államtitkár urat, hogy bizonyos 
esetekben szakmai kiegészítéseket, illetve az indoklások jogi, illetőleg tartalmi 
alátámasztásában segítse majd képviselőtársaim, illetve az én munkámat.  

Az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat benyújtását 
az teszi indokolttá, hogy ez végre rendezné a termőföldről szóló törvény, valamint az NFA-
törvény közötti viszonyt, a haszonbérletek időtartamát, az erdők esetében a haszonbérletek 
időtartamát, illetve az elő-haszonbérleti jogok vonatkozásában a szabályozást. Gyakorlatilag 
azt a viszonyt is rendezi, hogy ezek a haszonbérletek milyen időtartammal menjenek, 
valamint a különböző tulajdonostársak közötti adásvétel kapcsán az elővásárlási jogokat, és 
amit még fontosnak tartok, azt, hogy a közeli hozzátartozónak való átadást, illetve a 
gazdálkodó családtagjainak az átadását adott esetben ez a törvény szabályozza, illetve 
elősegíti.  

Tisztelt képviselőtársaim a hét elején kaptak ezzel kapcsolatosan egy anyagot, 
amelyben 26 paragrafusban szerepelt ez a benyújtott anyag. Most kaptak egy anyagot, 
amelyben csak 25 paragrafus van. Ez nem nyomdahiba, hanem egy kicsit előrementünk az 
időben, és a 17. §-t a ma kiküldött anyag kiemeli a korábban kiküldöttből, így 
25 paragrafussal megy be. A 17. §-t az indokolta, azért mentünk egy kicsit elébe, mert a 17. § 
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az alaptörvény 3. cikke, bekezdése alapján sarkalatosnak minősíti ezt a beadványt, de ez azért 
nem lehet, mert az új alkotmány 2012. január 1-jétől fog hatályba lépni, így most 
gyakorlatilag nem tudjuk sarkalatos törvénnyé nyilvánítani ezt a beadott törvényjavaslatunkat. 
Ezért ezt a 17. §-t szakértőink javaslatára kivettük. Ennyiben módosult csak a most kiosztott 
anyag a korábban már kiküldötthöz képest. Ezt azért tartom fontosnak, hiszen a tisztelt 
képviselőknek lehetőségük volt ezen javaslatokat áttekinteni, és ezért ma érdemben tudjuk 
tárgyalni a mostani napirendi pontot.  

Azt javaslom, hogy maga a tárgyalás menete majd paragrafusonként történjen, 
amennyiben van észrevétel, akkor arra utalva tegyék azt meg tisztelt képviselőtársaim, de a 
benyújtásról egészében döntsünk, tehát egyben legyen benyújtva. Illetve azt is fogom 
javasolni, hogy ezt sürgősségi tárgyalásban tárgyalja a parlament.  

Ennyi volt a bevezető, illetve a kommentem, indokom a különböző paragrafusokkal 
kapcsolatosan.  

Most megkérdezem Simon Attila helyettes államtitkár urat, hogy kívánja-e az írásos 
anyagot szóban kiegészíteni.  

 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egyetlenegy kiegészítést szeretnék mindösszesen tenni, 
amire talán elnök úr kevésbé utalt. Ennek az előterjesztésnek egy elég komoly része az NFA 
és az MNV Zrt. közötti vagyonátadás technikai segítése. Azt gondolom, a bizottság tagjai 
által ismert, hogy van egy úgynevezett vegyes művelési ágú ingatlanvagyon, ami mindaddig, 
amíg az MNV Zrt. kezelte az összes állami tulajdont, önmagában nem okozott problémát. 
Azáltal, hogy a Nemzeti Földalap létrejött tavaly szeptember 1-jével, értelemszerűen azoknak 
a vegyes művelési ágú ingatlanoknak, amelyeknek termőföld része is van, de többnyire egy 
helyrajzi számon szerepelnek, ezeknek a vagyonkezelőijog-gyakorlását valamilyen határ 
mentén le kellett hogy tudjuk választani. Ezeknek a vagyonelemeknek az átadás-átvételi 
eljárása most, augusztus 31-éig fog megtörténni az NFA-törvény értelmében, és vannak olyan 
szabályok ebben a törvényjavaslatban, amelyek ezt teszik lehetővé. Ez egyben egy ok arra is, 
amit az elnök úr szintén említett, hogy miért kérnénk, vagy miért támogatja szintén a kormány 
azt, hogy ez sürgősséggel kerüljön megtárgyalásra, hiszen ha július 11-éig ez nem került 
kihirdetésre, akkor értelemszerűen nehezen tudná ezt a két nevezett állami szerv, az NFA, 
illetve az MNV Zrt. végrehajtani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úr kiegészítését.  
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük. (Senki nem jelentkezik.) 

Kérdést nem látok… (Varga Géza jelzésére:) Kérdés? (Varga Géza: Igen.) Kérdés, Varga 
Géza képviselő úr, parancsoljon! 

 

Kérdések, válaszok 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A sürgősségre egy mondat 
indoklást kaptunk, de azért én megkérdezném, kérném, hogy ezt egy picit jobban bontsuk ki, 
hogy ez a sürgősség miért áll. Ha az őszi ülésszakon lett volna átvíve, akkor… Nem egészen 
értem ebből az egymondatos indoklásból, hogy mi a különbség a között, hogy most fogadjuk 
el, vagy ha őszre halasztottuk volna.  

A másik, hogy ha már változtatunk rajta, a földtörvényen és az NFA-hoz való 
viszonyán is, akkor a bérleti díjaknak a rendezését miért nem sikerült beletenni? Hiszen az 
államtitkár úrtól nagyon gyakran halljuk, hogy milyen méltatlan bérleti díjakért van 
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különböző bérlők kezelésében állami földtulajdon. Ha a tulajdonváltás vagy tulajdonosok 
közötti átrendeződés van az NFA és a Nemzeti Vagyonkezelő között, akkor ez nem lett volna-
e alkalmas pillanat arra, hogy ezeket a szerződéseket átgondoljuk, amire, hangsúlyozom, 
államtitkár úr nyilatkozatai alapján teszem fel a kérdést.  

A következő, hogy amikor először megláttam, hogy sürgősséggel, akkor azt hittem - 
örömmel -, hogy na, akkor most a zsebszerződések vonatkozásában is lesz egy-két szorítás. 
Aztán sajnálattal láttam, hogy igazán megint elszalasztottunk egy lehetőséget, hogy a 
zsebszerződéseket szorítsuk vagy kicsit lokalizáljuk.  

Ezek voltak a kérdéseim kommenttel, tehát három kérdés volt: a sürgősség, a bérleti 
díjak és a zsebszerződésekre való hatás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak-e további kérdések? (Jelzésre:) Ficsor Ádám 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
FICSOR ÁDÁM (MSZP): Ez a törvényjavaslat tovább bővíti az osztatlan közössel azt 

a kört, ahol az állam elővásárlási jogot gyakorolhat. Azt szeretném megkérdezni, hogy a 
tegnap benyújtott megszorító csomag, a költségvetésitörvény-módosítás az NFA 
költségvetését mennyiben érinti, illetve hogy általában ebben az évben mennyi pénze van a 
Nemzeti Földalapnak az elővásárlási jog gyakorlására, tehát hogy tulajdonosként belépjen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést egyelőre nem látok, úgyhogy visszaadom a 

szót Simon Attila István helyettes államtitkár úrnak, hogy a kérdésekre lehetősége legyen 
válaszolni.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. A sürgősség. Augusztus 31-e az a határnap, ameddig ennek a vagyonátadásnak 
le kell zajlania. Értelemszerűen ha szeptemberben tudna csak megtárgyalni az Országgyűlés, 
majd októberben elfogadni, akkor ott minimum egy törvényes mulasztásban lenne mind az 
NFA, mint az MNV Zrt. Illetve azt hiszem, az elnök úr sem említett, én sem említettem még 
egy dolgot, amely talán még ennél jobban alátámasztja a sürgősséget: a bizottság tagjai által 
ismert az, hogy közel 60 ezer hektár termőföld, állami tulajdonban lévő termőföldnek a 
haszonbérleti pályáztatására fog sor kerülni ezen a nyáron, illetve kora ősszel. Annak 
érdekében, hogy ez a pályáztatás már a kormány birtokpolitikai szándékai szerint kerülhessen 
lebonyolításra, ehhez is nyilvánvalóan szükséges az, hogy ez a jogszabály augusztus 1-jéig 
hatályba lépjen. 

A zsebszerződésekkel kapcsolatosan meg a bérleti díjak kapcsán, megmondom 
őszintén, nem tudom, milyen nyilatkozatokra gondol a képviselő úr. Egyetlenegy dolgot 
azonban mindenképpen el szeretnék mondani: hogy a jelenlegi, tehát itt, az asztalon heverő 
javaslatunk 3. § (1) bekezdése, amely a termőföldtörvény 10. §-ának egy (3a) bekezdéssel 
történő kiegészítését tartalmazza, az éppen egy ilyen, úgynevezett kiskaput zárna be 
lényegében. Ficsor képviselő úr egyébként talán pont erre is utalt, hogy lényegében az 
osztatlan közös tulajdon kapcsán - amit a Ptk. szabályoz egyébként, tehát nem a 
termőföldtörvény szabályozza -, az osztatlan közös tulajdonban lévő tulajdonostársak közötti 
adásvételek hogyan jönnek létre, és érzékelve egyfajta jogi szabályozatlanságot ezen a 
területen itt egy olyan lépést gondoltunk megtenni, hogy a magyar államnak és a magyar 
állam nevében természetesen az NFA-nak ebben az esetben is elővásárlási jogot biztosítunk 
az ilyen adásvételi szerződések esetében.  

A bérleti díjak kapcsán még egy mondatot szeretnék mondani. Emlékszem, volt talán 
egy MSZP-s képviselők által beterjesztett javaslat tavaly nyáron vagy ősszel, nem tudom, 
Ficsor képviselő úr talán tud nekem segíteni, amely, azt hiszem, pont a bérleti díjakat próbálta 
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szabályozni. (Ficsor Ádám: Igen.) Akkor volt alkalmam arra, én is elmondhattam itt a 
véleményemet, és azt én továbbra is indokoltnak tartom. Ez egy elég kényes piaci 
viszonyrendszer, ezt mindannyian tudjuk. Idő közben kiderült, akkor, azt hiszem, még nem 
tudtuk, hogy a moratóriumot meghosszabbította az Európai Bizottság, tehát van úgymond 
plusz három évünk. Én azt gondolom, semmilyen okunk nincs a kapkodásra ebből a 
szempontból, tehát van most már nem három, de kényelmesen is két és fél éve arra mind a 
kormánynak, mind az Országgyűlésnek, hogy ezt a bérleti viszonyrendszert jól átgondoltan 
próbálja meg kodifikálni, ahol szükséges. Ezért nem tartalmazza ez a javaslat ezt 
semmiképpen. Azt gondolom, talán éppen pont a Mezőgazdasági bizottság tagjai lettek volna 
vagy lehetnének a leginkább felháborodva azon, ha ezt kutyafuttában próbálná meg bárki is 
átnyomni akár a bizottságon, akár az Országgyűlésen.  

Ami az NFA lehetőséget illeti, arra kérem az elnök urat, hogy az NFA jelen lévő 
elnökének adjon majd ez ügyben szót, mert nyilván ő tud erre adekvát módon válaszolni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az NFA elnökének, dr. Sebestyén Róbert úrnak 

adom meg a szót.  
 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet): Köszönöm szépen. 

A rendelkezésre álló források tekintetében a költségvetésről szóló törvény 950 millió forintot 
határozott meg a 2011. évre a Földalapkezelő Szervezet részére termőföldvásárlásra. Ezt a 
korábbi zárolás, illetve most az elvonás 450 millió forintra csökkentette. Ez a költségvetési 
oldala a rendelkezésre álló forrásoknak. Ezzel szemben viszont a Földalapról szóló törvény 
rögzíti azt, hogy a hasznosításból származó bevételeket földvásárlásra kell fordítani, tehát 
ahogy befolynak a haszonbérletből és más hasznosítási formákból származó bevételek, 
azokból az összegekből is a szükséges mértékig tudunk forrást teremteni az elővásárlási jog 
gyakorlására. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelentkezések.) A következő kérdés Kenyeres Sáringer 

Tamásé. (Közbeszólás: Sáringer-Kenyeres!) Bocsánat, Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak arra 

reagálnék, hogy ezeknek a földbérleti dolgoknak a rendezése mennyire sürgős vagy mennyire 
nem sürgős. Kapásból a két tájékoztatás szerint ellentmondásra is kerültek egymással, hogy 
három évig ráérünk itt kigondolni, hogy mennyi legyen a földbérleti díj, ugyanakkor pedig a 
bevételi oldalnak egy jelentős részét ez, a földbérletekből való bevétel képezné az elmondás 
szerint. Én azt javasolnám, hogy ebben az évben azért ezt még meg kellene oldani. Három 
évig nézegetni, hogy 100 forintért bérelik a földeket, ahogy az államtitkár úr is többször 
elmondta a parlamentben… (Közbeszólások: Hektáronként!) …, bocsánat, igen, hektáronként 
100 forintért, ez az állami vagyonnal való nem éppen gondos bánásmódra utal. Úgyhogy én 
majd javaslatot fogok tenni arra, hogy ezt követően valamikor igenis tűzzük napirendre ezt a 
bérleti díjat, és meg kell oldani ennek a kérdését. Van egy nagyon praktikus lehetőség erre, 
például javaslatot tenni, hogy mennyi legyen aranykoronánként a bérleti díj, a Nemzeti 
Földalap részére kötelező lesz, a többieknek meg, akik egymás között kötnek szerződést a 
bérletre, egy jó javaslat, hogy ehhez igazodjanak körülbelül. Ez nem ilyen egyszerű, át kell 
gondolni, a dolgokat át kell nézni… Nem akarom ezt tovább folytatni, mert nem ez a tárgya 
főleg az előterjesztésnek. Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, meg ez nem is kérdés, hanem vélemény volt az ön 

részéről. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Igen.) Igazából én azt gondolom, hogy később, ha benn 
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van a parlamentnél ez a témakör, akkor módosító javaslatként minden képviselőnek megvan 
arra a lehetősége, hogy pontosíthassa ezeket az elképzeléseit. Illetve pont Ángyán államtitkár 
úr egy fórumon is, illetve több helyen is elmondta azt, hogy az NFA-nak augusztus végéig 
kell átfogó jelentést adnia, hogy milyen bérleti díjakkal milyen területeken milyen 
szerződések vannak, tehát azt gondolom, hogy ezt a kérdést igazából az augusztus végi 
jelentés után lehet pontosítani, és akkor lehet ezeket akár módosító indítványként is a 
képviselőknek megtenni. Nyilván az a cél, hogy ezek piaci alapon menjenek, és minél több 
bevétele legyen az államnak.  

Van-e még kérdés? Mert az előbb Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr az előbb már 
kicsit előrement, és véleményt mondott. Tehát kérdések vannak-e? (Jelzésre:) Ficsor Ádám, 
utána Varga Géza képviselő úr.  

 
FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen az elnök úrnak a válaszát. Engedje meg, 

hogy pontosító kérdésem legyen, mert az én emlékeim szerint - de lehet, hogy ebben tévedek, 
akkor majd ki fog javítani az elnök úr - a földhasznosításból származó bevételek egy nagyon 
jelentős része részben a szervezet működésére, részben pedig, nagyobbrészt az életjáradékból 
származó kötelezettségek kifizetésére elmegy. Szerintem fontos, hogy értsük, hogy ma, 
amikor egyébként a parlamenttől azt várják, hogy olyan javaslatokat hozzunk, amelyek 
bővítik az állam beavatkozási jogkörét - ez adott esetben lehet indokolt földbirtok-politikailag 
-, van-e ehhez forrás, van-e ehhez valós eszköz, és ha van, akkor lehet-e azt várni az NFA-tól, 
hogy transzparens módon határozza meg, mikor van az, amikor beavatkozik egy szerződésbe, 
vagy ez teljesen egyedi alapon megy; milyen döntési procedúrában lesz majd arról döntés, 
hogy melyik osztatlanközös-vásárlást minősíti zsebszerződés-realizálásnak, és beavatkoznak, 
és melyik az, amelyiket pedig egy ésszerű birtokegyesítésnek minősítenek. Mert egyetértek 
abban Simon államtitkár úrral, hogy osztatlanközös-vásárlásnál nagyjából ez a két eset van: 
vagy egy ésszerűsítés van, azt gondolom, az esetek 95 százalékában ez van, egy 
birtokésszerűsítés, ami, azt hiszem, érdeke mindenkinek, az NFA-nak is. De nyilván 
elfogadom azt, hogy van olyan eset, amikor be kell avatkozni, csak lesz-e erre transzparens 
szabály, lehet-e tudni, hogy ezt mi alapján döntik el, vagy aki szimpatikus, ott nem 
avatkozunk be, aki nem szimpatikus, ott pedig beavatkozunk. Ennek mi a döntéshozatali 
mechanizmusa az NFA-nál? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga képviselő úré a kérdezés lehetősége.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Kérdésre kaptam ugyan szót, de én is szeretném leszögezni, 

hogy én is jelentős ellentmondást látok az NFA, a vezetője és a tények között. Nevezetesen 
tavaly az NFA-nak a költségvetését a költségvetési vitában veszteségesre tervezte a kormány, 
és mi akkor is javasoltuk a bérleti díjak mint lehetőség alkalmazását. Csak szerettem volna a 
jegyzőkönyvnek leszögezni, hogy ez ellentmondás az elhangzottakban. 

A kérdésem viszont az volna, hogy az a 60 ezer hektár, amelynek a pályáztatására sor 
kerül a nyáron, hogy szolgálja a birtokpolitikai célokat. Ez egy nagyon fontos információ 
lenne a bizottság részére, azt hiszem, hiszen itt a nemzeti vidékstratégiában valóban meg 
vannak fogalmazva birtokpolitikai célok, és nagyon fontos lenne ezt tudni. Tehát az 
előterjesztőben és ahonnan a szándék ered, hogy ezt sürgősséggel kell tárgyalni, bizonyára 
már világos kép van arról, hiszen majdnem nyár közepén vagyunk, hogy ennek a 60 ezer 
hektár pályáztatásának mik lesznek a fő szempontjai. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Még kérdésre Jakab István alelnök úré a szó. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Kérdés és részben, gondolom, álláspontkifejtés is.  
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ELNÖK: Indoklás is.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Az első kérdésem, hogy átgondolásra került-e az a 

körülmény, hogy ma a versenyképesség akadálya az, hogy a birtokrendezés még várat magára 
- gondolom, hogy gondolati szinten talán megfogalmazódott. Készült-e erre vonatkozóan 
bármilyen előkészítő munka, hogy ne csak a használatba adás, ne csak a jogszerűtlen 
földhasználók helyzetének a rendezése, ne csak a ma még rendezetlen státuszú földek 
végleges használatba adása történjen meg, hanem ezzel együtt már most egy átfogó 
birtokrendezésre vonatkozó elképzelés is. Ezt azért szeretném aláhúzni - magunknak 
mondom, magamnak is mondom, nem szenvedek sem részleges, sem teljes amnéziában -, 
mert a birtokrendezés nélkül nem tudunk versenyképesek lenni. Ezt kérdésként fogalmaztam 
meg, de részben észrevételként is mondom, mert fontos és indokolt, hogy most egy gyors 
lépés szülessen, mert van egy adott helyzet, azt rendezni kell. De ezzel egy időben kérem a 
tárcát, és nagyon határozottan szeretném jelezni, hogy a birtokrendezés irányába történő 
gondolkodást mindenképp helyezzék előtérbe, úgy, hogy ne tegyünk meg olyan lépést, amely 
az elkövetkező időszakokban, a rendezés során már akadályoz bennünket, lassítja a 
folyamatot, vagy esetleg már meg is köti a kezünket. Ez lenne az első, amit el akartam 
mondani. 

A másik kérdés, konkrét kérdés: a 4. §-ban szerepel az a mondat, hogy: „aki a 
haszonbérleti ajánlat tárgyát képező termőföldet vagy tanyát a haszonbérleti ajánlat közlését 
megelőző egy éven belül - több ilyen személy esetén aki utolsóként - haszonbérelte”. Ez az 
egy év, úgy gondolom, eléggé hosszúnak tűnik az én számomra. Ha most gyorsítani akarunk, 
ha rendezni akarunk, nem kellene-e ezt az egy évet esetleg rövidíteni?  

A következő konkrét kérdés - csak azért, hogy legyen egyértelmű a számunkra - a 
11. §-sal kapcsolatos, amely szerint: „A termőföldről szóló törvény szerinti termőföld vagy 
tanya eladása (ide nem értve a nyilvános árveréssel történő eladást) és haszonbérbe adása 
során a jogszabály alapján fennálló elővásárlási és előhaszonbérleti jog nem gyakorolható”. 
Ez érthető és indokolt, mert sajnos az élet igazolta, hogy ezeknek az egyforintos 
aranykoronánkénti bérleteknek, a rendezetlen státuszú földek sorsát nem lehet másképp 
kezelni. Csak itt is szeretném aláhúzni - és talán részben a tárca, részben az NFA felé 
mondom -, hogy bizony itt is az eljárási rendre, a végrehajtás során keletkező vagy 
keletkezendő problémákra is tekintettel végiggondolták-e, hogy ezt milyen módon, milyen 
formában lehet majd úgy megoldani, hogy a helyben lakó gazdák, gazdálkodók érdekei ne 
sérüljenek. Magyarul már most - kicsit összefüggésben az előző felvetésemmel - a 
birtokrendezésnek az alapjait is teremtsük meg, még akkor is, ha gyorsan lépünk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést egyelőre nem látok. Akkor először Simon 

Attilának, utána Sebestyén úrnak adom meg majd a szót. Parancsoljon! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Egy mondat erejéig azért visszautalnék itt a Sáringer képviselő úr által is említett 
problematikára - tényleg azt gondolom, hogy ennek az előterjesztésnek ez nem tárgya, de nem 
szeretném elvarratlanul hagyni, főleg hogy elhangzott egy konkrét dolog, ez a 
100 forint/hektár. Szeretném, ha azt azért objektíven látná mindenki, hogy a jelenlegi 
kormány közel egy éve, az NFA pedig még egy éve sem dolgozik. Annak, amit 
megörököltünk, miután több ezres vagy tízezres szerződésállományról van szó, nyilvánvaló, 
hogy a feldolgozása, önmagában az értékelése is zajlik még az NFA-nál, erről az elnök úr 
nyilván nagyon sokat tudna mondani. Én azt gondolom, az ilyen kritikák megfogalmazásakor 
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talán érdemes volna megnézni azt, amit eddig tett akár a kormány, akár a…, jelesül az NFA. 
Az NFA ebben az évben, illetve amióta létrejött, szeptember 1-je óta, egyetlenegy 
haszonbérleti szerződést nem kötött még meg, pont azért, hogy olyan kiérlelt, a kormány 
birtokpolitikájának megfelelő rendszerben tudja ezt megtenni, amit egyébként itt az előbb az 
alelnök úr is számon kért, hogyha jól értem, vagy rákérdezett, hogy melyek azok a garanciális 
elemek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy valóban a jelenlegi kormány által preferált kör 
kerüljön előtérbe. Ha annyit mondok, hogy azokban a megbízási szerződésekben egységesen - 
remélem, az elnök úr majd nem fog megcáfolni -, amelyeket az NFA erre a gazdasági évre az 
NFA-törvény alapján megkötött, ideiglenesen, csak erre az egy évre, azokban egységesen 
1250 forint/aranykorona ár szerepel.  

Én tehát azt gondolom, hogy amikor a jelenlegi NFA-t vagy a jelenlegi 
agrárkormányzatot mérjük, akkor egyelőre ezt tudjuk - ezen a vonalon legalábbis - tekintetbe 
venni, illetve én azt kérem, hogy ezt is vegyük tekintetbe. Minden más egy megörökölt 
helyzet, és hadd mondjam jogászként, hogy bizony elég jó szerződéseket kötöttek ahhoz az 
elődeink, hogy nehéz legyen kijönni az ilyen 100 forint/aranykoronás szerződésekből. Nem 
mondom azt, hogy nem fogunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez megtörténjen, 
csak ezek a tények.  

Amit konkrétan felvetett a 4. §-hoz kapcsolódóan, amit az alelnök úr említett, az az 
egy év. Ez a piaci viszonyok közötti haszonbérleti jogot szabályozza. A jelenleg hatályos 
jogszabályi környezet nem mondja meg azt, hogy a volt haszonbérlőnek meddig él az elő-
haszonbérleti joga. Ez egy teljesen rugalmas dolog, mert nincs egy egzakt szabály. Arról 
nyilván tudunk adott esetben egy szakmai vitát is folytatni, hogy az egy év egy jó vagy egy 
rossz elképzelés, de pont a mezőgazdaságnak a sajátosságából adódóan gondoltunk arra vagy 
javasoltuk a bizottság részére, hogy egy évben kerüljön rögzítésre ez a haszonbérleti, elő-
haszonbérleti jog rögzítésre, hiszen nagyjából gazdasági években lehet vagy érdemes 
gondolkodni az agráriumban. Ezt akár rövidítve - ha jól értettem az alelnök úr szavait - 
lényegében azt érnénk el, hogy a gazdasági év közepére járna le valakinek az elő-
haszonbérleti joga, és jönne létre egy hasznosítási kötelezettség. Mi a magunk részéről el 
akartuk kerülni az ilyen és ehhez hasonló eseteket. A haszonbérleti szerződések, a piaci 
viszonyon alapuló haszonbérleti szerződések 99 százaléka is gazdasági év végére van 
megkötve, tehát értelemszerűen akkor járnak le. Annak látjuk tehát mi a logikáját, hogy ha ezt 
bármilyen szinten korlátozzuk, mármint az elő-haszonbérleti jogot, akkor az egy év legyen, 
tehát egy következő gazdasági évet fogjon át.  

Az alelnök úr említette még a 11. §-t. Végül is az előbb már utaltam arra, hogy 
valóban kellenek azok a garanciális elemek, amelyek a kormány birtokpolitikájának a 
végrehajtását lehetővé teszik. Én azt gondolom, már most is megvannak ezek a garanciális 
elemek, ha csak a 262/2010-es kormányrendeletre gondolok, akkor az már önmagában elég 
jól körülírja azt, hogy milyen keretek között tud egyáltalán az NFA pályáztatni, és milyen 
szempontokat kell hogy ott a pályázatban figyelembe vegyen, amely rendelkezés egyébként 
még azt is tartalmazza, hogy nem egy generálisan, itt Budapesten elkészített haszonbérleti 
szerződésminta alapján kerülnek az állami tulajdonú termőföldek haszonbérbeadásra, hanem 
bizony akár lokálisan, az ottani helyi sajátosságokat is figyelembe véve, arra a konkrét 
területre lehet majd kiírni haszonbérleti pályázatot. Tehát ezek azok a lehetőségek, 
amelyekkel kell és lehet is élnie az NFA-nak, és azt gondolom, megint csak azt tudom 
mondani, hogy akkor volna érdemes ezt a gyakorlatot majd akár kritikával illetni, amikor ez 
már megtörtént. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Varga Géza: Nem kaptam még választ a kérdésemre.) 

Az NFA elnökének, Sebestyén úrnak szeretném megadni a szót, az NFA-ra vonatkozóan is 
vannak még kérdések. Parancsoljon! 
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DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet): Az osztatlan közös 

tulajdonnal kapcsolatosan a következőt tudom mondani: az MNV Zrt.-től átvett 
termőföldvagyon tételes, földrészletenként történő felülvizsgálata folyamatban van - ez 
természetesen kiterjed mind az 1/1 állami tulajdoni hányadú területekre és az osztatlan közös 
tulajdonban lévő területekre is. Minden egyes földrészletnél felmérésre kerül az adott 
földrészlet ingatlan-nyilvántartási, vagyon-nyilvántartási, hasznosítási helyzete, minden egyes 
ilyen földrészletről egy külön tanúsítvány készül, hogy az adott pillanatban, tehát a felmérés 
pillanatában mi volt az állapota. Ez alapján tudjuk áttekinteni azt, hogy a Földalapban hol 
vannak olyan osztatlan közös tulajdonok, amelyekben egyrészt fennállhat spekulatív célú 
tulajdonlás is a magánoldalon, ugyanakkor azt is fel tudjuk térképezni a felmérés alapján, 
hogy melyek azok az osztatlan közös tulajdonok, ahol stratégiai célból vagy spekuláció 
megelőzése céljából benne kell maradnia az NFA-nak, adott esetben nagyobb tulajdoni 
hányadot kell szereznie, illetve melyek azok a földrészletek, ahol nem indokolt a magyar 
állam osztatlan közös tulajdonban való részvétele. Hasonló módon a tudomásunkra jutott 
különböző földadásvételek okán is mérlegeljük azt, hogy kell-e lépnünk vagy nem.  

Ennek a transzparenciája pedig természetesen meg kell hogy legyen. A Birtokpolitikai 
Tanács rövidesen tárgyalni fogja - emlékeim szerint most már harmadik alkalommal - azokat 
az alapvető hasznosítási elveket, amelyeket nekünk mint az NFA munkaszervezetének 
érvényesítenie kell, és ebben az anyagban szerepelnek az osztatlan közös tulajdonra 
vonatkozó kitételek is. Itt tehát a Birtokpolitikai Tanács döntése alapján nyilvánosságra kerül, 
de egyébként is a most már fejlesztés alatt álló honlapunkon is közzé fogjuk tenni ezeket az 
eseteket, és az egyes általunk megkötött ügyleteket is a jogszabályban megjelölt módon közzé 
fogjuk tenni.  

A haszonbérleti díjjal én sem kívánnék túl sokat foglalkozni, de miután úgy ítéltem 
meg, hogy eléggé sarkalatos kérdésként merült itt fel, csatlakozva ahhoz, amit a helyettes 
államtitkár elmondott, a korábbi 900-1000 forintos nagyságrendű haszonbérletek helyett ott, 
ahol a haszonbérleti szerződések lejártak, a termőföld védelméről szóló törvény betartása 
céljából, illetve az NFA-törvény vonatkozó szakaszai alapján elkészített megbízási vagy … 
(Nem érteni.) szerződésekben már egy 1250 forint/aranykorona/év díjat állapítottunk meg. Ez 
önmagában is, hogyha a korábbi haszonbérleti szerződések … (Nem érteni.) számaként az 
ezer forint/aranykorona/éves díját vesszük, akkor ahhoz képest ez már egy jelentős 
elmozdulás a piac irányába. A dolog nem egyszerű, tekintettel arra, hogy olyan mértékben 
elszakadt a magánpiacon alkalmazott haszonbérleti díj és a fennálló szerződéseinkben 
alkalmazott haszonbérleti díj, hogy véleményem szerint egyetlenegy lépéssel ezt a 
különbséget letudni vagy rendezni nem lehet. Azonban szeretném hozzátenni, hogy nemcsak 
a vagyon felmérése van folyamatban, hanem - mint említettem - a hasznosítási állapotot is 
rögzítjük a vagyonfelmérés során. Ezzel párhuzamosan az MNV Zrt.-től átvett, 
földhasználatra vonatkozó bármely jellegű szerződést, haszonbérletet, vagyonkezelési 
szerződést, tehát a teljes kört szintén átvizsgáljuk, és ott, ahol értékaránytalanságot látunk - és 
szeretnék utalni az ilyen szélsőséges példákra, mint a 100 forint/hektár 99 évre, és az ehhez 
hasonló eseteknél - természetesen megvizsgáljuk jogilag is, hogy a szerződés e tekintetben 
megtámadható-e.  

Egy dolgot azért szeretnék még ezzel kapcsolatosan elmondani - és nem kívánok ezzel 
a későbbiekben foglalkozni -: teljesen egyetértek azzal a vélekedéssel, amit a helyettes 
államtitkár úr elmondott, a korábbi időszakban megkötött szerződések gyakorlatilag egy 
jelentős…, tehát a díjstruktúrát erőteljesen meghatározzák. A korábbi szerződéssel a 
szerződés időpontját követő néhány évig automatikus díjkarbantartási mechanizmus 
működött, ezt követően a két félre hagyta a szerződés a díj rendezését, ami úgy szól… 
Nagyon visszhangzik, elnézést kérek! …És ezt követően a szerződés akként rendelkezik, 
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hogy a felek évente áttekintik a szerződésben foglalt díjat, és szükség szerint közös 
megegyezéssel módosítják. Legjobb tudomásom szerint az elmúlt években ilyen 
szerződésáttekintés és díjmódosítás nem történt - mi meg fogjuk tenni. Pillanatnyilag ez az 
egy eszköz van számunkra, hogy a fennálló szerződésekben a díjakat a piaci árak irányába 
mozdítsuk el. Ezt mint tulajdonosijog-gyakorló kötelességünknek tartjuk, és a szerződés erre 
lehetőséget ad.  

Jakab István úr részéről felmerült a birtokrendezés kérdése. Teljes mértékben 
egyetértek vele. Hogyha végignézzük a Földalapról szóló törvényt, megtaláljuk azokat a 
kötelezettségeket az NFA tekintetében, amelyeket mind a Nemzeti Földalap mint kincstári 
vagyonhalmaznak a rendeltetési célja, mind pedig a törvényben foglalt birtokpolitikai 
irányelvek tartalmaznak. Azt szeretném itt elmondani, hogy az NFA-nak nem az a célja 
például a haszonbérleti pályázat kiírásánál, hogy egy fragmentált, töredezett földhasználati 
struktúrát teremtsen. Úgy igyekszünk összeállítani - és erre kaptak utasítást a kollégáim is - a 
pályázati feltételeket és a pályázati kiírásokat, hogy a most meglévő, megfelelően 
hasznosítható területek aprózódását kerüljük el. Tehát ilyen értelemben a birtokrendezés 
bizonyos elemei a haszonbérleti pályáztatás keretében már érvényesülhetnek.  

Átfogó birtokrendezést pillanatnyilag még nem tud a Földalapkezelő Szervezet 
kezdeményezni. Ennek nagyon egyszerű oka van: úgy ítéljük meg, hogy végre valahára meg 
kellene születnie a birtokrendezési törvénynek. Tudomásom szerint az ezzel kapcsolatos 
műhelymunkák a jogszabályi előkészítéshez megindultak, ebben a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet is részt vesz, és remélem, hogy belátható időn belül meg fog születni ez a törvény. 
Hasonló módon műhelymunka szintjén már folyik az üzemszabályozás jogszabályi 
előkészítése is, ami szintén a birtokrendezés egy jelentős eleme lehet. Ettől függetlenül most 
is úgy ítéljük meg, hogy a különböző jogszabályokban, ha nem is egy egységes szerkezetben 
alkotott, egy jogszabályi helyen, de azok az elemek és eszközök rendelkezésünkre állnak, 
amelyekkel adott körülmények között, igaz, hogy csak korlátozottan, de birtokrendezést végre 
tudunk hajtani. Itt csak a birtokrendezési célú földcserére vonatkozó szabályainkra utalnék a 
Földalapról szóló törvényben. Megemlíteném azt, hogy mind a haszonbérletbe-adással, mind 
pedig más, a termőföldről szóló törvényben is megadott szabályok alapján az ilyen jellegű 
törekvéseket támogatni tudjuk, és partner tud lenni a Földalapkezelő Szervezet. Ennek 
azonban az alapvető bázisa csakis az lehet, hogy ha a teljes vagyonfelméréssel végzünk, amit 
augusztus hónapra tervezünk, és már a vagyonhoz kapcsolódó hasznosítási szerződéseket is 
teljes mértékben át tudtuk tekinteni. 

Felmerült még egy kérdés, mégpedig a 60 ezer - de inkább pontosítanék: 65 ezer - 
hektár megbízási szerződésnek a kérdése. Ezeket a szerződéseket szándékosan úgy kötöttük 
meg, hogy csak egy gazdasági időszakra, gazdasági évre szólnak, ezt pedig akként határoztuk 
meg, hogy a megbízási szerződés lejár gyakorlatilag a termék betakarításával, de legkésőbb 
október 31-ével, azzal, hogy betakarított állapotban kell a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnek birtokba visszaadni a területet, és az új, az idő közben, a II. félévben 
meghirdetett nyilvános haszonbérleti pályázatok eredményeként megkötött szerződés alapján 
a haszonbérlő betakarított, mezei leltárral, más egyéb terhekkel nem terhelt termőföldet tud 
tartósan haszonbérbe venni. Ennek okán a szerződésben kikötöttük, hogy értéknövelő 
beruházást a megbízással földhasználathoz jutott gazdálkodó nem alkalmazhat, nem 
alkalmazhat olyan éven túli kihatású ráfordítást, amellyel egy olyan helyzet állna elő, hogy az 
új haszonbérlő csak terhekkel vehetné át a területet, és ami nagyon fontos, hogy ez a 
megbízási szerződés természetesen előjogokat, sem elővásárlási, sem elő-haszonbérleti jogot 
nem keletkeztet. Mindezek a részletei a szerződésnek azt indokolják, hogy akkor, amikor a 
haszonbérleti pályáztatás eredményeként az új haszonbérlő birtokba lép, ezt rendezett 
viszonyok között tehessük meg, és miután a haszonbérleti pályázat nyilvános, természetesen 
ennek a transzparenciája is meglesz.  
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Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban még elmondani, hogy mint ebben a körben is 
ismeretes, a Földalapról szóló törvény, amely tavaly szeptember első napján lépett hatályba, 
törvényerőre emelte a birtokpolitikai irányelveket. Korábban ez országgyűlési határozat volt, 
amelynek joghatása ilyen értelemben nem volt, ugyan feladatokat rögzített a mindenkori 
állami tulajdonosi jogot gyakorló részére, azonban nem jogszabály. Most már ez a 
legmagasabb szintű jogszabály, tehát törvény erejénél fogva kötelező a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezetre, ebből következik az - visszatérve a kérdésre -, hogy a 60, a 
65 ezer hektár végleges, illetve tartós haszonbérbeadással történő hasznosítása során a 
pályázati kiírásoknál az NFA-nak egyértelműen a birtokpolitikai irányelvek szerint kell 
eljárnia. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni Varga Géza képviselő úrtól, 

mert jelezte, hogy valamire nem kapott választ, hogy megkapta-e a választ.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, igen.  
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Akkor a következő… 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Csak egyetlen dolog… 
 
ELNÖK: Igen. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Megkaptam a választ, köszönöm szépen, csak egyet hadd 

mondjak! Valamikor múlt időben beszélt a pályáztatásról mintegy folyó ügyekről, valamikor 
viszont a jövőben kiírandó és transzparens, mindenki számára nyilvános pályázatról tetszett 
beszélni. Mit keverek össze? Mert ugye… 

 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet): Esetleg az én 

megfogalmazásom volt pontatlan. Ahogy az államtitkár úr is elmondta, a haszonbérleti 
szerződések a Földalapkezelő Szervezet eddig még nem kötött 2010. szeptember 1-je óta. Ez 
lesz az első haszonbérleti pályáztatásunk, és - akkor pontosítanék, hogy egyértelműek 
legyenek az általam elmondottak - a haszonbérleti pályázatokat a II. félévben fogjuk kiírni, 
oly módon… (Varga Géza: A 65 ezer hektárra.) …, igen, igen, igen, oly módon, hogy 
amikorra a megbízási szerződések az előbb elmondott részletek szerint megszűnnek a 
területeken, azzal egyidejűleg az új haszonbérlő át tudja venni a területet, és birtokba tudjon 
lépni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Kenyeres, Sáringer-Kenyeres Tamás 

képviselő úr! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Akkor most már 

mondom, hogy lánykori nevem Sáringer Tamás… 
 
ELNÖK: Tudom, az ön édesapja tanított is engem. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ehhez csak annyit szeretnék mondani, 

hogy a törvényhozás egy kicsit - hogy úgy mondjam - sűrű programban van, és elég sok 
dolgunk van, mindent száz százalékig nem tudunk áttekinteni, hozott anyagból dolgozunk, 
amit hallunk, azt általában megjegyezzük, meg amit elolvasunk vagy aminek utánanézünk. A 
100 forintos árral kapcsolatban részben meg lettem szólítva a helyettes államtitkár úr részéről. 
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Nem évet értékeltem, elnézést kérek, tehát nem az Orbán-kormány tevékenysége időszakát 
értékeltem, hanem egy adott szituációt, ami az általam képviselt közösséget felháborítja, 
amikor ilyeneket hall. Nekünk pedig, akik őket képviseljük, az a feladatunk, hogy ezt 
megpróbáljuk orvosolni valamilyen formában, hogy erre javaslatot tegyünk. Aztán majd… 
Tudom, hogy sok a dolog mindenhol, tehát nincs kérdésem efelől, de megtesszük a 
javaslatainkat, és reménykedünk benne, hogy minél hamarabb bekövetkezik a pozitív 
változás.  

Hogy ezek a szerződések olyanok lettek, amilyenek lettek annak idején… Hallottunk 
róla, hogy elég jó, ilyen beton jellegű szerződések, amelyekből nehéz esetleg kimenni. Én azt 
gondolom, hogy ami megkárosítja a magyar államot, az nem lehet jogszerű. Esetleg bíróság 
előtt helytálló lehet, vagy jogszerű lehet éppen, de csak etikátlan. Azt is tudom, hogy az 
etikátlanságot nem lehet büntetni, de az etikátlan embereket meg lehet nevezni. (Közbeszólás: 
Úgy van!) Tehát csak annyi, hogy ezzel kapcsolatban nekem ez a véleményem. 

A másik pedig, hogy felmerült itt egy kérdés Jakab István részéről az elő-haszonbérleti 
joggal kapcsolatban, és azt hiszem, az a válasz született erre, hogy próbáljuk ki, hogyan 
működik, és majd azt követően minősítsük a dolgot - ugye? (Közbeszólások.) Rosszul 
értettem akkor ezek szerint. (Dr. Simon Attila István: Az egy évre mondod?) Igen.  

 
ELNÖK: Nem, az egy évre az volt a válasz, hogy gazdasági évben gondolkodik a tárca 

(Dr. Simon Attila István: Igen. - Sáringer-Kenyeres Tamás: Az világos…), és nem fél évben. 
Tehát nem tudom, melyik volt nyitott. (Dr. Simon Attila István jelentkezik.) 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Akkor mondjad! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bocsánat, ha szabad, 

elnök úr!  
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Segítnék a képviselő 

úrnak. Én arra mondtam, hogy próbáljuk ki, hogy hogyan működik, hogy milyen 
haszonbérleti szerződéseket fog megkötni az NFA, és mennyire tudja azokat a most nyilván 
még csak szavak szintjén általunk előadott birtokpolitikai elveket átvezetni a haszonbérleti 
szerződésekben, amelyeket most teljes joggal az alelnök úr is meg nyilván akár az egész 
bizottság is számon kér rajtunk. Én erre mondtam, hogy várjuk meg, mert nyilván amikor le 
lesznek írva ezek a szerződések, amikor meg lesznek kötve, akkor tudunk arról beszélni, hogy 
nem ez kellett volna. Én erre mondtam, hogy várjunk.  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Stimmel, és akkor már vissza is ugrott, 

hogy mi lett volna a kérdésem. Az lett volna, hogy ha már megkötöttünk egy szerződést, és ha 
azt nem ítéljük helyesnek, akkor lesz-e lehetőségünk visszalépni belőle. Ennyi. Tehát van-e 
garancia erre? (Hanó Miklós: Ezek egy évre kötődnek.) Egy évre kötődnek? (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Elnézést, akkor a kérdést annyiban vettem én is, hogy azt kérdezte meg a 

Sáringer képviselő úr, hogy az NFA milyen hosszú időre köti a szerződéseket majd a II. 
félévben. Ugye erre gondolt most?  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Igen, erre. 
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ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Akkor van-e még kérdés vagy vélemény? (Senki nem 
jelentkezik.)  

Én Sebestyén úrtól annyit szeretnék megkérdezni, csatlakozva Sáringer képviselő 
úrhoz én is azt szerettem volna megkérdezni, hogy ezeket az új szerződéseket, amelyek erre a 
60-65 ezer hektárra vonatkoznak - ezek a kérdések különben nincsenek közvetlenül 
kapcsolatban a mostani előterjesztéssel, inkább csak szakmai információk, és szeretném kérni 
a képviselő urakat, hogy menjünk vissza az eredeti vágányra -, milyen határidővel lesznek 
kiírva, tehát milyen bérleti időtartamra lesznek kiírva. Illetve azt szeretném öntől 
megkérdezni, tisztelt elnök úr, hogy azt tetszett mondani, hogy 1250 forint/aranykorona/év 
most a minimum, és hogy itt egy jelentős előrelépés volt, de még nem értük el a piaci részt, 
mert azt nem lehet az ön véleménye szerint akár egyben is meglépni. Meg szeretném 
kérdezni, hogy az NFA mit tekint piaci árnak jelen pillanatban, tehát ön szerint mi az 
aranykorona/év piaci ár, mert ehhez lehet viszonyítani az 1250 forintos összeget is.  

Egyelőre nincs más kérdés, úgyhogy, kérem, válaszoljon.  
 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet): Köszönöm szépen. 

Haszonbérleti pályáztatás. A termőföldről szóló törvény jelenlegi szabályozása meghatározza 
a lehetséges legnagyobb vagy leghosszabb időszakot. Célunk az, hogy természetesen 
mérlegelve az adott településen belüli termőhelyi viszonyokat, a gazdálkodók igényeit, 
lehetőségeit, az adott termőhelyi viszonynak megfelelő kultúrák által meghatározott 
körülményeket, ezen belül is arra törekszünk, hogy tartós földhasználatot adjunk, tehát ahol 
nincs akadálya, ott a termőföldről szóló törvényben megadott maximális időre adnánk 
haszonbérletbe. De tekintettel arra, itt is elhangzott a birtokrendezés kérdése az előbbiekben, e 
tekintetben is lehetséges lesz, hogy az adott településhatáron belül a haszonbérbe adott 
területek egy részénél rövidebb haszonbérleti időszakot állapítanánk meg.  

A díjjal kapcsolatosan: az 1250 forint/aranykoronára, amennyiben elfogadjuk fő 
körülményként - hadd fogalmazzak így - azt, hogy az aranykorona/hektár érték valamelyest 
mégis csak leírja az érintett földterület jövedelmezőségét, azt mondanánk, hogy ez egy átlagos 
minőségű szántó esetében körülbelül például a tavalyi terület alapú támogatásnak körülbelül a 
60-65 százalékos szintje. Szeretnék utalni a korábban már hivatkozott törvény-előterjesztésre, 
ahol emlékeim szerint körülbelül ilyen határt javasolta, hogy a mindenkori terület alapú 
támogatás 80 százalékában rögzítse a jogszabály ezt a haszonbérleti díjat. Nem akarok ahhoz 
a vitához visszatérni, de a lényeg az, hogy ez a 60-65 százalék valójában azért már mégis csak 
a piaci irányba megy, és hogyha a 80 százalékot akként ítéljük meg, hogy az egyfajta piaci 
visszajelzés is, akkor azt hiszem, hogy mégis csak előrelépésként kell ezt értékelni.  

Hogy mi az általam, illetve a Földalapkezelő Szervezet által piaci értékűnek tartott 
haszonbérleti díj? Én úgy ítélem meg, hogy azt a fix díjat, amit a magán-haszonbérleti piac 
most már egyértelműen a terület alapú támogatás egy hektárra eső összegében céloz meg, 
illetve a körül alakul, ez nem igazán fejezi ki az adott termőföldnek a termőképességét, nem 
igazán van közvetlen kapcsolatban az adott földrészlet jövedelemtermelő képességével. Ezért 
úgy gondoljuk, hogy vagy egy vegyes rendszerben, vagy egy fix résszel és plusz egy 
aranykoronához kötött résszel, vagy pedig egy aranykoronához kötött díjtétellel számolnánk. 
Említésre került az, hogy ez az 1250 forint egy minimális összeg, ami azt is jelenti, hogy 
amennyiben mondjuk ezen az összegen meghirdetjük a haszonbérleti pályázatokat, és valós 
verseny alakul ki, akkor ennél magasabb összegben fog megállni valahol a pályázatban az 
eredmény, ami megint csak azt segíti, hogy a piaci árszint felé mozduljunk el. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a bérletnél nem adott egyértelmű választ, akkor 

még nem egyértelmű; a törvényre hivatkozott, ami akár 20 vagy 25 év is lehet, de mondta, 



- 17 - 

hogy ettől el is térhetnek, tehát lehet 5 és 10 éves is. Gondolom, ezek akkor még nem teljesen 
kitisztult bérleti határidők lesznek. (Jelentkezések.)  

Hanó képviselő úré a szó, és azt gondolom, most már véleményt is mondhatunk, mert 
most már kérdés, vélemény összeforr, tehát nem kell különválasztani.  

 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): De azért egy-két dolgot hadd mondjak már, még nem 

szólaltam meg ma. Érdekes dolog ez, mert ahogy az úr említette, az aranykorona nem teljesen 
a termőértéket fejezi ki, azt is kifejezi, hogy hol van az a föld, ha visszagondolunk, meg egyéb 
értékeket is figyelembe vesz. És egy pici aránytalanság azért kijön, mert Békés megyében 
mondjuk egy 40-44 aranykoronás földnél… (Zúg a hangosító berendezés.) Miért zúg ez? 

 
ELNÖK: Végig visszhangzik, a rendszerrel van valami. 
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): …Tehát egy 44 aranykoronás földet, ami mondjuk nekem 

is van, és 2 hektárt én is bérlek a földem mellett, azt szorozzuk ki 1250-nel! Vagy van egy 
30 aranykoronás, ami termőértékben lehet, hogy ugyanolyan, mint a 44 aranykoronás, azt 
szorozzuk ki 1250-nel! Tehát aránytalanság van ebben az egész dologban. Ezt csak most 
figyelemfelhívásképpen mondom. És azért ez a piac is… Szóval azért nem rugaszkodjunk el 
szerintem. Az megint más, hogyha verseny lesz, és az lesz, hogy a licitben ki ajánl többet.  

A másik: jó, hogy felmerült az időpont, mert 65 ezer hektárról beszélünk, de azt 
szeretnénk, amit Jakab úr is mondott, hogy földrendezés legyen, akik ott termelők akarnak 
esetleg nem egy hosszú haszonbérletet akarnak, hanem meg akarják vásárolni, arra is legyen 
módjuk - mert ez nincs eldöntve, hogy melyik föld hova kerül vagy mi történik vele. Tehát ha 
nagyon hosszúra lekötjük, akkor ebben nem tudunk úgy lépni, ahogy szeretnénk, vagyis nem 
biztos, hogy itt a hosszú idejű haszonbérlet vagy hasznosítás a célszerű. Tényleg fel kellene 
állítani egy olyan stratégiát is, hogy azokra a földekre az úgymond szomszédos területeken 
lévő gazdáknak van-e igényük, vagy valamit kellene ebben lépni, hogy azt ne blokkoljuk 
azzal, hogy hosszú időre kötjük.  

A harmadik pedig az, hogy azoknak a megkötött szerződéseknek az ügyében, 
amelyeket én se neveznék szerződésnek, amelyek a magyar államot így megkárosítják, 
próbáljunk már tényleg lépni valamit, valami precedens értékűt, akár pert vagy valamit. Meg 
abban is - azt hiszem, te mondtad, Tamás - igazad van, hogy hozzuk már felszínre, hogy kik 
azok, akiknek van pofájuk 100 forintért bérelni, mit tudom én, egy hektár földet. Szóval azért 
álljunk már meg egy pillanatra! Tehát én nagyon egyetértek azzal, hogy ebbe az irányba 
kellene mozogni, hogy legalább tudjuk meg, kik azok, tehát ezekhez a szerződésekhez 
jussunk hozzá, hozzuk nyilvánosságra, vagy valamit tegyünk ez ügyben, mert ez nagyon 
felháborító, akik tisztességesen megfizetik ezt a bérleti részt, azokkal szemben ez 
igazságtalan, és nincs verseny. És valószínű, hogy nem a kicsik vitték ezt így el (Derültség.), 
hanem azok a nagyok, akiknek ezer-kétezer hektárjuk ott körülöttük mozog. Tehát egy picit 
azért tegyük már ezt rendbe, mert ha már a bizottságban vagyunk, akkor próbáljuk megtalálni 
a jó irányt! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Hanó képviselő úrnak.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Úgy mondom ezt, mint gyakorló gazda, tehát tudom, hogy 

hogyan van.  
 
ELNÖK: Ficsor Ádámé a szó, és a végén visszaadom a szót mind az NFA, mind a 

minisztérium képviselőjének. Arra szeretném kérni a tisztelt képviselőket, hogy a második 
vagy harmadik körben szedjük össze a gondolatainkat. Ficsor Ádám! 
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FICSOR ÁDÁM (MSZP): Én is úgy értettem, hogy eddig kérdések feltételére van 

lehetőség, és akkor most már a véleményemet is megfogalmaznám. De mielőtt a 
törvényjavaslattal kapcsolatban megfogalmaznám ezt, hadd mondjak pár gondolatot azokkal 
az egyéb felvetésekkel kapcsolatban, amelyek itt elhangzottak!  

Szerintem Hanó képviselő úr javaslata egy jó javaslat, a nyilvánosság sok mindenben 
segít, nyilvánosságra kell hozni az összes bérleti szerződést, hogy ki és milyen áron bérel. Ez 
szerintem egy teljesen jogos igény, ezzel én magam is maximálisan egyetértek.  

Annyit azért hozzátennék ehhez a dologhoz - és nyilván az elnök úr is így gondolja 
ezt, vagy feltételezem, hogy így gondolja -, hogy azért 2003-2004 és mondjuk 2008-2009 
között a földbérleti piacon, a földbérleti díjakban, a magán-földbérleti díjakban egy radikális 
átrendeződés volt, ahol alapvetően az EU-s támogatás emelkedése árazódott be a földbérleti 
díjakba. Mitől mondjuk azt, hogy rossz szerződések ezek? Pontosan attól, amit egyébként az 
elnök úr is mondott: hogy nem ad kellő mozgásteret a földbérleti díj felülvizsgálatára, vagy, 
ha jól értettem, azt mondta, hogy ez csak közös megegyezéssel történhet. Én lényegében arra 
biztatnám az NFA-t, hogy ha a II. félévben szerződéseket ír ki, akkor ebből a rossz 
gyakorlatból, ami valóban jellemző volt a korábbi időszakra, tanuljon, és olyan szerződéseket 
kell értelemszerűen kötni, hogy bármilyen irányba is fog mozdulni a későbbiekben a 
földbérleti díj, az változhat, mert mozdulhat az adott esetben lefelé is, és akkor ne legyen az, 
hogy a gazdálkodók beszorulnak egy olyan magas bérleti díjba, ami kigazdálkodhatatlan, 
vagy hogyha még tovább emelkedik, akkor pedig ez korrigálható legyen, úgy, hogy az NFA 
részéről nyilván egyoldalú jognyilatkozattal, persze ott is valamilyen transzparens elvek 
mentén.  

A második dolog: amikor az előző kérdésemre az osztatlan közössel kapcsolatban az 
elnök úr válaszolt, akkor az a válasz úgy volt érthető - lehet, hogy én értettem félre -, hogy ön 
azt mondta, hogy az NFA kezelésében milyen osztatlan közös területek vannak. Ez a 
törvényjavaslat ennél sokkal tovább megy. Ez arról beszél, hogy ha Pistának és Gézának van 
egy osztatlan közös területe, és Géza el akarja adni Pistának, akkor az állam ott beléphet; 
addig ott nem volt állami terület, mostantól beléphet. Ez szerintem… (Közbeszólások.) Ez 
szerintem érdemben más munkaterhet jelent majd az NFA-nak, és érdemben más típusú 
megfontolásokat is jelent, mint hogy egyébként ahol benn van az NFA, ott bennmaradjon-e 
stratégiailag; itt nem erről van szó, hanem hogy belépjen-e. Magyarul az egyébként 
konszolidálódó birtokszerkezetben gátolja meg a konszolidációt, és aprózza vagy tartsa meg a 
jelenlegi formájában, itt erről szól a történet. És ezzel át is térnék a véleményemre. 

Én azt gondolom, hogy a zsebszerződésekkel kapcsolatos fellépésre szerintem egy 
puha és erős jogkört kellene adni az NFA-nak, de azzal, amit most ezzel teszünk, hogy az 
összes osztatlan közös, birtokegyesítési célú értékesítésnél érdemben megnöveljük az 
adminisztrációt, megnöveljük a tranzakciós költséget, hiszen ki kell függeszteni - nagyon 
gyakran piaci területek mozognak itt -, azzal többet ártunk, mint használunk. Lehet, hogy lesz 
néhány negatív tranzakció, amit ezzel az NFA meg tud akadályozni, de sok száz, éves szinten 
sok ezer olyan tranzakció fog megnehezülni, amely egyébként teljesen természetes, normális 
módon folyik, amiről Hanó képviselő úr is beszélt: közösen vagyunk, valaki, aki ott 
gazdálkodik, szeretne terjeszkedni, megveszi attól. Innentől kezdve azt ki kell függeszteni, 
azért fizetni kell, és ha az NFA-ban valaki, még csak nem is rossz szándékot feltételezve, 
hanem valamilyen bürokratikus logikával úgy dönt, hogy márpedig most ezt ő megveszi, 
akkor egy normál tranzakciót fog ezzel akadályozni. Ezzel mi nem értünk egyet.  

A legnagyobb problémánk a beterjesztett vagy beterjesztendő javaslattal ugyanakkor 
nem ez, hanem a javaslatnak az érdemi pontja - és szerintem itt egy nagyon rossz filozófiát 
követ a javaslat -, amikor is az elővásárlási jogokat, elő-haszonbérleti, elővásárlási jogokat 
kiiktatja az NFA-s területek esetén. Azt hiszem, hogy ezzel egy filozófiai probléma van. Két 



- 19 - 

eset lehetséges. Ha azt gondolják, hogy a mai elővásárlási és elő-haszonbérleti sorrend nem 
jó, nem megfelelő, ami egyébként a szomszédos gazdát, a helyben lakó családi gazdát hozza 
előnyös helyzetbe, hogyha azt gondolják, hogy ez bármilyen szempontból… (Hanó Miklós: 
Nem arról van szó.) Pontosan erről van szó: ő nem léphet be innentől kezdve elővásárlási 
joggal, erről van szó, hogyha állami föld eladásáról van szó, pontosan erről van szó. Lehet, 
hogy az nem jó, ami most a törvényben van, de akkor, azt hiszem, az a helyes megközelítés, 
hogy a törvénynek az elővásárlási, elő-haszonbérleti jogait kodifikáljuk át, írjuk át olyanra, 
ami megfelel a kormány földbirtok-politikai elképzelésének. Itt mégis csak arról beszélünk, 
hogy egy állami szerv, az NFA által kiírt pályázati felhívás pontozási melléklete lesz az, ami 
überelni fogja a földtörvény elővásárlási, elő-haszonbérleti jogait, tehát azt tesszük, hogy a 
szomszédnak a törvényben szabályozott garanciája lemegy a joghierarchiában most nem is 
tudom kiszámolni hány szintet, az NFA pályázati kiírása mellékletének a pontozási 
rendszerében.  

Nyilván az asztal körül ülő képviselők különböző mértékű bizodalommal vannak a 
mai államhatalommal szemben, de még aki nagyon-nagyon nagy bizodalommal van is a mai 
államhatalommal szemben, szerintem még annak is el kell azért azon gondolkodnia, hogy jó 
dolog-e az, hogyha az egyébként törvényben lévő garanciákat ilyen szintre degradáljuk és 
engedjük le. Még egyszer mondom: lehet, hogy vannak a törvényben ma olyan elővásárlási, 
elő-haszonbérleti jogosultak, akiket nem szeretne ott látni a magyar kormány a földbirtok-
politikai irányelvek szerint, de akkor változtassa meg, akkor rögzítsük ezt törvényben! De 
szerintem ez filozófiájában vesz ki olyan garanciális elemeket, aminek kapcsán, azt hiszem, 
kormánypárti képviselőtársaimnak is érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban ezt akarják-
e. És lehet, hogy ezzel majd meg tudnak tudni oldani néhány olyan esetet, mert egy sokkal 
kevésbé transzparens folyamat lesz, amely birtokpolitikailag fontos, de rengeteg olyan nem 
szándékolt hiba fog ebből kijönni, hogy valaki a pályázatot megnyeri, a szomszéd nem ébredt 
időben, nem tudott róla, de egyébként szomszédként belépett volna, és nem lesz meg ez a 
lehetősége, és el fogják vinni előle a területet. Ez szerintem egy érdemi és nagy probléma.  

A harmadik javaslati kör ez az egy évre korlátozódó haszonbérleti, elő-haszonbérleti 
joggyakorlási lehetőség. Úgy érzem, ez is több problémát fog okozni, hiszen ez egy újabb 
visszaélési lehetőséget hoz, vissza fogom venni valakitől a földemet, egy évig csak 
tárcsáztatom, parlagon hagyom, felveszem a terület alapú támogatást, és ki is ütöttem azt, aki 
addig azt haszonbérelte. Tehát szerintem ezzel is több a probléma. Azt értem, hogy e mögött 
van egyébként logika is, ezt akár még el is lehetne fogadni, pró, kontra vannak érvek, lehet 
érvelni egyik meg másik oldal mellett is, nem ezzel van a legnagyobb bajom. Nekem a 
legnagyobb bajom azzal van, hogy a földtörvény erős garanciáit pályázati felhívás pontozási 
mellékletének a szintjére degradáljuk, ami szerintem nem egy helyes, nem egy jó irány. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő vélemény, hozzászólás? (Varga Géza 

jelentkezik.) A kormánypártok részéről egyelőre nincsen, úgyhogy Varga Géza képviselő úr. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr felé még visszatérnék egy kérdéssel, hogy 

tisztázzuk. Elhangzott, hogy birtokpolitikai szempontok igen, hiszen ez már bizonyos fokig 
törvénybe van iktatva, de abban szerepelnek ilyenek, hogy 300 hektár, egy birtoktest, kezdő 
gazdálkodóknak különleges támogatás, különleges kedvezmény, demográfiai kérdésekben 
besegít az állami földek bérbeadása, s a többi, s a többi. Ugyanakkor viszont egy másik 
mondatában azt mondta - idézni próbálom őt, ha nem is helyesen, hiszen a jegyzőkönyvet 
még nem ismerem -, hogy fragmentáltan nem szeretnénk kipályáztatni a földeket. Most akkor 
mikor, mekkora területről van szó, és a már elfogadott birtokpolitikai törvények mely részét 
kívánják betenni ezekbe a pályázatokba, mekkora birtoktesteket, ebben a 65 ezer hektárban, 
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amivel kapcsolatban tehát megértettük, hogy nem nyáron fogják ezt pályáztatni, ahogy a 
helyettes államtitkár úr mondta, hanem ősszel, de akkor ezt pontosítani szeretném egy picit. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy az egyebekben kérdezzük meg lassan 

ezeket a kérdéseket, mert nem feltétlenül tartoznak ehhez. Nyilván megadom az NFA részére 
a válaszadás lehetőségét, csak arra próbálom kérni a tisztelt képviselőket, hogy az 
előterjesztésre vonatkozóan tegyük meg most már a megállapításokat. Amennyiben van rá 
igény, adott esetben az egyebekben is fel lehet tenni ezeket a kérdéseket az NFA vezetőjének. 
Van-e még hozzászólás vagy vélemény? (Senki nem jelentkezik.) Akkor Sebestyén úrnak 
adom meg a szót, hogy Varga úrnak válaszoljon. (Varga Géza: Ezekkel lett indokolva a 
sürgősség.) Az igaz, így, hogy az indoklásban, így elfogadom, köszönöm. 

 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet): Nagyon szépen 

köszönöm. Ficsor képviselő úr felvetette, de más képviselőtársa is, a nyilvánosság kérdését. 
Ezzel olyan értelemben nincsen gondunk, hogy gyakorlatilag a jogszabályok e tekintetben 
nem korlátoznak bennünket. Amint azok a fórumaink technikailag is megnyílnak, az 
internetes honlap és más egyéb lehetőségeink, ezt meg fogjuk tenni.  

A másik dolog - és itt szeretnék azért arra reagálni, ami elhangzott -, hogy adott 
esetben, legalábbis úgy értelmeztem, hogy ha jogilag helyes is, de bizonyos tekintetben nem 
piackonform, illetve elítélendő helyzetekben az NFA tegyen valamit. Említettem azt, hogy 
valamennyi földhasználatra vonatkozó szerződésünket tételesen átvizsgáljuk, és volt egy 
megjegyzésem, hogy ott, ahol az értékaránytalanság megállapíttatik, ott meg fogjuk tenni a 
szükséges lépéseket. Mindenki tudja, hogy az NFA nem hatóság, a Ptk. szerint szerződik, 
illetve a megörökölt szerződései is a Ptk. szabályai, illetve a földtörvény szerint vonatkozó 
speciális szabályok köttetnek, határozott tartamú szerződés, ennek okán egyik fél sem tudja 
egy átlagos, tehát egy normál, átlagos szerződésben adott lehetőség szerint felmondani. Ezt a 
felek vagy közös megegyezéssel megszüntetik, vagy bíróság megszünteti, és amennyiben az 
NFA nem tud zöldágra vergődni azokkal a haszonbérlőkkel, ahol elfogadhatatlan 
értékaránytalanság áll fenn és elfogadhatatlan a szerződéses állapot, ott bírósághoz fog 
fordulni, ahogy itt is elhangzott, hogy akkor bíróság mondja ki ezt, amennyiben a másik fél 
nem fogadja el. Tehát erre mi fel vagyunk készülve.  

Nagyon gyorsan, még a birtokpolitikai irányelvekkel kapcsolatosan volt egy 
megjegyzés, és ha megengedik, most az osztatlan közösre ne menjünk vissza, mert az talán 
tényleg elszakad a törvényjavaslattól. A birtokpolitikai irányelveket mi úgy tekintjük, hogy az 
valójában nem egy prioritási sorrend, hanem egy prioritási halmaz. Ebből az következik, hogy 
az adott településen az adott termőhelyi viszonyok és gazdálkodási körülmények tekintetében 
kell az ott érvényesítendő birtokpolitikai irányelvet alkalmazni. Ez azt is jelenti, hogy világos, 
hogy nem fogunk olyan pályázatokat kiírni, amelyek az adott körülmények között rosszabb 
gazdálkodási viszonyokat, rosszabb gazdálkodási helyzeteket teremtenek, és idesorolom a 
birtokrendezési kérdéseket is, hiszen - ahogy említettem - tényleg nem akarunk apró 
földrészleteket elkülönülten haszonbérbe adni. Azt szeretnénk, hogy a haszonbérlet tárgyát 
képező területeken ami egyben művelhető, az egyben is legyen művelve a későbbiekben is.  

Ami pedig a… (Varga Géza: Elnök úr, ha számokkal illusztrálná, jobban megértenénk 
egymást.) Máris mondom. Ami pedig a nagyságrendeket illeti, szeretnék visszautalni arra, 
illetve szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy a korábbi időszakokban, tehát - 
nevezzük így - az első NFA-időszakban, az MNV Zrt. időszakában számos esetben, sőt szinte 
az esetek meghatározó többségében a magánszemélyek által birtokban tartható terület 
nagyságrendjét meghaladó nagyságrendekben állapították meg egy-egy pályázati egység 
nagyságrendjét. Ez egy egyértelmű diszkrimináció volt. Mi ezt a diszkriminációt nem 
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kívánjuk folytatni, ebből következik az, hogy véleményünk szerint egy pályázati egység - 
használjuk ezt a fogalmat most! - nem haladhatja meg ezt a bizonyos 300 hektárt és 6 ezer 
aranykoronát. De továbbmennék: tekintettel arra, hogy különböző településeken különböző 
gazdálkodási és termőhelyi körülmények vannak, és a földrészletek elhelyezkedése adott 
sajátosságok szerinti állapotot tükröz, ezért úgy gondoljuk, hogy még ezen belül is lejjebb 
fogunk menni, azért, hogy a birtokpolitikai irányelvekben preferált gazdálkodói kör meglévő 
gazdaságát ki tudja egészíteni, vagy olyan új gazdaságok indulhassanak el, amelyek a 
jövedelmezőség és az életképesség tekintetében valóban megállják a helyüket.  

Mondok egy példát: van egy 100 hektáros családi gazdálkodó, 100 hektáros 
gazdálkodást folytató természetes magánszemély, aki… (Nem érteni.) mezőgazdasági 
termelésből él. Hogyha az ő lehetőségei, eszközellátottsága, pénzügyi forrásai, akár saját, akár 
idegen, banki források mondjuk még 50 hektárnak a bevállalását teszik lehetővé, akkor nem 
lehet őt kizárni azzal, hogy 100 hektáros, 200 hektáros vagy egyben 300 hektáros egységek 
kerüljenek kialakításra. Ezért azt kívánjuk megoldani, és ebbe az irányba megyünk, hogy 
településenként különböző nagyságrendeket próbálunk összeállítani. Rövidesen ki lesznek 
függesztve a hasznosítandó termőföldrészletek, úgy, ahogy a jogszabály azt számunkra 
előírja, ez alapján is számos visszajelzést fogunk kapni a helyben gazdálkodóktól, hogy 
tulajdonképpen melyek azok az ismérvek, amelyek alapján a pályázati egységek a valós 
körülményeknek megfelelően kiírhatók.  

Még egy dolgot szeretnék mondani, bár azt mondtam, hogy a haszonbérleti díjjal 
többet nem foglalkozom, hogy az 1250 forint dolgában és az aranykoronához kötött díjazással 
kapcsolatban csupán annyit, hogy jelentős értékmérője és helyzetfelmérése volt e tekintetben 
is a haszonbérleti díjnak a 65 ezer hektárnak a megbízási szerződéssel történő hasznosítása, 
tudniillik ez visszaigazolta azt, hogy e mellett az 1250 forint/aranykorona/éves díj mellett is 
nemhogy azt a területet tudtuk lefedni, amit az MNV Zrt.-től hasznosítatlanul 
megörököltünk… Csak hogy a számokat érzékeljék: 47 ezer, nem egészen 48 ezer hektár volt 
az, amit az MNV Zrt. tudomásunkra hozott lejárt ideiglenes földhasználati szerződést, és 
8 ezer szerződéssel, illetve engedéllyel oldotta meg. Mi ehhez képest ezt a 65 ezer hektárt, 
tehát többet mint a korábbi időszakban, hiszen felleltünk újabb ingatlanterületeket, a közben 
lejárt haszonbérleti szerződéseket is bevontuk ezekbe a területekbe, tehát ezt a 65 ezer hektárt, 
egy nagyobb területet 5 ezer szerződéssel tudtunk lefedni ezzel az 1250 forint/aranykorona/ 
éves díjazással. Úgy ítéljük meg, hogy ezt a díjmértéket a piac számunkra visszaigazolta, és 
szeretném hozzátenni, hogy ezt minimumdíjként értékeljük. Másrészt pedig azért egyfajta, ha 
nem is direkt birtokrendezési tevékenység történt, de az, hogy egy nagyobb, összességében 
nagyobb területet kevesebb szerződésbe foglalva tudtunk művelésben tartani és időlegesen a 
hasznosítását megoldani, az mégis csak ebbe az irányba hat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vannak-e még hozzászólások? (Senki nem jelentkezik.) 

Több hozzászólást nem látok, a napirendi pont vitáját lezárom.  
Szeretném megkérni a kormány, illetve a tárca képviselőjét, hogy mondjanak 

véleményt az indítvány benyújtásával kapcsolatosan, hogy támogatják-e.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Miután a felvezető szövegében említést tett róla az elnök úr, hogy a minisztérium 
közreműködésével készült el a törvényjavaslat, természetesen támogatjuk a javaslat 
Országgyűlés elé történő sürgősséggel való benyújtását. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Akkor először a benyújtásról kell szavaznunk, utána külön kell szavaznunk a 
sürgősségi tárgyalásról. Az első szavazás során kérem, hogy aki támogatja az indítvány 
benyújtását önálló bizottsági indítványként, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze ezt. 
(Szavazás.) Ez egyértelmű többség. A bizottság támogatja az önálló indítvány benyújtását.  

Aki támogatja a sürgősségi tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Tartózkodott? (Szavazás.) Nem szavazat? (Szavazás.) Egyértelmű többséget kapott a 
sürgősségi tárgyalás.  

Előterjesztői felszólalónak én - hiszen telefonon egyeztettem Font Sándor elnök úrral - 
Font Sándort, a bizottság elnökét javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Köszönöm szépen a minisztérium, illetve az NFA részéről az urak jelenlétét, a 
képviselőknek is köszönöm szépen a tárgyalást. (Varga Géza: Kisebbségi vélemény 
megfogalmazásra kerülhet? - Horváth Zoltánné: Nem, ezt a bizottság nyújtja be, ez testületi.) 
Itt nincs olyan, ez bizottsági. (Közbeszólások.)  

Egyebek 

Áttérünk az egyebek napirendi pontra. Az egyebekben igazából csak arról szeretném 
tájékoztatni tisztelt képviselőtársaimat, hogy hétfőn, tehát 27-én, hétfőn, 9 órakor lesz 
bizottsági ülés itt, az 515. számú teremben, valamint 28-án, kedden ismételten ülést tartunk, 
akkor 10.30-kor. Tehát a jövő héten… (Közbeszólások: És szerdán is.) És szerdán is lesz ülés.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Katika, mi úgy kaptuk meg, hogy mindig a mainak a linkje 

lett megadva, tehát valójából abból nem derül ki a napirend. A meghívó megjött, igen, hétfőre 
is meg 28-ára is, de a link mindig a mai nap napirendje. 

 
ELNÖK: Az akkor adminisztratív hiba… 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nem tudjuk a hétfőinek meg a 28-ainak a napirendjét. 
 
ELNÖK: Ma már lehet tudni. Hétfőn az egyes gazdasági tárgyú törvények módosítása, 

a közfoglalkoztatás, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetek csődeljárási kérdései lesznek napirenden. Kedden az egyes földügyi tárgyú 
törvények módosítása, tehát ez a mostani lesz napirenden. Aztán szerdán megint a 
közfoglalkoztatás, a csődeljárás és ismét a föld lesz, tehát ezek lesznek a napirendi pontok.  

Köszönöm szépen. Mindenkinek kellemes hétvégét, a jövő hétre meg sűrű 
tanácskozást kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 23 perc)  

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


