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Napirendi javaslat  
 

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

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gőgös Zoltán (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)  
Horváth István (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Horváth Gábor István főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket és mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm 
egyben már a napirendi ponthoz érkezett, minisztériumot képviselőket!  

A napirendtervezetet a bizottság tagjainak kiküldtük. Kérdezem, hogy ehhez a 
tervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. 
Aki támogatja a napirendi pontot, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Ezek szerint fogunk haladni. 

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

Módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Az 1. napirendi pontban a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványokat fogjuk megtárgyalni első helyen 
kijelölt bizottságként. 

Ismételten köszöntöm Horváth Gábor vezetésével a minisztérium munkatársait! Az 
ajánlástervezet szerint fogunk haladni. Ezek szerint az 1. sorszámnál Gőgös Zoltán és 
képviselőtársai benyújtottak egy módosító indítványt, amely kapcsolódik a 2-es és a 10-es 
sorszámon jegyzett módosító indítványhoz. A kormány álláspontját kérdezem ezekről az 
indítványokról. 

 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot nem tudunk képviselni, csak tárcaálláspontot tudunk 
mondani: a benyújtott javaslatokat nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 3-as sorszámú indítványnál tartunk, amely Endrésik Zsolt képviselőtársunk 

javaslata. A tárca álláspontja?  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! 

Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 4-es indítvány Font Sándor indítványa. A tárca álláspontja? 
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Aki támogatja az 

indítványt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
Az 5-ös indítvány Magyar Zoltán indítványa. A tárca álláspontja? 
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy rövid indoklást 
szeretnék kérni.  

 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Gyakorlatilag 

50 négyzetméter erejéig korlátozza a felső határát a bejegyezhető szolgalmi jognak, úgyhogy 
nem tartjuk a bővítést indokoltnak. 

 
ELNÖK: Tehát az „erejéig” szó ekvivalens ezekben a „legfeljebb” szóval, tehát 

megoldja ugyanazt a kérdést, amit képviselőtársunk indítványozott.  
Kérdés, észrevétel a továbbiakban nincs, tehát szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, tehát egyharmadot sem kapott.  
A 6-os indítvány Magyar Zoltán indítványa. A tárca álláspontja?  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Egy rövid indoklást ezzel kapcsolatban is 

szeretnék kérni.  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ha elpusztul egy föld 

feletti pont, attól a föld alatti jelek még megmaradnak, tehát indokolatlanul törölnénk a pontot 
a nyilvántartásból, mert ezek a pontok még visszaállíthatók, ha a föld feletti jelek 
elpusztulnak, tehát semmiképpen nem tartjuk szerencsésnek, hogy a föld feletti pont 
pusztulása esetén törölnénk az ingatlan-nyilvántartásból ezeket az alappontokat.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, tehát egyharmadot sem kapott. 
A 7-es indítvány Magyar Zoltán indítványa. A tárca álláspontja? 
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid indoklást szeretnék kérni. 
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Képviselő úr 

megmondja nekem, hogy mit ért indokolt értékbecslés alatt? Akkor ezek szerint van 
indokolatlan értékbecslés is? Az az igazság, hogy egy kapcsolódó módosítót 
mindenféleképpen be szeretnénk nyújtani ehhez, mert az értékbecslést támogatjuk, csak az 
„indokolt” szót nem tartjuk... (Közbeszólás: Indokoltnak. – Derültség.) Igen, mert akkor ezek 
szerint van indokolatlan értékbecslés is.  

 
ELNÖK: Az már lehet, hogy a bűncselekmény kategóriája. (Farkas Sándor: Ne 

menjünk ilyen messzire!) Tehát akkor ebben a formájában egyelőre nem támogatja a tárca 
képviselője a javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 

A 8-as indítvány Magyar Zoltán indítványa. Tárca? 
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Aki támogatja az indítványt, az 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
A 9-es indítvány Font Sándor indítványa. Tárca álláspontja?  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Aki támogatja az 

indítványt, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 11-es indítvány Gőgös Zoltán és képviselőtársai indítványa. A tárca álláspontja? 

(Közbeszólások: A 10-es kimaradt!) Ki ám, de annak oka van, mert az 1-es, a 2-es és a 10-es 
összefüggő volt, mint ahogy ezt be is jelentettem. A 11-es indítványnál tartunk, amely Gőgös 
Zoltán indítványa. A tárca álláspontja? 

 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, de 

kapcsolódó módosító javaslat lesz majd hozzá. 
 
ELNÖK: Ebben a formájában nem támogatja a tárca. Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs 

jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Van ilyen, de ez 
kisebbség, ezért egyharmadot sem kapott. 

A 12-es indítvány Font Sándor indítványa. A tárca álláspontja?  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, de 

szintén kapcsolódó módosító javaslat van hozzá. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Egyharmadot sem kapott. 
A 13-as indítvány Magyar Zoltán indítványa. A tárca álláspontja?  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Indoklást szeretnék kérni.  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvényalkotónak 

az volt az indoka, hogy a területi adatok a tulajdoni lapokon gyakorlatilag a térképi 
határvonalakból levezetett adatok. Ezzel a kapcsolódó módosító indítvánnyal a térképen levő 
olyan adatok is elsőbbséget élveznének az ingatlan-nyilvántartásban, ami okirat alapján kerül 
bejegyzésre, tehát ha egy házszámot egy okirat alapján megváltoztatnak, és a térképen más 
van, akkor ezek szerint a kapcsolódó módosító szerint azt kellene elfogadnunk, ami a térképen 
van.  

 
ELNÖK: Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Valahogy nem lehetne megoldani, hogy ez a 

probléma, amit ezzel orvosolni próbáltam, ennek ellenére is megoldódjon? Értem, amit mond 
és jogos, csak attól még ez a probléma fennmarad. (Horváth István az ülésterembe érkezik.) 
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HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Itt a tulajdoni lap 
1. oldalán való, a területi adatokra vonatkozó dolgokat, a törvényalkotónak azért ez volt a 
szándéka ezzel a dologgal, mert ezek levezetett adatok, tehát mindenféleképpen előbb volt a 
térkép és utána volt a területi adat. Először méréssel meghatározták eredeti, kiinduló 
állapotban is az ingatlanok határvonalait, és abból számítottak először területeket, tehát csak 
erre vonatkozik ennek a jogszabályhelynek ez a kitétele.  

 
ELNÖK: További kérdést nem látok. Szavazzunk róla! Aki támogatja a 13-as 

indítványt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 14-es indítvány következik. A tárca álláspontja? 
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán!  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy indoklást szeretnék kérni.  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem a kisajátítási 

vázrajz az egyetlen olyan vázrajz, amit nem kell aláírni, mert itt vannak még az 
épületszerkezeti vázrajzok és a művelésiág-változási vázrajzok. Egy kapcsolódó módosító 
indítványt kívánunk benyújtani ehhez. Tehát a pontosítással egyetértünk, de van még több 
vázrajz is, úgyhogy mindenképpen más pontosítás kell. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 15-ös indítvány Font Sándor indítványa. A tárca álláspontja?  
 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazzunk róla! Aki támogatja, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
Az ajánlástervezet alapján nem látunk olyan indítványt, amelyről szavaznunk kellene. 

Tudunk-e ilyen indítványról, ami azóta esetleg megszülethetett? (Nincs jelzés.) Nem tudunk 
ilyen indítványról, tehát akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a tárca 
képviselőjének a jelenlétet. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontra térünk rá. Van-e a bizottsági tagoknak 
bejelentenivalójuk? (Nincs jelzés.) Szeretném jelezni, hogy szerdán 10 órakor ülésezünk, 
amelyről már kaptunk értesítést, és az ellenőrző albizottság fog még a héten ülésezni az 
albizottságok körében, ha jól tudom, csütörtökön. Most adok szót még Magyar Zoltánnak, 
mert jelentkezik. 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy rövid kérdésem 

lenne. Volt pár hónappal ezelőtt egy bizottsági ülésünk, amelyen elfogadtunk egy ilyen 
javaslatot, határozatot, hogy a Parlamentben és az országgyűlési irodaházban lehetőleg csak 
magyar élelmiszereket lehessen árulni, kapni. Elnök úr pont nem volt ott azon a bizottsági 
ülésen. Arról szeretnék csak érdeklődni, hogy ezzel kapcsolatban mi a fejlemény, mert 
nagyon tetszett a javaslat. 
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ELNÖK: Ennek ellenére intézkedtem róla. Az élelmezést ellátó vállalkozás 
vezetőjével és helyettes vezetőjével – aki a fia – egy többórás tárgyalást folytattunk, aki 
jelezte, hogy ő maga is, mivel egyébként termelő gazdálkodó vállalkozása is van az 
élelmezésügyi vezetőnek, mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a későbbiekben is így 
történjen. Maga már most is erre tesz kísérletet, de néhányszor a beszállítási fegyelmet nem 
tudja minden magyar beszállító tartani, és ez külön gondot okoz nekik.  

Nyomatékosan felhívtam még egyszer erre a figyelmet, és a házelnök úrig jutott el a 
megkeresésünk. Közben a titkárság ideadta a házelnök úrnak küldött levelet és az arra kapott 
válaszlevelet. Ezt a bizottság tagjai megkapták? (Jelzésre:) Megkapták. Szeretném 
megjegyezni, hogy a bizottságnak nincs hatásköre ebben a kérdésben, nem véletlenül 
fordultunk házelnök úrhoz az élelmezésellátással kapcsolatosan. Közismert, hogy 
közbeszerzési eljárás alá esik mind a parlamenti, mind pedig az irodaházi étkeztetés kérdése, 
és ezek után a nyertesre közvetlen, direkt ráhatásunk nincsen. Természetesen azért folytattam 
személyes egyeztető tárgyalást, hogy ezt a kérésünket legyen szíves figyelembe venni, amire 
ígéretet kaptunk. Nem tudom egyébként, hogy milyen tömeges mennyiségű terméket látnak 
képviselőtársaink bármely étkezési helyen (Magyar Zoltán: Kóla! – Derültség.), a 
Parlamentben vagy itt az irodaházban, amely esetleg kirívó, és amit lehetne helyettesíteni 
magyar termékkel. Akkor akár lehetne ezt konkretizálni, és még egy levelet e konkrét 
észrevételek megtétele mellett házelnök úrnak megküldünk; én erre tudok csak hatáskörömnél 
fogva javaslatot tenni. Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm Magyar 

képviselő úrnak, hogy szóba hozta ezt a témát, mert egyébként múlt héten hétfőn emiatt 
morgolódtam, és terveztem is, hogy az egyebekben ezt én is felvetem, csak megfeledkeztem 
róla. Nagyon hálás vagyok, hogy ez most szóba került, ugyanis annak idején ezt én 
kezdeményeztem abból kifolyólag, hogy szlovák mézet kellett a teámba csorgatnom azon az 
adott napon, amikor éppen mezőgazdasági bizottsági ülés volt, és múlt héten hétfőn ismét 
ugyanazt a szlovák mézet kellett belecsorgatnom a teámba. Nehezen meggyőzhető vagyok a 
tekintetben, hogy Magyarországon nem tudunk annyi mézet előállítani, hogy az idejusson a 
Parlamentbe.  

 
ELNÖK: Az is magyar, csak már kiment. (Derültség.)  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Jó, most itt közigazgatási és nem érzelmi tekintetben 

értelmezném a magyar terméket. (Farkas Sándor: Mondjuk, hogy Kárpát-medencei.) 
Szerintem ez továbbra is felháborító, hogy ugyanaz a szlovák méz – ami egyébként nálam a 
biztosítékot annak idején kiverte, ha fogalmazhatok így – ugyanúgy odakerül a tea mellé. 
Természetesen az volt az első dolgom, amikor a tea mellé kértem a mézet, hogy 
rápillantottam, és ismerős logót láttam; magyar nyelvű egyébként, tehát ebből nincs gond, 
csak a származási hely továbbra is Szlovákia. Ha kérhetek ilyet, én is úgy foglalnék állást, 
hogy ha tehetjük, ezt egy kicsit még forszírozzuk a titkársággal. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rendben van, én ezt vállaltam is, de akkor kérem most már a konkrét 

termékek megnevezését (Győrffy Balázs: Méz.), mert az általános kérelmet elnök úrhoz 
elküldtük, ők válaszoltak, továbbították az üzemeltetők felé ezt az igényünket, kérelmünket, 
én személyes egyeztetést is folytattam ezzel kapcsolatban, de ennél többet egyelőre nem 
tudok tenni. Sáringer-Kenyeres Tamás! 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy másik 

kérdést vetnék fel. Lévén, hogy a Zala megyei közgyűlésnek tagja vagyok, ezáltal kapcsolatba 
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kerülök olyan dolgokkal, amelyek a parlament és a megye között átfedések. Többek között a 
jelenlegi 34 ezer hektár pályáztatásával kapcsolatban a Jobbik olyan indítványt tett Zala 
megyében, hogy hozzanak létre bizottságot annak vizsgálatára, hogy hogyan mennek ezek a 
pályázatok. 

Az lenne a kérésem, és azt ígértem a jobbikosoknak – nem tudom, hogy helyesen 
ígértem-e, vagy vissza kell még vonnom –, hogy azok a vizsgálatok, amelyeket a 
bizottságunk, a Mezőgazdasági bizottság albizottsága, amelynek most lesz többek között 
ülése csütörtökön, és azt hiszem, Fejér megyei ügyeket fog vizsgálni (Közbeszólás: Borsodi.) 
meg borsodi ügyeket, ez végig fog-e haladni először is az országon, tehát nagyjából 
áttekintjük-e az egyes megyékben történt eseményeket, ahol reklamációk voltak, illetve ezek 
az anyagok majd publikusak lesznek-e. Azok tehát, akik ilyen igénnyel lépnek fel, hogy 
tisztán szeretnének látni egy-egy megyében a pályáztatással kapcsolatban, hozzáférhetnek-e, 
ugyanis ha nem férhetnek hozzá, akkor el kell engednünk, hogy alakítsanak bizottságot 
megyei szinten. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Természetesen a parlament Mezőgazdasági bizottságának nincs ráhatása 

arra, hogy az egyes megyékben hogyan döntenek, és azoknak a netán felálló bizottságoknak 
milyen jogkörük és hatáskörük lesz; szerintem nem túl sok, de ez az én véleményem. A 
parlamenti keretek között elég szabályozott, hogy mire terjedhetnek ki a vizsgálatok. Az 
ellenőrző albizottság és egyáltalán az albizottságok egy ilyen szakmai területe ennek a 
kérdéskörnek, ennél erősebb, ha a parlament meghatározott számú képviselője 
vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, de mindenkinek a saját hatáskörében, a frakcióján 
belül van a lehetőség annak a kezdeményezésnek a megtételére, hogy milyen eljárást szeretne 
kezdeményezni netán a felvetett ügyekkel kapcsolatosan. 

Úgy érzem, hogy a Mezőgazdasági bizottságnak ebben a szituációban további 
mozgástere nincs, illetve ami van, azt láthatólag főleg ellenzéki képviselők intenzív 
magatartásának köszönhetően forszírozzák.  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Nyilvános lesz az adat? A 

vizsgálóbizottság ülése zárt lesz, többek között csütörtökön is, azaz onnan az információkat 
nem lehet megosztani a megyében illetékes pártok képviselőivel. Ez lett volna a kérdés, mert 
ha nyilvános, akkor természetesen megkapják a választ a kérdéseikre.  

 
ELNÖK: Akkor megkérem a titkárságot, hogy tájékoztassa erről azon képviselőket, 

akik ezzel kapcsolatosan még nem találkoztak ilyen helyzettel, hogy mit jelent a nyilvános 
ülés, zárt ülés, nyilvános adat, nem nyilvános adat kérdésköre, és ezeket hogyan kell kezelni, 
egy általános leírást esetleg adjanak a parlament jogi osztályának segítségével vagy akár a 
saját információs tudásunkkal elősegítve ezt a tájékoztatást a bizottság tagjainak. Egyébként 
ha nem nyilvános az ülés, akkor annak nem nyilvánosak az adatai. (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: Nyilván csak később.) Megkapjuk a tájékoztatást.  

Varga Gézának adok szót és utána Ángyán Józsefnek.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni elnök úrtól, hogy a Vasárnapi 

újságban a nyilatkozatában elhangzott, hogy a kormány akkor felülvizsgálja a vitatott vagy a 
kérdéses pályázatokat. Ez hogy értendő, és erre a gazdák adhatnak-e be igényt a 
felülvizsgálatra vonatkozóan? 

 
ELNÖK: A kérdés most hozzám szólt? (Varga Géza: Igen.) Természetesen 

változatlanul úgy tudom, hogy nem vagyok a kormánynak tagja. Kérem a képviselőtársakat, 
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hogy ha a kormányhoz szeretnének kérdést intézni, ezt négyféle formában tehetik meg: 
interpelláció, azonnali kérdés, kérdés és írásbeli kérdés. További kérdés is van? 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ezzel kapcsolatban. Elnök úr, kifejezetten az ön Vasárnapi 

újságban tett nyilatkozatára vonatkozott a kérdésem, tehát ez nem érinti a kormányt. 
 
ELNÖK: Már elnézést, a nyilatkozatot én tettem, de a vizsgálatot nem; azt hiszem, 

hogy válasszuk el a kettőt. Ángyán Józsefnek adok szót. 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Akkor ezzel kapcsolatban is: miniszter úr 

nyilatkozott, hogy a vizsgálat lezajlott, és nem találtak semmiféle rendellenességet, úgyhogy 
gyakorlatilag erről ennyit gondolok én.  

A másik dolog az, hogy elég furcsának érzem én a magam részéről, hogy a 
Mezőgazdasági bizottságnak azon kívül, hogy egy albizottsága zárt ülésen vizsgálódik, nincs 
ebben az ügyben lehetősége semmiféle kezdeményezésre. Lehet, hogy tájékozatlan vagyok, 
de azt gondolom, hogy a törvényhozásnak – különösen egy ilyen súlyos kérdésben –, 
magának az ezzel a kérdéssel foglalkozó szakbizottságának is, nemcsak az albizottságának 
kellene ezzel foglalkozni, megelőzendő mindenféle olyan kezdeményezést, amiről itt 
Sáringer-Kenyeres Tamás is beszélt.  

Azt gondolom, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy nincs-e mégis lehetősége 
annak, hogy a Mezőgazdasági bizottság maga és ne egy albizottság – és különösen ne zárt 
ülésen – tárgyalja ezeket az ügyeket, ugyanis nyilvánosak az adatok, tehát nem is értem 
pontosan, hogy miről szól a történet, hiszen a Nemzeti Földalap honlapján ott van minden 
adat, és össze lehet rakni a képet. Én magam megtettem ezt Fejér megyére vonatkozóan, 
csütörtökön az albizottsági ülésen tételesen be fogom mutatni az egész rendszert, tehát nem 
értem a titkos ülésre vonatkozó felvetést sem, hogy miért kellene ezt zárt ülésen tárgyalni. Az 
adatok nyilvánosak, a pályázókat lehet tudni, hogy kik pályáztak, nem tudom, mi az, ami 
ebben titkos; a területeket lehet tudni, hogy ki hány blokkot nyert, hogy a Csákvári Állami 
Gazdaság 29 blokkot vitt el, négy család – ezeket össze lehet szépen rakni, tehát ebben 
semmiféle titkos dolog nincs –, hogy Mészárosék 23 egységet vittek el, és így 1223 hektár 
összterületet, ami nem is értem pontosan, hogy hogyan lehetséges, hiszen ez már az 
1200 hektárt is meghaladja. Ezek nyilvános adatok, itt nem kell semmiféle titoktartási 
kötelezettségre hivatkozni, viszont azt hiszem, a probléma olyan, hogy megérné, hogy azzal a 
Mezőgazdasági bizottság maga is, mint az ezzel a területtel és az e területet felügyelő, 
törvényességi felügyeletet gyakorló szakbizottság foglalkozzon, és ne utalja tényszerűen egy 
albizottsági ülés témakörei közé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Javaslom, hogy ne vegyük el az albizottság feladatát, mert lassan kezdjük, de 

megadom a szót Harangozó Gábornak. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék rá 

reagálni. Az államtitkári válasz valóban az volt a nyilvánosan megismert tények alapján feltett 
kérdésekre, hogy ez hogyan fordulhatott elő, és mivel tudja a minisztérium indokolni, hogy 
minden a legnagyobb rendben van, és tessék megnézni a pályázatokat, hogy a legjobb 
pályázók nyertek a legtisztességesebb körülmények között. Erről szeretnénk az albizottsági 
ülésen megbizonyosodni, hogy akkor ez az állítás igaz-e, és ha úgy látja az albizottság, hogy 
nem, akkor tovább lehet menni például a Mezőgazdasági bizottság vagy eseti 
vizsgálóbizottság irányába, hogy valami történjen.  

 
ELNÖK: Ángyán József! 
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DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Bocsánat, hogy ezt is tárgyaljuk ilyen értelemben 

az „egyebek” között. Szeretném akkor megkérdezni, hogy hogyan lesz lehetőség arra – itt egy 
megye esetében is körülbelül négyszáz pályázatról van szó –, mi lesz annak a technikai 
módja, hogy végig lehessen nézni ezeket a pályázatokat, és össze lehessen hasonlítani a 
nyertes pályázat üzleti tervét, mondjuk a műkörömépítő tanárnő üzleti tervét az oda egyébként 
a helyben lakó gazdák által is beadott üzleti tervekkel. Tehát hogy most esettanulmányokat, 
konkrét pályázatokat fogunk vizsgálni, vagy mondjuk a Csákvári Állami Gazdaság 
főrészvényese Budapesten élő 80 éves édesanyjának a magyaralmási 186 hektár területre 
vonatkozó üzleti tervét vajon össze lehet-e hasonlítani a magyaralmási pályázatokkal, tehát 
technikailag hogy fog ez kinézni? Köszönöm.  

 
ELNÖK: De ugye erre nem nekünk kell most választ adni? Nem is értem felvetésedet, 

képviselő úr, mert csütörtökön lesz egy ilyen ülés. Ezt valaki kezdeményezte, albizottságot 
vezető elnök, ennek peremfeltételeit megkapták. Miután ti ott valószínűleg olyan adatokba 
szeretnétek betekinteni, ami már viszont nem nyilvános, ha jól értem, ezért lett zártnak 
minősítve az ülés, ha jól értem a házszabályi logikát. (Harangozó Gábor: Igen.) Pont olyan 
adatokat forszíroztatok eddig az albizottsági ülésen, amelyek nem voltak nyilvánosak, és most 
egy további lépés történt a nem nyilvános adatok felé; akkor viszont az ülés zártsága lett 
indokolt, ha jól értem. Szerintem várjuk, várjátok meg a csütörtöki ülést. Fogalmam sincs, 
hogy annak a négyszáz adatnak vagy nem tudom mennyinek az összehasonlítása, amit 
említettél, hogyan fog történni, én magam se tudom elképzelni, de valaki indítványt tett arra, 
hogy ez az ülés megtartásra kerüljön, ezért megtartásra fog kerülni a kihelyezett ülés, ha jól 
értem. Ma éppen a titkárság kérte, azt hiszem, hogy nyilatkozzon mindenki, hogy ki akar rajta 
részt venni, illetve a titkárság által szervezett busszal vagy egyénileg szeretne eljutni a 
Bosnyák térre. 

További kérdés van-e ezzel kapcsolatban és az „egyebek” bármilyen kérdéskörével 
kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor az „egyebek” pontot is lezárom, az ülést 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 34 perc)  
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a bizottság elnöke 
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