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Napirendi javaslat  
 

1. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7231. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 
2. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 

szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. 
évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7033. szám, új/átdolgozott 
változat a T/7026. szám helyett)  
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 

3. A termőfölddel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében szükséges 
közjegyzői okirati kényszer bevezetéséről szóló törvényjavaslat (T/7169. szám)  
(Bana Tibor (Jobbik) képviselői önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
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Harangozó Gábor (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Ficsor Ádám (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Font Sándor (Fidesz) távozása után Jakab Istvánnak (Fidesz)  
Horváth István (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Dr. Ángyán József (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz) 
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) megérkezéséig Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Tóth Katalin helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)   
Andorkó Rita referens (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 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, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm az egyes napirendi pontokhoz már megérkezett előadókat. A napirendtervezetet 
képviselőtársaim írásos, a szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy van-e a tervezethez 
kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki 
elfogadja így a javasolt napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A házvezetés részéről megkértek, hogy mielőtt a napirendi pontok részletes 
megtárgyalására rátérnénk, jelezzem, amit, remélem, már nagyon sokan tudtok, tudnak, hogy 
11 órakor kezdődik a mai parlamenti ülésünk Varga Mihály miniszter úr eskütételével, majd a 
nemzeti összetartozás napjáról való megemlékezés, aztán napirend előtti felszólalások 
következnek, 12 óra felé a határozathozatalok következnek a napirendi pontok elfogadásáról, 
majd az interpellációk jönnek. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert ennek megfelelően 
kérném szépen mindenkitől a kérdés, észrevétel megfogalmazását az egyes napirendi 
pontoknál, hogy az időkeret alatt, ami a rendelkezésünkre áll, végezzünk.  

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról 
szóló T/7231. számú törvényjavaslat (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Első napirendi pontunk a géntechnológiai tevékenységről szóló ’98. évi XXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, mint első helyen kijelölt bizottságnak az 
általános vitára való alkalmasságáról kell majd tárgyalnunk. Köszöntöm Tóth Katalin 
helyettes államtitkár asszonyt és segítő kollégáit. Meg is adom a szót az előterjesztő nevében 
Tóth Katalin helyettes államtitkár asszonynak.  

 

Tóth Katalin (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

TÓTH KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Előzetesen néhány szót szeretnék elmondani az előzményekről. 
Mindnyájan tudjuk, hogy a 2012. január 1-je óta hatályos alaptörvény a magyar 
mezőgazdaság GMO-mentessége fenntartásáról rendelkezik. Ezt a stratégiai célt 
Magyarország természetesen a nemzeti és az európai uniós jogszabályokkal összhangban 
kívánja megvalósítani. A géntörvény jelenlegi módosítása gyakorlatilag azt a 2006-ban, 
ötpárti egyetértéssel elfogadott határozatot támasztja alá, illetve annak a céljának a 
megvalósítását, amely mindnyájunk számára rendkívüli fontossággal bír, minden állampolgárt 
érint, hiszen környezeti és egészségügyi biztonságunk növelését szolgálja.  

A módosítás elsődleges célja gyakorlatilag az, hogy az Európai Unió területén ma is 
forgalmazható, forgalomba hozható génmódosított növények ne legyenek köztermesztésbe 
bevonhatóak különféle korlátozások nélkül, ez tehát a törvénymódosítás elsődleges célja. A 
2006. évi törvénymódosítás a hagyományos ökológiai, illetve a génmódosított növények 
együtt-termesztési szabályaira vonatkozóan fogalmaz meg ismérveket, illetve szabályozást. 
Ezt még abban az évben, a 2006. évben az Országgyűlés által elfogadott határozat is 
megerősíti, amely felkéri a kormányt arra, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy 
milyen további gátak, illetve pontosítások építhetők be az együtt-termesztési szabályok 
rendszerébe.  
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Ezeknek az indítványoknak az ismertetése a megfelelő szakmai fórumokkal, 
bizottságokkal természetesen megtörtént, és 2009 decemberében az államtitkári értekezlet is 
tárgyalta, majd ezt követően került az Európai Bizottság elé. Onnan három hónap elteltével 
semmiféle észrevétel nem érkezett sem a bizottság, sem a tagállamok részéről. Az FVM 
jogutódlásában 2010-ben beállt változásoknak köszönhetően azonban szükségszerűvé vált az 
egész engedélyezési eljárás teljes felülvizsgálata.  

További fontos momentum a mi szempontunkból a 2011. év, amikor a 
vetőmagtételekben több esetben GM-szennyeződés nyomaira bukkanhattunk, és ennek a 
következménye gyakorlatilag az a kormányhatározat, amely rendelkezik a GMO-
munkacsoport felállításáról. Ebben a GMO-munkacsoportban minden érintett szaktárca 
képviselteti magát, így az ennek következtében egy gyors információáramlást, azonnali 
reagálást, illetve pontos információbeszerzést és remek koordinációt jelent, illetve von maga 
után. Természetesen a GMO-munkacsoporttal is ismertetésre került ez a törvénymódosítás, 
illetve az indítvány. 2012 áprilisában került a módosítás közigazgatási egyeztetésre, majd a 
bizottság elé, és jelenleg várjuk, illetve nem várjuk az észrevételeket, remélhetőleg ezzel 
kapcsolatban a bizottság, illetve a tagállamok részéről észrevétel nem érkezik. 

Ennek a törvénymódosításnak vannak bizonyos technikai elemei, amelyekre most nem 
szeretnék kitérni, inkább néhány tartalmi elemet szeretnék kiemelni, amelyek különleges 
fontossággal bírnak. Az egyik ilyen tartalmi módosítás a fajtatulajdonosok együttműködési 
kötelezettségének és a fajtatulajdonosoktól független vizsgálatok lefolytatásának a 
szabályozása. Ez gyakorlatilag azt foglalja magában, hogy a környezetvédelmi, 
mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóság saját hatáskörben utasíthatja a kérelmezőt 
arra, hogy további vizsgálatokat végezzen az adott növényre vonatkozóan, illetve saját 
hatáskörben maga a hatóság is végezhet ilyen vizsgálatokat önkéntes módon. Ez egy 
szélesebb mintavételi lehetőséget biztosít, és így gyakorlatilag a kockázati tényezőknek a 
szélesebb körű, alaposabb megismerésére is sor kerülhet.  

A másik ilyen tartalmi módosítás a védett, fokozottan védett, illetve érzékeny 
területekre, illetőleg a Natura 2000-területekre történő utalás beépítése a pufferzóna 
fogalmába. További módosítás azon kötelezettség beemelése a törvénybe, hogy a 
pufferzónában a géntechnológiával módosított növénnyel ivarilag kompatibilis növény nem 
termeszthető, illetve hogy ebben az esetben különös figyelmet kell fordítani azoknak a 
gyomnövényeknek az irtására, amelyek a GMO-növénnyel szintén esetlegesen ivaros 
szaporodásra képesek lehetnek.  

További módosítási javaslat, hogy a termelők önkéntes döntése alapján, polgári jogi 
megállapodás keretében bizonyos területeket GMO-mentesnek nyilváníthatnak. Ez 
gyakorlatilag szintén azt a stratégiai célt szolgálja, amely az alaptörvényben is meghatározott, 
és a magyar mezőgazdaság GMO-mentességét támasztja alá.  

Újabb kitétel, illetve módosítás, hogy a kérelmező a szomszédok tájékoztatása 
érdekében jogszabályban meghatározott méretű ismertető táblán köteles jelezni, hogy az adott 
területre vonatkozóan géntechnológiával módosított növény engedélyezési eljárás van 
folyamatban - ez szintén egy újabb gát ebből a szempontból.  

Amennyiben nem forgalomba hozatali célú kibocsátásról beszélünk, a kérelembe 
meghatározott tartalmi elemeket kötelező beépíteni, illetőleg egy kísérleti tervvel kell 
rendelkezni. Ez szintén egy szélesebb mintavételi lehetőséget jelent, illetve a kockázati 
tényezők alaposabb, behatóbb tanulmányozását teszi lehetővé.  

Nagyon fontos a védzáradéki eljárásra vonatkozó szabály módosítása: a 
vidékfejlesztési miniszter rendeletben határozhatná meg azoknak a GM-módosított 
növényeknek a körét, amelyeket teljes mértékben ki kívánunk zárni a köztermesztésből. 
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.  
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Itt ül mellettem Andorkó Rita, a szakma remek képviselője, akinek, úgy gondolom, 
nagyon sokat köszönhetünk azért, hogy ez a törvénymódosítás ebbe a fázisba juthatott. Várom 
esetleges észrevételeiket, kérdéseiket, és megpróbálunk a rendelkezésükre állni, illetve 
mélyrehatóan választ adni a felmerülő kérdésekre, problémákra. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A formalitás kedvéért azért adnám meg Gőgös Zoltánnak 

a lehetőséget, hogy vezesse az ülést, mert hozzá szeretnék szólni. Nem akarom személyes 
problémákkal traktálni a tisztelt bizottságot, de rövid időn belül el kell mennem Naszvadi 
államtitkár úrhoz, hallottátok, hogy a Soltvadkert Takarékszövetkezet sajnálatos módon 
becsődölt, vagy nem tudjuk, mi történt, de ezzel kapcsolatosan további megbeszéléseket kell 
folytatnunk. Ezért el fogom hagyni az üléstermet, és akkor Gőgös Zoltánnak fogom majd 
átadni az ülésvezetést a további napirendi pontok megtárgyalására. De mindenféleképpen 
szeretnék hozzászólni képviselőként az előterjesztéshez is.  

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

 
ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.  
 

Kérdések, hozzászólások 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretném csak 
elmondani azt a folyamatot, amelyet képviselőként ki-ki hosszabb-rövidebb időszak óta 
folytat annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is a GMO-mentes területek közé 
tartozzon, és ezt minden rendelkezésünkre álló irattal, okmánnyal, jogszabállyal és gyakorlati 
termesztési területtel be is tudjuk bizonyítani, amikor certificatót, engedélyt és bármit kell 
kiadni az igazolások miatt. Közismert, hogy a legnagyobb fordulatot 2006-ban értük el, 
amikor a bizottsággal az akkori beterjesztést erősen megkérdőjelezve fordítottuk át - Ángyán 
József, Jakab István, Farkas Sándor és jómagam is itt voltunk akkor a bizottságban -, akkor 
indítottuk el azt a folyamatot, amelyre hivatkozik is az előterjesztés; egy határozati javaslat 
formájában, majd az akkori törvény módosításával egyértelművé tettük, hogy úgy gondoljuk, 
hosszú távon GMO-mentesnek kell lennie Magyarországnak. Közismertek azok a nem 
kívánatos események, amelyek például tavaly történtek, hogy mégis volt illegális 
köztermesztés, aztán ennek következtében eljárások voltak, és mindaz az eltelt folyamat, 
amikor az Unió többször a szőnyeg szélére állított minket, hogy magyarázzuk el, miért tiltjuk 
ezt általánosan. Közismertek a WTO-beli nyomások, közismert az USA nyomása, amikor is 
ottani magánszemélyek és legnagyobb vállalkozások fajtatulajdonosi jogköröket szeretnének 
érvényesíteni az Európai Unió területén.  

Summa summarum Magyarország 2006-tól egyértelműen olyan álláspontot foglalt el, 
amelyet aztán végül is több európai uniós ország követett, utalnék itt Németországra vagy 
Franciaországra, és ezzel egyértelművé vált, hogy Európa többsége láthatólag a GMO-mentes 
termesztés felé irányul; nem beszélve a fogyasztókról, akiket ha megkérdezünk, hogy 
szeretnének-e GMO-val is érintett élelmiszert fogyasztani, akkor látható, hogy óriási az 
elutasítottság. Az más kérdés, hogy szegények nem tudják, mert a jelölésben nagyon nagy 
pontatlanságok vannak, hogy hogyan derül ki egy-egy termékről, hogy az tartalmaz-e GMO-s 
termékeket. Mi folyamatosan forszírozzuk, hogy a jelölési szabályokat is ezzel párhuzamosan, 
azonnal meg kellene változtatni, ezt szeretném a kormány jelen lévő képviselői figyelmébe is 
ajánlani. Mi el tudunk képzelni egy olyan típusú jelölési kötelezettséget, mint ami a 
dohánytermékeknél van, ahol a felület óriási arányában tették kötelezővé a jelölést, hogy 
tüntessék fel, hogy GMO-s terméket is alkalmaz. Olyan jelölésbeli kötelezettséget is el tudunk 
képzelni, hogy bízzuk a döntést a fogyasztóra, hogy akar-e ilyen terméket vásárolni, vagy 
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nem akar ilyen terméket vásárolni, tehát bízzuk rá a döntést! Hogyan tud dönteni? Hogy 
kötelező erővel elkülönített polcokon tároljuk az élelmiszerforgalmazóknál a GMO-s meg a 
nem GMO-s, a konvencionális termékeket, és akkor tényleg rábíztuk a döntést a fogyasztóra, 
mert látja, hogy itt vannak a GMO-s termékek, élelmiszerek, itt meg a nem GMO-sok vannak, 
aztán mindenki menjen oda, amelyik polc szimpatikus neki. Azt is tudjuk, hogy uniós jogelv 
alá tartozik a jelölési szabályozás, de tartok tőle, hogy ha nagy partnernek meg akarjuk nyerni 
a fogyasztókat, mert ők a legnagyobb partnereink véleményem szerint, akkor a jelölési 
szabályok újragondolása nélkül nem fogunk további, sikeres eredményt elérni, vagy nem 
fogunk tudni további áttörést elérni.  

Természetesen a mostani jogszabályt is finomítja az elmúlt 4-6 év tapasztalati anyag, a 
nem kívánatos jelenségeket próbálja még inkább visszaszorítani. Nem véletlen, hogy ez a 
benyújtott változtatás a környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóságok 
jogkörét is bővíti, és hála istennek az igényeink szerint teszi mindezt. Netán hogyha a 
képviselők további ez irányú szándékkal tudnak módosítást hozzátenni, akkor azt a magunk 
részéről minden bizonnyal támogatni szeretnénk. Ezzel szerettem volna jelezni, hogy a 
kormánytöbbség, a kormányzati oldali képviselők többsége bizonyára támogatni fogja, és 
általános vitára ajánlja ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a vitát, a kérdések, hozzászólások 

lehetőségét, ha van ilyen. (Jelzésre:) Igen, Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Mindenekelőtt köszönöm, hogy 

elkészítették a törvénymódosítást; régóta vártuk ezt, 2006 óta, amikor is jó néhány módosító 
indítvány nem kerülhetett be, hiszen európai egyeztetési kötelezettségünk volt, és 
notifikáltatni kellett ezeket a lépéseket. Kicsit hosszabb ideig húzódott ez a dolog, mint 
szerettük volna, de azért öröm, hogy végre itt vannak ezek a módosító indítványok, amelyek 
nagyrészt tartalmazzák azokat az elképzeléseket, amelyeket akkor is megfogalmaztunk. (Font 
Sándor, a bizottság elnöke távozik.) 

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

 
Ezek közül is talán kiemelném a kutatással kapcsolatos előírásokat, ahol is részletes 

munkatervet kell végre adni, vagyis lassan megítélhető lesz az, hogy mi is történik a 
boszorkánykonyhákban, a kutatóműhelyekben, e területen ez egy nagyon fontos dolog. 
Valamint talán ennél is fontosabb a kötelező magmintaadás. Elképesztő volt az az eddigi 
helyzet, hogy egy adott érdekeltség megtehette - így hangzott el -, hogy nem áll érdekében, 
hogy együttműködjön a hatósággal a tekintetben, hogy mintát adjon. Szóval ezek mind-mind 
olyan változtatások, amelyek nagyon fontosak, és azt hiszem, hogy előreviszik az ügyet.  

Néhány olyan dolgot szeretnék szóvá tenni, amelyeken talán még igazítani is lehetne. 
Itt mindenekelőtt a GEVB szerepét szeretném egy picit erősíteni. Azt hiszem, nem szerencsés, 
hogyha jogi szempontból a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság, amely 
kulcsszerepet játszik, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen itt is az a 
megjegyzés fűzhető a szabályozáshoz, hogy nem feltétlenül kellene hogy minden titkos 
legyen, tehát különösen hogyha titkosítottak az eljárások, és van egy bizottság, amely 
megítélni hivatott, hogy mi is történik ezen a vonalon, hogyha annak a jogi státusa csökken, 
az nem szerencsés. Ugyanakkor a kapcsolatrendszer - hatóság, szakhatóság, GEVB -, azt 
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hiszem, még mindig nem eléggé tisztázott, tehát érdemes lenne akár ebben a fázisban is 
módosító indítványokkal, kapcsolódó módosító indítványokkal világossá tenni ezt a 
viszonyrendszert. És itt egy nagyon fontos együttműködési kapcsolatrendszer kell hogy 
fennálljon ezek között a hatóságok, szakhatóságok és a GEVB között, és jó, hogyha 
tisztázzuk, kinek mi a szerepe. Ugyanakkor van a dolognak egy egészségügy vonala is, és 
talán az agrár- és egészségügyi ipari területek együttműködését is jobb lenne egy picit tovább 
tisztázni, világossá tenni.  

A kutatással kapcsolatban egy dologra szeretném azért felhívni a figyelmet, ez pedig 
az a tényhelyzet, amit valószínűleg még a jelenlegi megoldás sem orvosol teljes mértékben, 
hogy épp a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság felmérése szerint 73 ilyen 
téma fut vagy futott az elmúlt időszakban Magyarországon 17 helyen, és nagyrészük 
vonatkozásában a Géntechnológiai Ellenőrző Bizottság az ezekkel kapcsolatos 
dokumentációkkal nem találkozott - ez azért elég furcsa helyzeteket szülhet. A magam 
részéről tehát ösztönözném, hogy a kutatásokkal kapcsolatos szabályozást még tovább 
erősítsük, és nemcsak a hazai kutatásokra gondolok itt, hanem azokra a nemzetközi 
kutatásokra is, amelyek keretében magyar intézetek működnek közre ilyen programokban, és 
a magyar hatóság nem minden esetben látja világosan, hogy mondjuk mit csinál Dél-
Amerikában az adott kutatóintézet, s hogy annak a terméknek mi lesz a sorsa, milyen típusú 
kutatásokat végez; ráadásul egy olyan intézet, amelyet közpénzekből tartunk fenn. Ha ez egy 
magánintézet, akkor is bejelentési kötelezettsége kellene hogy legyen, és a dokumentációkat 
át kellene adnia, de ha közpénzekből tartunk fenn egy kutatóintézetet, akkor végképp.  

Ezen a vonalon szeretném tehát még ösztönözni a további erősítést, illetve 
valószínűleg, ha nem is most, de a közeljövőben szét kell választani a dolgokat, tehát nem 
ugyanaz a szabályozás kell hogy érvényesüljön a vetőmag-előállításra mondjuk adott esetben, 
mint az áru-előállításra vagy a kereskedelemre és a termelésre. Itt tehát valószínűleg érdemes 
lesz továbbgondolni ezt az ügyet, és vagy már ebben a fázisban valamifajta javaslatot hozni 
erre a törvényben, vagy pedig egy következő fázist már azzal előkészíteni, hogy ezekre a 
kérdésekre is javaslatot tesz a tárca. Akár az is elképzelhető, miután ez szélesedik, láthatóan 
egyre nagyobb munka folyik ezen a területen, és a kutatás szabadságába sok minden belefér, s 
az ellenőrzés is egyre nehezebbé válik, lehet, hogy az is meggondolandó, hogy egyfajta 
professzionális testületté váljon a Géntechnológiai Ellenőrző Bizottság, amelyben nem munka 
mellett végzik az emberek ezt a tevékenységet, hanem azok a szaktekintélyek, akiket 
meghívunk, valóban ezzel foglalkoznak, mert olyan kiterjedtté válik az egész terület.  

Azt hiszem, hogy mindezek ellenére üdvözlendő, hogy a törvényhozás elő kerül ez a 
törvényjavaslat, én magam általános vitára alkalmasnak tartom, és az elfogadását javaslom. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Varga Géza, parancsolj! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntöm a kormány 

jelenlévő tagjait! Felüdülés olyan törvényjavaslatról tárgyalni és az általános vitára való 
alkalmasságát vizsgálni, amelynek a kapcsán a kormány, a kormánypárti képviselők és az 
ellenzék is egyetért, és ma kettő ilyen is van, a következő napirendi pontunk is hasonló. Én 
csak egyet szeretnék kérdezni - csatlakozva az előttem szólóhoz -, mégpedig a szétválasztás 
és a külön kezelése a köztermesztésnek és az élelmiszerekben való megjelenésnek a GMO 
vonatkozásában. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire veszik figyelembe azt, hogy 
azért egy mozgó célpontról van szó, amikor GMO-ról beszélünk, és egy 2006-os törvény 
módosítása van előttünk. Azóta az Európai Unióban különböző szinteken már átment az a 
javaslat, miszerint tagállami hatáskörbe utalja annak az eldöntését, hogy akarja-e 
köztermesztésben vagy sem, ugyanakkor viszont az áruk szabad áramlása kategóriáját vagy 
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fogalmát nem hagyja, azt sérthetetlennek tekinti, és ebben van egy jelentős ellentmondás, 
hogy eldöntheti a tagállam, de azért szabadon jöhet-mehet akár a GMO-s vetőmag, akár más. 
Figyelembe vették-e itt ezt? Itt most a koegzisztencia az elsősorban, ami ennek az előttünk 
lévő anyagnak a célja és témája, azonban ez egy megfelelő alkalom lenne arra, hogy ezt a 
készülő, illetve különböző szinteken már átment új EU-s jogszabályt is figyelembe vegyük, és 
valahogy a koegzisztenciához hasonlóan, tehát az együtt-termesztés korlátozásához hasonlóan 
az áruk szabad áramlását is nehezítsük meg valamilyen módon - hogy így fogalmazzak. Ezt 
figyelembe vették-e, egyáltalán lehet-e ezt ebben figyelembe venni, és egyáltalán ami 2006 
óta történt a GMO-ügyben európai szinten és világszinten - Ángyán képviselőtársam már utalt 
itt a kutatásokra -, az mennyire került bele ebbe az anyagba? De konkrétan tehát az a 
felvetésem, hogy a tagállam dönthet, de az áruk szabad áramlását nem akadályozhatja. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, vélemény? (Jelzésre:) Parancsolj, Jakab 

István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egyetlen gondolat. Természetesen támogatva - azt 

hiszem, annak idején közösen kezdeményeztük, hogy a GMO-mentességünket fenntartsuk a 
felhasználással kapcsolatban -, és természetesen támogatva az általános vitára alkalmasnak 
tartjuk az előterjesztést, itt a felhasználásnál egy dolgot kell mérlegeljünk, és ezt magunknak 
mondom, hogy azért még sajnos nem tartunk ott, hogy mondjuk a fehérjeprogramunk olyan 
szinten kiteljesedett volna, hogy ne kelljen GMO-s szóját bekeverni a takarmányba. Ez cél 
lehet, de nyilván jó néhány esztendőre szükség van még ahhoz, hogy ezt elérjük. Ezért 
gondolom, hogy az anyag, az előterjesztés szigora nyilván ennek figyelembevételével lett 
megfogalmazva. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem tudom, van-e a képviselőtársaknak további kérdésük, 

hozzászólásuk. (Senki nem jelentkezik.)  
Mielőtt visszaadnám a szót a reagálásra, én annyit szeretnék mondani, hogy valóban 

egy olyan törvényjavaslatot tárgyalunk megint, amelyben, úgy látom, túl nagy vita nem lesz a 
parlamenten belül, ami, én úgy gondolom, nagyon helyes. Képviselőtársaim nagyjából 
elmondták, hogy mi ennek az egész történetnek a lényege. Csak annyit szeretnék mondani, 
hogy mi is általános vitára alkalmasnak tartjuk a törvényjavaslatot.  

Igazából túl sok kérdés nem merült fel, de visszaadom a szót a helyettes államtitkár 
asszonynak.  

 
TÓTH KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Megkérem 

kolléganőmet, a szakma kiváló tudóját, hogy keressen válaszokat ezekre a kérdésekre. 
Köszönöm szépen.  

 

Andorkó Rita (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

ANDORKÓ RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönjük szépen a kérdéseket. 
Én is köszöntöm a bizottság tagjait! Az első felmerülő kérdésre, ami a Géntechnológiai 
Eljárásokat Véleményező Bizottságra vonatkozott, azt mondanám, hogy ez a bizottság, az 
összes tagja és a munkája számunkra is nagyon-nagyon fontos, kiemelkedően fontos, mert 
nagyon nagy mértékben segíti a hatóság munkáját, sok olyan dologra hívja fel a figyelmet, 
amelyet mi nem veszünk észre, tehát ennek a bizottságnak a munkája nem vethető össze más 
bizottság munkájával. Nekünk azonban egy általános kormányzati szándékot, általános 
kormányzati álláspontot is követnünk kell, figyelembe kell vennünk, ezért kerültek 
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módosításra bizonyos paragrafusok, és így gyakorlatilag egy kormányhatározat fogja majd 
meghatározni ennek a bizottságnak a munkáját. Mivel azonban - ahogy az előbb elmondtam - 
számunkra is nagyon fontos ennek a bizottságnak a munkája, például a díjazás kérdését 
megoldottuk, és a törvényben megmaradt az erre való utalás, ami más bizottságoknál nem 
maradt meg.  

A kutatással összefüggésben felmerülő problémákkal kapcsolatban azt tudom mondani 
a bizottságnak, hogy a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottsággal jelenleg is 
kapcsolatban állunk, az elnök úrral is kapcsolatban állunk, ő hívta fel a figyelmet arra, hogy 
nagyon sok laboratórium, nagyon sok géntechnológiai tevékenység, főként 
mikroorganizmusokkal való tevékenység nincs jelenleg engedélyezve Magyarországon. 
Ezeket magával a bizottsággal együttműködve is felül fogjuk vizsgálni. Ezt nyilván nem 
tudjuk az egyik napról a másikra megvalósítani, biztos, hogy ez egy hosszú távú folyamat 
lesz, azonban tudjuk, ismerjük a problémákat, azokat lassan, de meg fogjuk oldani, és 
felülvizsgáljuk az összes olyan tevékenységet Magyarországon, ami a géntechnológiával 
kapcsolatos.  

A következő és egyben az utolsó pont, ami felmerült, a termesztés, illetve az 
élelmiszer- és takarmánycélú felhasználásra engedélyezett GMO-k elkülönítése, kezelésének 
az elkülönítése. A jelenlegi törvénymódosítási javaslatban erre nincs konkrétan semmiféle 
utalás, mert ezt a két kérdést, én azt gondolom, teljesen külön kell kezelni. Az Európai 
Unióban az élelmiszer- és takarmánycélú felhasználásra egyre több GMO van engedélyezve, 
különböző fajták vannak, nemcsak kukorica, mellette szója, repce, cukorrépa, s a többi. Azt 
gondolom, hogy ezt a probléma valós, igen, Magyarországra az áruk szabad áramlása miatt 
bejön, a fogyasztók eszik, az állatok eszik, de ezt a problémát teljesen máshogy kell 
megközelíteni. Az egyik megközelítési lehetőség a fehérjeprogram, annak a beindítása, amin 
a tárca abszolút dolgozik, előbb-utóbb ez is meg fog valósulni; a másik pedig a jelölés 
kérdésköre, amire nézve uniós jogszabályok vannak, amelyek a jelölést meghatározzák. 
Nekünk azonban abban kell gondolkodni, hogy a GMO-mentes jelölést, ennek a jogszabályi 
hátterét próbáljuk megvalósítani. Nem mi vagyunk az elsők, akik ebben gondolkodunk, 
Franciaországban és Ausztriában jelenleg van kidolgozás alatt, illetve már gyakorlatilag a 
célegyenesben van az a rendelet, amely a GMO-mentes jelölésről rendelkezik, az Unió is 
próbál belekezdeni egy harmonizálásba, a tárca részéről mi is ezt kezdeményezzük, és ez is 
folyamatban van, hogy valami jogszabályi alapot teremtsünk az árukon a GMO-mentes 
jelölésnek. 

A termesztéssel kapcsolatban pedig - ahogy már említésre került - az úgynevezett 
GMO-csomag, tehát a termesztés kérdésének az eldöntése nemzeti hatáskörben, jelenleg még 
mindig folyamatban van. Az Európa Parlament tavaly júliusban fogadta el a módosítási 
javaslatokat, a Tanácson belül vannak az óriási viták. Márciusban a környezetvédelmi tanács 
előtt ez napirendre került, azt hittük, hogy sikerül elérni a politikai megállapodást, ez azonban 
az utolsó nap, az utolsó reggel megfordult. A dán elnökség most júniusban, egy hét múlva, 
hétfőn újra tárgyalni fogja ezt a kérdést, a remény gyakorlatilag az, hogy Franciaországban 
választások történtek, új környezetvédelmi miniszter van, új agrárminiszter van, és 
elképzelhető, hogy a választások, az új személyek tekintetében megfordul az álláspontjuk, 
tehát ők is támogatni fogják talán - de, hangsúlyozom: talán - ezt a javaslatot, tehát hogy a 
tagállamok maguk dönthessék el, szeretnék-e termeszteni az adott GMO-kat a területükön 
vagy sem. Erről tehát egy hét múlva fogunk többet mondani. Mi a magunk részéről ezzel 
abszolút egyet tudunk érteni, ezt egy országgyűlési határozat is támogatja. Mi 
kezdeményeztük még anno 2004-ben, hogy a tagállamok maguk dönthessék el a termesztés 
kérdését a területükön belül. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs további vélemény, kérdés, úgyhogy lezárom a 
vitát.  

Szavazásra teszem fel a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. 
Kérdezem, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a törvényjavaslat általános vitára kerüljön. 
(Szavazás.) Ez egyhangú szavazás.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Kérdezem, hogy milyen javaslatot tegyek a bizottsági előadó személyére, van-e ebben 
valamilyen előzetes megállapodás? (Varga Géza: Ángyán képviselő urat javaslom!) 
Egyetértünk-e azzal, hogy a bizottsági előadó Ángyán József legyen? Aki egyetért ezzel, 
kérem, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Kisebbségi vélemény természetesen nem lesz.  

Holnap a katasztrófavédelem után második napirendi pontként fogjuk ezt a 
törvényjavaslatot megszavazni a parlamentben.  

Köszönöm szépen, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi 
XCV. törvény módosításáról szóló T/7033. számú törvényjavaslat (új/átdolgozott 
változat a T/7026. szám helyett) 

Módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Áttérünk a következő napirendi pontra, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás 
tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz, Győrffy 
Balázs képviselőtársunk önálló indítványához benyújtott módosító javaslatok megvitatására. 
Üdvözlöm Andréka Tamás főosztályvezető urat a minisztériumból!  

A Fogyasztóvédelmi bizottság ajánlása mentén kezdenénk. Megvan a 
fogyasztóvédelmi bizottságos ajánlás, Balázs? (Győrffy Balázs: Mezőgazdasági és 
fogyasztóvédelmi, nekem ez van meg.) Akkor egy pillanat, hogy egy kotta legyen! (Az elnök 
Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Bocsánat, én csak a jobb oldalát láttam. 

Az 1. ajánlási pontban Obreczán Ferenc képviselőtársam módosító javaslata van. Az 
előterjesztőt kérdezem, hogy egyetért-e a módosító javaslattal. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Bocsánat, ez az 1-es, ugye? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Egyetértek vele, támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Mi a kormány véleménye? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! A 

minisztérium is támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, vélemény? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 2. ajánlási pontban Pálffy István képviselő úr javaslata szerepel. 
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca sem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem.  
Ez összefüggött a 6. módosítóval. 
A 3. ajánlási pont Obreczán képviselőtársam módosító javaslata.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca is támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.  
A 4. ajánlási pont… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): A 3. és a 4. összefüggő javaslat.  
 
ELNÖK: Bocsánat, igen. Akkor az 5. ajánlási pont következik.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Az is összefüggő. 
 
ELNÖK: Jó. A 6-os az előbb volt.  
A 7. ajánlási pont következik.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca is támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság támogatja. 
A 8. ajánlási pont következik. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca is támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság támogatja. 
A 9. ajánlási pont következik.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság támogatja. 
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Két bizottsági módosító javaslat benyújtása lenne még a feladatunk. Az egyik 
nyelvhelyességi módosító javaslat. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
(Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor ki az, aki támogatja a bizottsági javaslat benyújtását? 
(Szavazás.) A bizottság támogatja. 

A másik egy tartalmi módosító javaslat. Megkérdezem a minisztérium álláspontját 
erről. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk a benyújtását. 

Egyrészről a módosító javaslat pontosítja a közeli lejáratú termék fogalmát a törvény 
vonatkozásában, továbbá a fizetési határidő betartásával összefüggő szabályokat is, valamint 
lehetőséget kíván adni a módosítás arra, hogy az eljáró hatóság az eljárás alá vont 
kereskedőtől, illetve beszállítótól az őáltala kezelt adatbázisból kimutatást, adatleválogatást 
kérjen, ami gyorsítja és egyszerűsíti az eljárás lefolytatását. Ami pedig a legjelentősebb 
változtatás a módosító javaslatban, az a szankciórendszer megfordítása, vagy hogy elsődleges 
szankcióként, kvázi szankcióként kerülne alkalmazásra a kötelezettségvállalás jogintézménye, 
és csak abban az esetben kerül bírság kiszabásra, hogyha egyrészről a kereskedő 
kötelezettségvállalása nem teljes körű, vagy ismételt jogsértésről van szó, vagy pedig olyan 
kirívóan súlyos jogsértésről van szó, ami beszállítók széles körét érinti vagy jelentős kárt 
okozott számukra. A javaslat tartalmazza továbbá a hatálybalépés pontosítását, mégpedig 
azon szerződéses kikötések vonatkozásában, amelyek nem felelnek meg a törvény új, 
módosított szövegének, ezek hatályvesztéséről rendelkezik a törvényjavaslat. Röviden erről 
szól a módosító javaslat, és a minisztérium támogatja a benyújtását.  

 
ELNÖK: Az előterjesztő véleményét szeretném megkérdezni.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés a módosító csomaggal kapcsolatban, hiszen ez egy hat pontból 

álló csomag? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy egyben 
szavazzunk a benyújtásról, hiszen így is készítették elő. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy benyújtsuk ezt a bizottsági módosító javaslatot. 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, a bizottság támogatja a módosító 
javaslat benyújtását.  

Tud-e valaki olyan módosító javaslatról, amelyet esetleg nem tárgyaltunk meg? (Senki 
nem jelentkezik.) Nem.  

A termőfölddel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében szükséges 
közjegyzői okirati kényszer bevezetéséről szóló T/7169. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Akkor áttérünk a harmadik napirendi pontra: képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vétele, a termőfölddel kapcsolatos visszaélések megakadályozása érdekében 
szükséges közjegyzői okirati kényszer bevezetéséről szóló törvényjavaslat Bana Tibor, 
Jobbik, képviselő önálló indítványa. Itt van az előterjesztő, úgyhogy szeretném, ha mondana 
nekünk néhány szót erről a törvényjavaslatról.  

 

Bana Tibor (Jobbik) szóbeli kiegészítése 

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom számtalan alkalommal egyértelművé tette azt a meggyőződését, 
hogy a magyar termőföld magyar kézben tartása az egyik legfontosabb nemzetstratégiai 
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kérdés a jövőre nézve. Éppen ezért az elmúlt időszakban több alkalommal álltunk elő konkrét 
adatokkal a zsebszerződések vonatkozásában, nekem is több körben volt ezzel kapcsolatban 
megnyilatkozásom, illetve ezeket a dokumentumokat el is juttattam az illetékes szervekhez, és 
jó néhány konkrét javaslatot is megfogalmaztunk a magyar föld magyar kézben tartásának 
érdekében. Ebbe a sorba illeszkedik az általam benyújtott, a termőfölddel kapcsolatos 
visszaélések megakadályozása érdekében szükséges közjegyzői okirati kényszer 
bevezetéséről szóló törvényjavaslat, amely a földtörvényt, az erdőről szóló törvényt, valamint 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt módosítja. Elsősorban a közjegyzői okirat mint 
jogi eszköz előnyeinek a kiaknázására épít ez a javaslat, ilyenformán tesz javaslatot a 
zsebszerződések kiszűrésére.  

A lényegét röviden az jelenti, hogy a jövőben termőföldre csak közjegyzői okiratban 
lehessen bármilyen, tehát nemcsak adásvételi, hanem például bérleti szerződést is kötni. 
Ennek a módosításnak az erősségét én a közokirati bizonyító erőben látom, illetve abban, 
hogy a közokirat-hamisítás komoly büntetőjogi fenyegetettsége érintheti azokat, akik ilyen 
ügyletekben részt vesznek. Az új szabály hatálybalépésével, azt gondolom, az eddigi 
zsebszerződések 2014 után, vagyis a termőföld vásárlására vonatkozó moratórium lejárta után 
is felhasználhatatlanná, azaz ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmatlanná válnának. És 
még abban látom ennek az általam megfogalmazott javaslatnak az előnyét, hogy anélkül 
teremti meg a zsebszerződések büntethetőségének a lehetőségét, hogy új bűncselekménytípust 
kellene ehhez létrehozni a Btk.-ban - bár itt azért megjegyezném, hogy természetesen a 
magunk részéről a Btk.-ban foglalt módosításokat, az új Btk.-tervezetben foglalt 
módosításokat is támogatjuk, ahogy ezt éppen a múlt héten, az általános vita során ki is 
fejtettük. Emellett pedig a közjegyzők elrettentésének a vonatkozásában is előrevivőnek 
gondolom ezt a javaslatot.  

Több európai országban is van példa hasonló jellegű szabályozásra, például 
Németországban az adásvétel, az ajándékozás és a haszonbérlet vonatkozásában is közjegyzői 
ellenjegyzés szükséges, de felhozhatnám a francia példát is. Azt nem állítom, hogy minden 
egyes visszásságot ki lehetne szűrni ezzel a módszerrel, de azt igen, hogy az egyértelműen 
spekulatív jellegű termőföld-átruházási szándék tekintetében, például amikor az ár jelentős 
eltérése nagyon egyértelműen és világosan látszik, akkor a közjegyző minden bizonnyal 
elutasítja az ellenjegyzést, és azt gondolom, hogy ilyenformán az általam megfogalmazott 
törvényjavaslat hozzá tudna járulni ahhoz a fontos célhoz, hogy a moratórium lejártát 
követően se lehessen érvényesíteni azokat a jogokat, amelyeket a zsebszerződések 
biztosítanának.  

Én ezen legfőbb érvek alapján szeretném kérni a tisztelt bizottsági tagokat, hogy 
támogassák javaslatom tárgysorozatba-vételét, és természetesen a kérdések, felvetések, 
esetleges ellenvetések vonatkozásában is örömmel állok rendelkezésre. Köszönöm a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsolj, Győrffy Balázs! 
 

Kérdések, hozzászólások 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. A probléma abszolút való és élő, 
és egy személyes tapasztalattal hadd támasszam alá, hogy ezzel a dologgal nagyon is fontos 
foglalkozni! Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a bérleti szerződések megköttetnek, azokat 
beviszik a földhivatalba, és ott földhasználatot jelentenek be. Tudni kell, hogy a 
földhivataloknak nincs lehetőségük vizsgálni, hogy az az adott aláírás vajon valós vagy nem 
valós, bizony sok esetben a tulajdonos tudta nélkül kötötték meg a bérleti szerződést, és 
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nagyon komoly problémák voltak abból, hogy akivel egyébként ő megkötötte a bérleti 
szerződést, bement a földhivatalba, szerette volna bejelenteni a földhasználatot, majd a 
földhivatalban közölték vele, hogy ők nem jogosultak ezt vizsgálni, nekik ott van egy 
szerződés, azt bejegyezték. A probléma ott van, hogy egy ilyen terület esetében ha egységes 
kérelemben benyújtja azt a területet, és mondjuk kap egy ellenőrzést az MVH-tól, nem fogja 
tudni igazolni a földhasználatot, miközben a másik, aki meg bitorolja azt a területet, egy 
jogszerűtlen magatartással szerezte meg azt a földhasználati bejelentést. Ez tehát egy nagyon 
komoly probléma.  

Azt illetően, hogy minden bérleti szerződést közjegyzővel kellene-e hitelesíteni, én 
egy arany középutat keresnék, mert mondjuk egy félhektáros terület esetében nem biztos, 
hogy ezt elő kellene írni, mert az akkora plusz adminisztrációs teher… 

 
ELNÖK: 10 négyzetméteres is van! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Tessék? 
 
ELNÖK: 10 négyzetméteres! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Azért mondom, hogy valahol meg kellene szabni egy 

határt, ami talán egy olyan egészséges megoldást adna, hogy ne jelentsen túl nagy terhet a 
gazdálkodóknak, a másik oldalról pedig azért adjon egy biztonságot nekik. Ilyen szempontból 
én a problémafelvetést jónak és kitárgyalandónak tekintem.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Varga Géza következik.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm. Én is azt gondolom, hogy ez módosító 

javaslatokkal tökéletesíthető, például az, hogy a bérleti szerződések esetében a területre 
valamilyen korlátot kellene megszabni, hogy mi alatt igen, mi alatt nem. De azért annyit 
hozzátennék az előterjesztő indoklásához, hogy tudjuk, ma a zsebszerződés gyakorlatilag egy 
magánjogi szerződés, amit ügyvéd ellenjegyez, tehát itt sokkal nagyobb a visszaélések 
lehetősége, mert az ügyvéd minden további nélkül azt tudja mondani, hogy az előtte 
megjelent felek szándékának a valódiságát ő nem tudta vizsgálni, mármint hogy 
zsebszerződés vagy nem zsebszerződés, de a közjegyzői okirat kapcsán mindenképpen 
szűkíthető volna ez a kör. Én azt hiszem, mindannyiunknak az az érdeke, úgy tűnik, a 
beterjesztett földtörvénnyel a kormány is meg kívánja akadályozni azt, hogy visszaélések 
történjenek a földek körül, és ezt ez a javaslat kiválóan alátámasztaná; természetesen sok 
másra is szükség van, de ez kiválóan támasztaná alá. Én tehát azt gondolom, hogy egy ilyen 
korlát bevezetésével, egy tól-ig korlát bevezetésével ez kiválóan alkalmazható lenne, és 
módosító javaslatokkal lehet ez ügyben élni. A tárgysorozatba-vételt és az általános vitára 
való alkalmasságát javasolnám tehát.  

 
ELNÖK: Egyelőre a tárgysorozatba-vétel van napirenden. (Jelzésre:) Jakab Istvánnak 

adom meg a szót.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon örülök, 

hogy Varga Géza képviselőtársam jelezte, hogy a földtörvény-tervezet társadalmi vitája jelen 
pillanatban zajlik. (Varga Géza közbeszól.) A Fidesz-frakció álláspontja ebben a kérdésben 
az, hogy mivel nagyon súlyos ügyek, nagyon súlyos kérdések ezek, egyetértve az 
előterjesztőkkel, azzal, amit képviselőtársam elmondott, minden vonatkozásban, komplexen 
végig kell gondolni ezt az egész ügyet. Mi tehát azt javasoljuk, és azt kérjük illő tisztelettel, 
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figyelembe véve az emberek véleményét, a közakaratot is, hogy a földtörvény elfogadásával 
egyidejűleg ez is napirenden lesz, sőt meghatározó módon, magam is annak a híve vagyok, 
csatlakozva Győrffy Balázs képviselőtársamhoz, ismert a probléma, talán emlékeznek még 
néhányan, amikor a színes televízióért aranykoronát programot megakadályoztuk, és 
sorolhatnám az ügyeket. Azt kérem nagy tisztelettel az előterjesztőtől is, hogy ezt a néhány 
hónapot már kibírjuk így, és mindenesetre visszamenőleges hatállyal, hisz dolgozik a 
zsebszerződéseket ellenőrző bizottság, tehát visszamenőleges hatállyal az összes olyan 
jogügylet átvilágításra és felülvizsgálatra kerül, amely nem jogszerűen lett létrehozva, 
megkötve. A Fidesz-frakció részéről most a tárgysorozatba-vételt tehát nem javasoljuk, 
hanem azt kérjük nagy tisztelettel, hogy működjünk együtt valóban felelősen, átgondoltan a 
földtörvény megalkotásában, és hogy ezek a pontok is egyetértően kerüljenek napirendre a mi 
álláspontunkat tekintve is, meg az emberek álláspontját tekintve is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Akkor én is 

mondanék néhány mondatot, bár nem tudom kinek átadni az elnöklést. 
Én úgy gondolom, hogy valós a probléma, amit a javaslat tartalmaz, és nagyon 

örülnék, hogyha a földtörvényről lenne társadalmi vita, de nem arról van, hanem egy 
koncepcióról van szó, és nem is értjük, hogy most akkor két hét múlva meg, ha igaz a 
minisztérium mondása, a földtörvénytervezet be lesz nyújtva a parlamentnek. Ha komoly a 
szándék abban, Pista, amit mondasz, akkor nekünk már hónapok óta egyeztetnünk kellene 
ebben, és nem mondjuk a benyújtás napja reggelén, hétfő reggel kellene látnunk, délután meg 
már vitatkoznunk kellene a földtörvényről. Én azt gondolom, hogy ez van annyira komoly, 
hogy ha valóban van már szöveg, törvényszöveg, akkor ne ezen a koncepción vitatkozzunk, 
ami, ha akarom, vemhes, ha akarom, nem, hanem magán a szövegen, nekünk ez a dolgunk. 
Nem tudom, hogy ez milyen típusú társadalmi vita egyáltalán, meg hogy hogyan fognak ebbe 
majd bekapcsolódni az érdekképviseletek, egyebek, és nagyon javasolnék sürgősen egy 
ötpárti egyeztetést, de addig sem tartanám ördögtől valónak, hogy ez a módosítás 
megtörténjen, mert nem valószínű, hogy a földtörvény nyáron elfogadásra kerül; ha 
elfogadásra kerül, akkor nagyon szomorú leszek, megmondom őszintén, mert nem hiszem, 
hogy három hét alatt dűlőre tudunk jutni földtörvényügyben, ezt el nem tudom képzelni. A 
koncepció alapján biztosan nem, ha van valami jobb ötlet, akkor lehet, de én azt gondolom, 
hogy ez ennél sokkal súlyosabb ügy. Addig meg énszerintem arra viszont lenne idő, hogy ezt 
az - úgymond - egyik kiskaput becsukjuk. Én tehát a tárgysorozatba-vételt mindenképpen 
támogatnám.  

(Jelzésre:) Parancsolj, Magyar Zoltán, aztán visszaadom a szót a Pistának 
válaszadásra.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is csak arra akarok 

ráerősíteni, hogy ha elfogadjuk ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét, az egyáltalán 
nem zárja ki, hogy utána a földtörvényről egy normális vitát folytassunk; akár a földtörvény is 
módosíthatja ezeket a törvényeket, attól még, úgy gondolom, semmiféle probléma nem lesz, 
hogyha ezt a kiskaput tényleg azelőtt bezárjuk, mielőtt esetleg a földtörvény megoldaná. 
Úgyhogy én is arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy támogassuk ezt a javaslatot. Ez 
egy olyan súlyú probléma, hogy igenis elbírja az Országgyűlés azt, hogy többször szóba 
kerüljön ez a téma, hogy többet vitatkozzunk róla, és így a földtörvénynek akár egy ilyen 
elővitájának vagy előkapujának is lehet tekinteni, ahol mindenki el tudja mondani az 
álláspontját, felszínre kerülhetnek újabb problémák. Úgyhogy én még egyszer csak arra 
szeretnék biztatni mindenkit, hogy támogassuk ezt a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor visszaadom a szót Jakab Istvánnak. 
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JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak arra szeretnék reagálni, hogy az 

most egy koncepció, ami jelen pillanatban kinn van a honlapon. Én nyugodt szívvel nézek 
mindenkinek a szemébe, én még kodifikált szöveget nem láttam, és nagyon örülök neki, hogy 
nincs.  

 
ELNÖK: Az nem nagy baj.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Örülök neki, hogy nincs, azért, mert ha egy kodifikált 

szövegről kezdünk el vitatkozni, na, ott már elég körülményes az egésznek a koncepcióját 
alapjaiban megváltoztatni. Ez egy érlelődő anyag, koncepció, csak az egyes sarkalatos pontok 
kerülnek felvetésre, meghatározásra. (Varga Géza: Két éve érlelődik!) Azt gondolom, 
valamennyien olvasták, olvastuk. Ez a szöveg ma még tehát nincs kodifikálva, és abban is 
biztos vagyok, hogy az anyag nagyon sok pontján lesz változás. Az változatlanul igaz, hogy 
az idő sürget bennünket, megcsináltuk a naptárt, hogy mennyire fontos, hogy időben kész 
legyen. Ezért kérjük illő tisztelettel - és ez a frakció álláspontja az elnök úrral is egyeztetve -, 
hogy a földtörvényt átgondoltan, egy menetben vitassuk meg, az alapkoncepcióba egyébként 
ez tökéletesen beleillik, és benne lesz, de ha már eddig kibírtuk, itt most két-három hetet vagy 
egy hónapot ki kell hogy bírjunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Most nyilván nem folytatunk le földtörvényvitát, azt majd külön 

megbeszéljük. Mindenesetre azért jó lenne, ha tisztáznánk magunk között a földműves 
fogalmát, mert igazából az én számomra ebből a koncepcióból nem derül ki, hogy az ki lesz. 
Köszönöm.  

Van-e további vélemény? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Határozathozatal 

Akkor felteszem szavazásra a kérdést: ki az, aki egyetért azzal, hogy a földtörvény-
módosítás tárgysorozatba-vételre kerüljön. Aki igen, kérem, jelezze. (Szavazás.) 6 igen - ez 
kevés (Derültség.) -, a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvénymódosítást.  

Egyebek 

Várhatóan hétfőn kerül sor a következő ülésünkre. 
(Varga Géza: Egy egyebek!) Az egyebek között Varga Gézának adnám meg a szót.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szintén a földdel 

kapcsolatos kérdésem volna az egyebekben. A bizottság egyhangúlag elfogadta azt az önálló 
képviselői indítványunkat, amely szerint ne lehessen a termőföldet jelzáloggal megterhelni. 
Ez egy nagyon örvendetes lépés volt, de az volna a kérdésem, hogy az általános vitáról miért 
nem döntött akkor a bizottság. Mert az eljárásrendben… (Az elnök Horváth Zoltánnéval 
egyeztet.) Mert az eljárásrendben ezt együtt lehetett volna, kellett volna kezelni, vagy hogy 
van ez, Katika? 

 
ELNÖK: Együtt is lehetne elvileg, de a következő miatt van a kettéválasztás: a 

tárgysorozatba-vételről a bizottság kormányálláspont nélkül is dönthet, az általános vitára 
való alkalmasságról viszont nem, és a kormány nem alakította ki az álláspontját. Akkor lehet 
tehát általános vitára tűzni a bizottságban újra a módosítót, hogyha a kormány arról kialakítja 
az álláspontját. Na most én ennek a határidejét nem tudom a jelenlegi Házszabály szerint, 
úgyhogy én arra biztatnám a kormányt, hogy minél előbb, Font elnök úr meg majd nyilván 
eldönti, hogy mikor kívánja a javaslat általános vitára alkalmasságát megvizsgáltatni a 
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bizottsággal, de az a szabály, hogy ahhoz kormányálláspont kell. Tehát most sem tudna erről a 
kormány álláspontot mondani, és ez az oka. Javaslom, hogy hétfőn kérdezd meg erről az 
elnök urat, Géza.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Katikát kérdezném, hogy van-e ennek valamilyen 

határideje. (Horváth Zoltánné: Nincs határidő.) Nincs határideje. 
 
ELNÖK: Nincs. Ez sajnos olyan, hogy kihalhatunk közben.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Minden plenárison elhangzik, hogy igen, ez ott van, de ez 

egy ilyen exlex állapot, ez egy további lassító hadművelete a kormánynak, hogy elfogadunk 
valamit, de mégsem.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán is szót kér az egyebekben.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A Btk.-hoz voltak olyan 

módosítóink, amelyek esetleg érinthetnék a bizottságot, de mégsem kerültek ide. Erről lehet 
tudni valamit?  

 
ELNÖK: Nem lettünk kijelölve, tehát úgy ítélte meg a szerkesztőcsapat, hogy nem 

érint minket. Igazából lehet tárgyalni, de nincs… (Közbeszólások.)  
Akkor, ahogy mondtam, várhatóan hétfőn találkozunk ezzel a két törvényjavaslattal 

kapcsolatban. Mindenkinek szép napot meg jó hetet kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 31 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


