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Napirendi javaslat  

1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 

törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám)  

(Általános vita)  

b) Az Állami Számvevőszék T/8196/1. számú jelentése a Magyar Köztársaság 

2011. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről   

 

3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 

törvényjavaslat (T/7954. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 

törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7953. szám)  

(Általános vita)  

 

5. A fóliás és az üvegházi meleghajtatásos gazdálkodók, a melegházi kertészetek, 

valamint a termálvíz egyéb mezőgazdasági célú felhasználóinak 2015. június 30. 

után keletkező problémáinak kezeléséről szóló határozati javaslat (H/7749. szám) 

(Mesterházy Attila, Szabó Imre és Gőgös Zoltán (MSZP) képviselők önálló 

indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 

6. A földhasználati pályázatok átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapról szóló 

2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7928.)  

(Dr. Schiffer András és Szabó Rebeka (LMP) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
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7. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám)  

(Általános vita)  

 

8. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  

(Általános vita)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Horváth István  (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
 
 

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

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Klenczner Gergely főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Kőrösmezei Csaba főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Nemes András főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
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Vattai Tamás osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Tóth Ágnes szakmai tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Vincze Ibolya számvevő (Állami Számvevőszék)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, 
köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm 
azokat is, akik már az egyes napirendi pontokhoz érkeztek a kormány képviseletében. A 
napirendtervezetet szokásunknak megfelelően kiküldtük. Kérdezem, hogy a 
napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú 
törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pont a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság tárgykörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása. Köszöntöm Kőrösmezei Csabát és az őt kísérő kollégákat ennek a napirendi 
pontnak a kapcsán. 

A kiegészítőajánlás-tervezetben a 20. oldalon látott egy olyan indítványt az előkészítő, 
amely egy ránk tartozó módosító indítvány, amelyet, úgy tudom, Babák Mihály jegyez. A 
19/17. számú módosító indítványról van szó, amely kapcsolódik a 19/15., a /16. és a /18. 
indítványhoz. Kérdezem a kormány képviselőjét erről az indítványról.  

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntök mindenkit! Tárcaálláspontot fogok ismertetni. A módosító javaslat egy jellegzetes 
fejezeten belüli, tehát úgynevezett második körös átcsoportosítás. A benne foglalt elemeket 
egyenként indokoltnak tartjuk, összességében a javaslatot támogatjuk.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 

szavazzunk! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez többség.  

Mi nem tudunk további olyan indítványról, amelyet a bizottságunknak tárgyalnia 
kellene. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e olyan további indítvány az 
ajánlástervezetben, amelyről döntést szeretnének kérni. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen indítvány. 
Akkor az első napirendi pont tárgyalását lezárjuk.  

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat (Általános vita);   
Az Állami Számvevőszék T/8196/1. számú jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi törvény és az ehhez kapcsolódó állami számvevőszéki 
jelentés. Szintén Kőrösmezei Csaba urat köszönthetem ennél a napirendi pontnál is, és az 
Állami Számvevőszék képviselőit is külön köszönöm. Kőrösmezei úr gondolatainak 
elmondása után az ÁSZ képviselőjét kérném meg hasonlóan az előterjesztésre. Megadom a 
szót. 
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Szóbeli kiegészítések 

Dr. K őrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A 
benyújtott törvényjavaslatunk az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezései szerint a 
költségvetés zárszámadásával kapcsolatos rendelkezéseknek tesz eleget, így mind formai, 
mind tartalmi módon teljesíti ezeket az elvárásokat; a költségvetési év lezárását követő 
8 hónapon belül benyújtásra került az Országgyűlés elé, ezt megelőzően pedig az Állami 
Számvevőszék részére megvitatásra.  

A törvényjavaslat beszámol a költségvetés finanszírozásáról, a végrehajtás 
szabályaival összefüggő kérdésekről és az államadósság kezeléséről; bemutatja a tb-alapok 
pénzügyi előirányzatainak teljesülését; rögtön az 1. §-ban bemutatja a főösszegeket, a 
javaslatunk szerint 13 222 milliárdos bevétellel, 14 964 milliárdos kiadással, azaz 
összességében 1741,5 milliárdos hiánnyal javasoljuk elfogadni a ’11. évi különleges év 
zárszámadását. Ezek a számok a kormány új gazdaságpolitikáján alapulnak, ami 2011-ben 
még alapvetően a megörökölt strukturális problémák megoldását jelentette. Erről szólt az év 
elején bejelentett Széll Kálmán-terv, ami a magas államadósság, a romló versenyképesség és 
a növekedési nehézségek ellenére igyekezett belefogni az államadósság csökkentésébe, 
valamint a munkaerő-piaci aktivitást elősegíteni. Közismert, hogy többször nem szokványos 
eszközökhöz folyamodott a kormány ezen konszolidáció során, ezeket azonban a fennálló 
strukturális problémák mellett és a szuverén adósságválságra tekintettel szükségesnek tartjuk.  

Tényszerű eredmény, hogy a bruttó hazai össztermék 1,7 százalékkal növekedett ’11 
folyamán, vagyis fölülteljesítettük a tervet. Ami a makroszámok további összetevőit illeti, a 
kiskereskedelmi forgalom 4 éve tartó csökkenése megállt ’11 folyamán, igaz, a belföldi 
felhasználás továbbra is gyenge maradt, e mögött a közismerten alacsony banki hitelaktivitás 
és a háztartások megnövekedett devizaterhei húzódnak meg főleg. A nagyon kedvezőtlen 
pénzpiaci környezetben mégis sort kerített a kormányzat a személyi jövedelemadó rendszer 
reformjára. Mindezekkel együtt is a forintárfolyam és az infláció figyelembevételével a 
számok azt mutatták a ’11. év teljesülésére, hogy a háztartások fogyasztása stagnált. A 
beruházási dinamika viszont már láthatóan kedvezőtlenül alakult, itt a bruttó állóeszköz-
felhalmozás 5,5 százalékkal csökkent. Folytatódott viszont a foglalkoztatottak számának 
növekedése, a munkanélküliek száma 2011 folyamán 7 ezer fővel csökkent. Ha a kereseteket 
nézzük, a nettó átlagkereset 9,9 százalékkal haladta meg az előző évig, ami a fogyasztói árak 
3,9 százalékos adatát figyelembe véve jelentős reálkereset-növekedést jelentett. 
Természetesen ebben benne van a gyermekek után járó adóalap-kedvezmény hatása is.  

2011 folyamán tovább javult az ország külső egyensúlya a beáramló jelentős, épp az 
agrárgazdaságot is érintő EU-transzferek miatt, valamint a reálgazdasági aktívum miatt. Mind 
az import, mind az export növekedett, összességében a folyó fizetési mérleg is javult, és 
1,4 százalékos aktívummal zárt.  

Kritikus tényező az államadósság mértéke, 2011 folyamán ennek mértéke 
80,8 százalékra mérséklődött, ami ugyan magasabb a vártnál, amit terveztünk, ugyanakkor 
tudjuk jól, hogy ennek egy nagy része devizaadósság, és a forintárfolyam alakulása az, ami a 
csökkenést ennyire engedte meg.  

Az állampapírpiac működéséről: a ’11. év folyamán megtapasztalt kisebb piaci 
turbulenciáktól eltekintve elmondható, hogy stabilan működött, tehát finanszírozható volt ez a 
költségvetés. Kiemelném, hogy 2011 decemberében visszafizettük az Európai Bizottságtól 
felvett hitel első részletét, ez 2 milliárd euró összeget tett ki, majd - igaz, már az idei év 
folyamán, de végül is ennek folytatásaként - a Nemzetközi Valutaalapnak is megkezdtük a 
hiteltörlesztést.  
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Áttérve a fiskális folyamatok, tehát a közvetlen költségvetési kérdések körére az 
államháztartási hiány, amit mindig elsősorban figyelünk, ebben az évben érdekesen alakult, 
mert most nem hiányról, hanem többletről kell beszélnünk, tehát az államháztartás többlete, 
méghozzá az európai uniós statisztika szerint számolva is, figyelembe véve a nem tervezett, 
egyszeri tételeket is, a GDP 4,3 százalékán teljesült. Hangsúlyozandó, hogy a szufficit mellett 
a normál költségvetési folyamatokat is kézben tartotta a kormány, annak ellenére, hogy a 
növekedés az említett módon egy picit alacsonyabb lett. Ha a nem tervezett, egyszeri tételek 
nélkül, de még mindig az uniós módszertan szerint nézzük meg a hiányt, az akkor is a kitűzött 
2,94 százalékos GDP-arányos mérték alatt, a GDP 2,43 százalékán teljesült. A hazai 
elszámolás szerint, tehát a pénzforgalmi szemléletben az államháztartás hiánya az egyszeri 
tételek nélkül tekintve a GDP 2,2 százaléka, tehát minden elvárt szint teljesült, méghozzá 
jóval a mérték alatt. Ahogy az előbb említettem, az adósságráta a forintárfolyam alakulása 
miatt 80,8 százalékon teljesült. Ha az árfolyamváltozást kiemeljük ebből a folyamatból, akkor 
viszont ez, változatlan árfolyammal számolva, 76,5 százalékra teljesült volna. 

Összességében a pénzforgalmi hiány 1741,6 milliárd forintra teljesült, ebben 
természetesen az egyszeri, nem tervezett tételek is benne vannak. Az egyes alrendszerek 
alakulásától, hogy központi költségvetés, helyi önkormányzatok, most eltekintenék, ezeket a 
tisztelt képviselő hölgyek és urak megtalálják a benyújtott törvényjavaslat indoklásában. 
Kiemelném viszont az év közben megtett intézkedéseket: rögtön 2011 februárjában a 
kormány az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében egy jelentős intézkedéscsomagot 
nyújtott be, ami akkor 250 milliárd forint nagyságú megtakarítási intézkedést jelentett. 
Bizonyára emlékeznek: megszületett a stabilitási tartalék, ezt az egyes tárcák fejezeti 
számainak a zárolásából teremtette meg a kormány. Egyébként is 2011 folyamán 9 
alkalommal változott a költségvetési törvény a különböző felmerült indokok kezelése 
szempontjából, így külön törvény született az említett zárolás végrehajtására, külön a 
Garantiqua kezességvállalására, külön törvénnyel módosult, amikor a MOL-
részvénycsomagot kellett megvásárolni, a stabilitási tartalék megképzésénél, a megyei 
önkormányzatok adósságátvállalásánál, valamint módosult a törvény az MFB tőkeemelése 
miatt is. 2011-ben, még szeptemberben a kormány további, akkor összesen 100 milliárd 
forintot kitevő egyensúlyjavító intézkedésről döntött, eszközbeszerzési tilalomról, további 
37 milliárdos zárolásról, az adóhivatal adóbeszedési hatékonyságának javításáról, valamint 
különböző jövedéki adók emeléséről. 

Többször említettem az egyszeri tételek kérdését. Ez ebben a 2011. évben igen 
jelentős volt, tehát a zárszámadás során erről számot kell adni. Közismert, a legnagyobb tétel 
a magán-nyugdíjpénztárból az állami nyugdíjpillérbe visszalépők vagyona, amely folyamat 
már 2011 elején lezárult, tehát a korábban elképzeltekhez képest ez nem húzódott át idénre, 
tehát teljes egészben a 2011. évnek - amit most tárgyalunk - a hatását látjuk benne. 
Emlékezetes, hogy a 3 millió magán-nyugdíjpénztári tag 97 százaléka visszalépett az állami 
nyugdíjrendszerbe. Az év közben így megnyílt forrás lehetőséget teremtett néhány igen nagy 
volumenű lépés megtételére, ezek közül a törvénymódosítás során már említett MOL-
részvényvásárlás emelkedik ki, ami önmagában 498,3 milliárd forintot jelentett egyetlen 
tételként - ez természetesen kiadási tétel volt. Az uniós elszámolásban ez nem jelentkezik, 
hiszen ugyanakkor az állam pedig vagyonhoz jutott. Ugyancsak jelentős, 249,9 milliárd forint 
összegű adósságátvállalásra került sor, ennek legnagyobb tételét a megyei önkormányzatok 
konszolidációja tette ki, de idetartozik a MÁV Zrt.-adósság részleges átvállalása is 50 milliárd 
forint összegben. Két további nagy tétellel összesen 120 milliárd forintos tőkeemelésre kerül 
sor a Magyar Fejlesztési Banknál. Emlékezetes, és szintén idetartozik az Európai Bíróság 
döntése, amelynek következtében jelentős összegű áfa-visszautalást kellett végrehajtani, ez 
250 milliárd forintot jelentett.  
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A részletes adatokat természetesen megtalálják magában a benyújtott 
törvényjavaslatban, annak 9 darab mellékletében. Mindig gondot okoz ilyenkor, a 
beszámolásnál, hogy mennyire áttekinthető, rövid, lényegre törő információt adjunk, vagy 
mennyire részletekbe menő alákérdezésnek. Ennek igyekszünk eleget tenni azzal, hogy 
viszonylag hosszú az általános indoklás, ugyanakkor az abban nem tárgyaltakhoz pedig külön 
fejezeti kötet tartozik. Ebben tárcánként megyünk végig, tehát a jelen bizottság munkáját 
érintő agrárszámokat a II. fejezeti kötetben tetszenek megtalálni.  

Lényegében ennyit gondoltam ismertetésként előadni, és kérem a bizottságot, hogy a 
benyújtott törvényjavaslat vitára alkalmasságát szavazza meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor dr. Vincze Ibolya számvevőt kérném, hogy 

ismertesse a Számvevőszék állásfoglalását.  
 

Dr. Vincze Ibolya (Állami Számvevőszék) 

DR. VINCZE IBOLYA (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve elvégezte a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzését. Az ellenőrzés 
keretében értékeltük, hogy a költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadási törvényjavaslat 
tartalma, szerkezete megfelel-e az Áht. előírásainak, valósághűen mutatja-e be a költségvetés 
végrehajtásával összefüggő pénzügyi folyamatok alakulását, hozzájárul-e ezzel a közpénzek 
felhasználásának átláthatóságához és az azokkal való gazdálkodás elszámoltatásához. 
Mindezeken keresztül az ellenőrzés célja volt annak elősegítése, hogy az Országgyűlés a 
zárszámadási törvény elfogadásával kapcsolatban megalapozott döntést hozhasson.  

Az ellenőrzés lefedte a központi költségvetés bevételi főösszegének 96 százalékát, 
illetve a kiadási főösszeg 91 százalékát. Annak érdekében, hogy ezt a lefedettséget az Állami 
Számvevőszék elérhesse, 81 intézménynél végeztünk helyszíni ellenőrzést, aminek során 
összesen 76 költségvetési beszámolót, valamint a költségvetés közvetlen kiadási és bevételi 
előirányzatait minősítettük. A minisztériumok irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
ellenőrzése a korábbi zárszámadási ellenőrzések során nem volt jellemző. Az Állami 
Számvevőszék stratégiai céljai között szerepel, hogy a költségvetési terveket teljes körűen 
ellenőrizze. Ennek első lépése volt idén, kísérleti jelleggel, a Belügyminisztérium és 
intézményei ellenőrzése, aminek keretében 35 intézményi beszámolót minősítettünk. A 
zárszámadás vizsgálatához 7 külön ellenőrzés keretében elvégeztük 13 költségvetési szerv 
beszámolóinak minősítését, ami szintén hozzájárult a lefedettségünk növeléséhez. A 
zárszámadás ellenőrzése szorosan kapcsolódott az ÁSZ 2012 I. félévi ellenőrzési terve 
szerinti, a belső kontroll és a belső ellenőrzés szabályszerűségének ellenőrzése a zárszámadási 
ellenőrzésbe bevont központi költségvetési szerv intézményeinél és a 2011. évi költségvetés 
fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének és évközi módosításának ellenőrzése, amiről 
szintén külön jelentést készítettünk. Mindezeket az ellenőrzéseket az egykapus 
dokumentumbekérési módszer keretében végeztük, és ezzel egy kicsit könnyítettük talán az 
ellenőrzött szervek munkáját - lehet, hogy ők nem így érzik. Ellenőriztük a Széll Kálmán-
tervben és a konvergenciaprogramban foglaltak végrehajtását, és az ellenőrzés során a 
vizsgálat megállapította, hogy jelentősen javult a beszámolók megbízhatósága.  

A nemzetgazdasági elszámolások kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítési adatai 
megbízhatóak, kivételt a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások, valamint a 
lakástámogatások képeznek, ezeket az ÁSZ korlátozott minősítéssel látta el. Az ellenőrzött 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóit két kivétellel 
elfogadhatónak találta az ÁSZ. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézményi beszámolóját 
korlátozó, az uniós fejlesztések fejezet fejezeti kezelésű előirányzatairól készített beszámolót 
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elutasító véleménnyel láttuk el. Míg 2009-ben 3, 2010-ben 2 elutasító minősítést adott az 
ÁSZ, ezek száma 2011-re 1 darabra csökkent. A korlátozott minősítések száma 2009-ben és 
’10-ben 10-10 volt, ehhez képest a 2011. évi beszámolók közül egy kapott ilyen minősítést. A 
beszámolók minősítését figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítették ki a számvevők 9 
költségvetési szerv esetében. A megállapított hibák a számvitel területén, illetőleg a 
számvitelt támogató informatikai rendszerekkel kapcsolatos belső kontrollok nem megfelelő 
működésére, a személyi juttatások keretében elszámolt kifizetésekre, a kapcsolódó 
szabálytalanságokra, megbízásos jogviszony keretében történő foglalkoztatásra, 
kötelezettségvállalás-ellenjegyzés hiányára, valamint a maradványok szabálytalan 
lekötöttségére vezethetők vissza.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatási és fejezeti kezelési előirányzatairól a 2010. 
évben készített beszámolót az Állami Számvevőszék elutasító záradékkel látta el. Ehhez 
képest 2011-ben javulást tapasztaltunk, mivel mindkét beszámolót elfogadtuk, és néhány 
figyelemfelhívó megjegyzést tettünk, amiről levélben tájékoztattuk a vidékfejlesztési 
minisztert.  

A továbbiakban a jelentés megállapításai közül ki szeretném emelni, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedéseinél a 2007-2013-as programozási 
periódusban a rendelkezésre álló keret 76,6 százalékát kötötték le szerződéssel, így a 
kötelezettségvállalások tekintetében a teljesítés közelít az időarányoshoz. A kifizetések 
teljesítése azonban elmarad az időarányostól, 2007-től a 2011. év végéig a teljes keretnek 
mindössze a 44,6 százalékát érték el. Az ÚMVP IV. LEADER tengelynél magas a 
forrásvesztés kockázata, tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalások a rendelkezésre álló 
keret 29,7 százalékát, míg a kifizetések a teljes keretnek mindössze a 9,9 százalékát érték el. 
Az elmondottak miatt különösen fontos, hogy a jövőben nagy hangsúlyt helyezzenek a 
szerződéskötési, illetve kifizetési folyamatok felgyorsítására, ellenkező esetben az uniós 
források teljes kihasználása veszélybe kerül. Megjegyzem, hogy a fejezet bevételi forrásainak 
a 97,6 százalékát 2011-ben az uniós források adták.  

Az ÁSZ megvizsgálta a Nemzeti Földalapnak a költségvetés XLIV. fejezetéhez 
tartozó bevételeit és kiadásait is. Megállapítottuk, hogy a Nemzeti Földalapnál a belső 
kontrollok hiányosságai, a bevételekhez kapcsolódó nyilvántartások nem megfelelő, nem 
elégséges megbízhatósága olyan mértékben befolyásolta az elszámolásokat, ami miatt 
korlátozott minősítést adtunk. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átvett közel 42 ezer 
szerződés nem teljes körű felülvizsgálatát és informatikai rögzítését, az informatikai rendszer 
zártságának hiányát, a számlák szerződésben rögzítettektől eltérő kibocsátását állapítottuk 
meg. Az ingatlanértékesítést jelentősen felültervezte a Vidékfejlesztési Minisztérium, 
figyelmen kívül hagyva, hogy az új szervezet, a Nemzeti Földalap nem tudja egyetlen év alatt 
a termőföld-értékesítés bevételeit 3,5-szeresére növelni, 2010-ben 0,9 milliárd forintról 
3,3 milliárd forintra. Nem volt megalapozott a hasznosítási bevétel tervezése sem. A Nemzeti 
Földalap vagyonkezelési tevékenységét, az arra vonatkozó nyilvántartások, elszámolások 
megbízhatóságát negatívan befolyásolta a Nemzeti Földalap és az MNV Zrt. közötti 
vagyonátadás elhúzódása, ami még a helyszíni ellenőrzés lezárásig sem történt meg teljes 
körűen. Az MNV Zrt. által a vagyon átadásának elhúzódását alapvetően a valós állami vagyon 
tételes leltárral alátámasztó, az állami ingatlanokat aktualizált értéken tartalmazó, szabályos, 
pontos és teljes körű nyilvántartásnak a hiánya okozta. A Nemzeti Földalap a 2011. évben 
nem rendelkezett önálló, elkülönült szerződés-nyilvántartási rendszerrel, ami megnehezítette a 
szerződések átlátható kezelését. Az NFA belső szervezeti és működési hiányosságai részben 
összefüggnek azzal a ténnyel, hogy a szervezet nem rendelkezett 2011-ben a feladatai 
ellátásához elegendő humán- és infrastrukturális erőforrással. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium az NFA 2011. évi költségvetési beszámolóját az országleltárra vonatkozóan a 
helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem fogadta el.  
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Mindezek miatt az Állami Számvevőszék javaslatot fogalmazott meg a 
vidékfejlesztési miniszter részére, hogy gondoskodjon a Nemzeti Földalapnál a megbízható és 
zárt szerződés-nyilvántartási rendszer kialakításáról.  

Köszönöm a figyelmüket.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Majdnem azt mondhatom, hogy irigykedve tekintünk 
vissza a 2011. évre, nyugodtan aláírnánk, hogyha ennek az évnek is ez lenne a zárszámadási 
összegzése, mint amit hallhattunk a két előterjesztőtől: az államháztartás pozitív egyenleggel 
fejezte be az évet, a GDP 1,7 százalékkal növekedett, amihez, ha jól emlékszem, a 
mezőgazdaság 0,9 százalékot tett hozzá, ha jól emlékszem. Sajnos ez az idei évben nem 
várható, de nagyon büszkék voltunk arra, hogy az egész európai uniós trenddel ellentétesen 
Magyarország egy erős támaszt kapott a mezőgazdaságtól 2011-ben, és azért nem volt olyan 
mértékű a hanyatlás, mint amit sokan vártak vagy már előre jeleztek, és az egész 
államháztartás megborulását irányozták elő. És a klasszikus nagy alapszámú költségvetési 
hiány kordában tartása, az adósságállomány csökkentése, ezek mind-mind olyan paraméterek 
voltak 2011-ben, amire azt mondom, hogy biztos, hogy a 2012-es költségvetés 
zárszámadásánál is nagyon nyugodt szívvel emlékezhetnénk - talán az idei év izgalmasabb 
ennél. Kíváncsian várom majd persze, hogy az ellenzéknek milyen kifogásai lesznek a 2011. 
évvel kapcsolatosan, meghallgatva értelemszerűen az Állami Számvevőszék precíz és tételes 
megjegyzéseit. Minket itt az alelnök úrral két adat fogott meg. Az egyik, hogy 
97,3 százalékos…  

 
DR. VINCZE IBOLYA (Állami Számvevőszék): 97,6 százalék. 
 
ELNÖK: …az uniós forrás nagyságrendje a VM költségvetésében.  
 
DR. VINCZE IBOLYA (Állami Számvevőszék): Igen.  
 
ELNÖK: Ez egy félelmetes szám. Ezt figyelmébe ajánlom a jobbikos képviselőknek, 

amikor a kilépéssel vagy az ezzel való… 
 
DR. VINCZE IBOLYA (Állami Számvevőszék): Bocsánat, a hazai és az uniós 

bevételek együttesének a 97,6 százaléka. 
 
ELNÖK: Annak az aránya, igen, ennyi ezzel kapcsolatosan.  
Nos, nem kérdéses, hogy a kormányoldal ezen ismérvek és paraméterek alapján ezt a 

zárszámadást támogatni szeretné. Most megadom a lehetőséget és a szót a bizottsági 
tagoknak, (Jelzésre:) először az alelnök úrnak, majd Varga Gézának, ha addig nem lesz 
kormánypárti jelentkező.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a két kiegészítést, 

azt gondolom, a maga módján mind a kettő korrekt volt. Az államtitkár úrét végighallgatva, 
ha nem néznénk mást - ugyan ő is említett azért egy-két olyan tételt, ami elég ködös -, azt 
mondanánk, hogy Norvégia biztos megirigyelné a 2011-es költségvetésünket. Ami bajunk 
ezzel általánosságban van, az az, amit ő is említett, hogy kilencszer kellett módosítani, ami 
persze egy gazdasági válságos időszakban nyilván nem meglepő, de ennek egy részét illetően 
mi már a költségvetés-tervezés időszakában mondtuk, hogy nem biztos, hogy azok a számok, 
amelyek növekedésben, hiányban, egyébben előírásra kerültek, jók, és az első ilyen módosítás 
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rögtön másfél hónap után megtörtént. És azért az is látszik, hogy ezt a költségvetést érdemben 
a nyugdíjkassza lenyúlása mentette meg, tehát innentől kezdve teljesen más számokról 
beszélhetnénk, hogyha ez nem történt volna meg, de én inkább a saját ágazatunkkal kívánok 
foglalkozni. Az biztos, hogy hasonló helyzetben van a ’12. év is, meg most már látjuk, hogy 
az elfogadott főszámok a ’13. évre sem lesznek jók, de annak nem szeretnék elébe menni, 
hiszen a részletes vita a költségvetés kapcsán még csak most zajlott le, annak a korrekciója 
tehát - ugyan a főszámok tekintetében nem, de bizonyos korrekciója - még hátravan.  

Amit én kérdeznék, illetve megjegyeznék, az az, hogy ha jól tudom, a kárenyhítési 
törvényben a kormánynak az előírás legalább ugyanaz az összeg, amit a termelők befizetnek. 
Itt én látok egy 240 milliós lyukat…  

 
ELNÖK: Biztos? 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, azért, mert 2 245 millió volt a befizetés és 

2 milliárd volt a támogatás. Megkérdezném, hogy ez hogy van, most akkor annyit, legalább 
annyit kellene-e betennie a kormánynak, mint amennyit a termelők befizetnek, vagy annyit, 
amit eleve betervez? Ez azért izgalmas, mert azért a termelés szerkezete változhat, a termelői 
befizetés tehát nem egy egzakt dolog, de itt, a zárszámadásban akkor elvileg ennek a 
245 milliónak még valahol meg kellene jelennie, és én ezt nem látom.  

Arra, hogy valamelyest csökkentek a nemzeti támogatások, nyilván az volt a 
magyarázat, hogy egyébként jobb év volt, tehát bizonyos helyekről azért vonogattak el pénzt. 
Ez részben még a tervezés fázisában, még a tej kapcsán, részben pedig menet közben, a 
zárolások kapcsán látható volt, de összességében azért a támogatáspolitika nem sérült, ami 
helyes, hozzátéve, hogy azért az a néhány milliárd forint ebben az évben majd nyilván 
hiányozni fog, ami akkor elvonásra került.  

Ami tisztán látszik, amiben volt is egy polémiánk még az államtitkár úrral a 
költségvetés tervezésénél, hogy a SAPS egy jó játék, mármint a költségvetésben. Kiállt a 
miniszter, és azt mondta, hogy 250 milliárddal nőnek a támogatások jövőre, ezt meg is tette 
egyébként ’13-ra, aztán amikor elkezdtük itt boncolgatni, hogy ez hogyan van - most már 
ebből a zárszámadásból látszik, hogy van -, az látszik, hogy 2010-ben 247 milliárd forint volt 
a SAPS-kifizetés, ez 2011-ben 176 volt. Ez nyilván abból adódott, hogy az 50 százalék előleg 
októberben kifizetésre került, decemberben meg nem fizettek egy fillért sem, csak 2011. 
januárban, inkább február-márciusban volt. Azért mondom én, amikor ilyen nagy 
kommunikációs trükkökkel próbálják kicsit befolyásolni a közvéleményt, hogy ezzel óvatosan 
kell bánni, mert a parasztok nem hülyék - már elnézést, hogy így mondom -, tehát pontosan 
tudják, hogy nem kapnak ők 200 milliárddal többet, mert ennek minden évben megvan a 
klasszikus növekménye; akkor viszont kár ilyen nagyokat mondani, meg kár olyan nagyokat 
is mondani, hogy a 2011. évet alapvetően a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 
teljesítette ilyen jól a mezőgazdaság, mert akkor megkérdezem, hogy ezt az évet akkor miért 
nem. Nyilván azért, mert nem volt eső. Ennyire egyszerű a képlet. Úgyhogy kár dicsekedni 
akkor, amikor jó év van, mert utána kettő rossz következik általában, a parasztember ezt tudja, 
és sajnos már a jövő évünk sem lesz jó. Aki még illúziókat kerget, annak most mondom, hogy 
már a jövő év megalapozása is nagyon nagy bajban van, mert hogy abból, ami már 
kényszerből a földben van, mi lesz, még nem tudjuk, ha a héten megázik, akkor még lehet 
belőle valami, ha nem, nem, és a következő időszak is elég problémás lesz, ráadásul 
nagyságrendekkel nagyobb költséggel kell ugyanazt csinálni, kivétel a kukorica szárítása, 
mert sajnos annak egy részét nemhogy szárítani nem kell, hanem betakarítani sem. Erre 
mondom én azt, hogy kár olyan nagy szavakat mondani - a tegnapi közlemény is erre biztatott 
egy kicsit, hogy ezt elmondjam, merthogy a minisztérium kiadta, hogy itt minden szép és jó, 
és minden fényes, meg itt aztán ennél jobban nem lehet dolgozni, biztos, hogy lehet.  
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Azt viszont a korrektség kedvéért el kell mondjam, és ez az ÁSZ beszámolójából 
kiderült, hogy úgy néz ki, hogy a számviteli meg a pénzügyi fegyelem javult a 
minisztériumban. Ezzel abban az időszakban is voltak problémák, amikor mi voltunk ott, 
akkor is volt olyan év, amikor több, aztán amikor kedvesebb gond volt, de most kifejezetten 
látszik, hogy fegyelmezettebb gazdálkodás folyik, és ez dicséretes; ugyan nem teljesen hiba 
nélküli, de én azt gondolom, egy ekkora rendszerben azért azt nagyon nehéz elvárni.  

Az viszont tényleg egy intő jel, amire itt a figyelemfelhívás el is hangzott az ÁSZ 
részéről, hogy az uniós pénzeknél a kifizetések azért eléggé problémásak, és nem az I., a II. és 
a III. tengely kapcsán, bár ott is lehetnek zavarok, tehát egy kicsit elkésettnek látom ezt az 
állattenyésztési pályázati kiírást, ezt meg lehetett volna tenni szerintem 2011-ben, mert semmi 
nem változott azóta, már úgy értem, hogy az uniós pénzügyi helyzetben, és talán akkor 
nagyobb biztonsággal lehetne felhasználni majd a pénzt, de én ott nem látok gondot, tehát ott 
az N+2-es szabály okán, amit ’13. év végéig le tudunk kötni, az valószínűleg meg is valósul, 
tehát nem hiszem, hogy ott pénzvesztésünk lesz. De azért elég sok pénz van a IV. tengelyen, 
ami még az előző kormány idejében nem volt igazán olyan szinten előkészítve - ezt meg kell 
mondjuk őszintén, hiszen inkább az I. és a II., tehát a modernizációs meg a környezetvédelmi 
tengelyre koncentráltunk, ezt el kell ismerni, és ez így van -, hogy ebben biztos, hogy valami 
gyors intézkedés kell, mert ott én is úgy látom, hogy ha ’13-ig… Tehát nagyon nagyot kell 
változtatni a rendszeren ahhoz, hogy 2013. december 31-éig azt a hátralévő 50-60-
70 milliárdnyi forrást azokra a célokra, amelyekre lehet, egyébként le lehessen kötni, mert 
sajnos itt sokszor elhangzott, hogy átcsoportosításra kerültek pénzek - mondjuk ez inkább a 
III. tengelynél volt a vállalkozásfejlesztésről a falufejlesztés sorra -, de ennek egy egyszerű 
oka van: egyszerűen a vállalkozók nem jutnak hozzá társfinanszírozáshoz semmilyen 
programoknál. Ez a problémája a dolognak. Nem tudom, hogy erre mit lehet kitalálni. Egy 
mikrovállalkozás-fejlesztési hitelkonstrukció, amely adná az önrészt nyilván bizonyos vidéki 
beruházásokhoz, lehet, hogy segítene ezen valamit, de borzasztó kicsi a piaci igény 
mindenféle területen. Így nagyon nehéz lesz úgymond gazdaságélénkítő dolgokra elkölteni ezt 
a maradék pénzt, ami nem kevés, tehát azt azért látni kell, hogy egy-egy helyi akciócsoport 
környezetében még ilyen 1 milliárdos…, annyi nincsen, 700 millió körüli átlagban, de van, 
ahol kevesebb, annyi a forrás, és azért az nem kevés.  

Én tehát azt szeretném mondani, hogy fegyelem szempontjából nyilván javult itt a 
tevékenység, ennek ellenére - az ellenzéknek nyilván nem is dolga, hogy a zárszámadást 
elfogadja - pont a makroügyek miatt, amiben mi soha nem értettünk egyet, hogy 3 ezer 
milliárd forint átcsoportosításra kerüljön költségvetési hiány és egyéb lyukak betömésére, 
ezért mi nem támogatjuk ezt a zárszámadást. De - még egyszer - köszönöm szépen a két 
beszámolót, és dolgozzunk rajta, hogy azért ez az év valahogy összejöjjön, meg persze a jövő 
év is, aminél én még nagyobb problémát látok, megmondom őszintén.  

 
ELNÖK: Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Először is talán a Jobbik 

megszólíttatása okán mondanám az EU-kilépésünk kapcsán, hogy a Jobbik nem azt mondja, 
hogy az Európai Unióból ki kell lépni, hanem azt mondja, hogy bizonyos tételeket újra kell 
tárgyalni… 

 
ELNÖK: Akkor finomodott ez az álláspont, ez úgy hangzik… (Közbeszólások. - 

Gőgös Zoltán: Veszprémben még nem ez volt!) A mezőgazdaságról beszélünk… 
(Közbeszólások. - Gőgös Zoltán: Géza, nem lesz ebből bajod?) Ha a mezőgazdaságról 
beszélünk, akkor az, hogy a föld ne tartozzon a tőke szabad áramlása kategóriájába, erről kell 
tárgyalni, és amennyiben ezek a tárgyalások sikertelenek, akár a kilépésünk is felmerül - így 
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szól pontosan a Jobbik programjában ez a tétel, és most én a mezőgazdaságnál maradok. 
Vagy ilyen a piacvédelem, amely hajó persze egyre távolodik tőlünk, de azzal, hogy kevesebb 
támogatást kaptunk, ahhoz mell kellett volna kötni a piacvédelmünknek, illetve a piac 
felszabadításának az arányos engedését. De ez csak a megszólíttatás okán volt.  

Ami a beszámolót illeti, ez a ’11-es beszámoló valóban akár egy sikertörténet is 
lehetne. Az ellenzéknek nyilván nem az a dolga, hogy ezt a sikeroldalát elemezze, de 
tudomásul vesszük, és mi is együtt örülünk ennek természetesen. Nem örülünk azonban a 
szakterületünk vonatkozásában annak, hogy az NFA beszámolója továbbra is csak korlátozott 
elfogadottságot kapott, hiszen ezt mi láttuk, tehát egyetértünk a Számvevőszék ezen 
megállapításával, hiszen a való élet is ezt tükrözte. Nem akarok most természetesen kitérni az 
NFA körüli anomáliákra, de azért mégis jelzem, hogy egy, az NFA-nál történt személyes 
vizsgálódásom eredményeként konkrét, a kormányprogramot, illetve a kormányhatározatot 
sértő eljárásrendet és bizonyos intézkedéseket találtam, ami miatt ügyészségi feljelentést 
tettem. Az ügyészség most mint a forró krumplit dobálja egyik kezéből a másikba: ezt én Polt 
Péter legfőbb ügyésznél tettem meg, ő gyorsan átpasszolta a Fejér megyei ügyészségre, aztán 
a Fejér megyei ügyészség átpasszolta a fővárosi ügyészségre, úgyhogy én azt gondolom, hogy 
ez tényleg a forró krumplihoz hasonlatos pillanatnyilag. Mi is azt tapasztaltuk tehát, hogy az 
NFA-nál komoly problémák vannak, és mi nemcsak a számviteli fegyelem szempontjából 
vizsgáltuk természetesen, hanem a pályázatokra is kitérve.  

Kérdezem a kormány tisztelt képviselőjét, hiszen ez nem a Számvevőszék dolga, hogy 
ezt a korlátozottan megadott véleményt az ÁSZ részéről, ezt a csorbát milyen intézkedésekkel 
akarja kiküszöbölni, illetve - hiszen most már a következő év IX. hónapjában vagyunk - 
milyen intézkedéseket tett a kormány az NFA-nál tapasztalható szabálytalanságot 
kiküszöbölésére?  

Hasonló a kérdésem egy másik tétellel, a LEADER-rel kapcsolatban, amit már Gőgös 
képviselőtársam is említett, bár konkrétan nem említette a LEADER-t, de azért az, hogy ott 
9 százalék körüli a kifizetettség, valóban aggasztó és riasztó. Tudjuk, hogy az előző kormány 
éppen a LEADER-t egy ilyen saját hálózatépítésre használta, és ez jelentősen visszavetette az 
új kormány mozgásterét, de azért most már mégis csak eltelt két és fél év, ezért jogos talán a 
kérdés, hogy az új kormány mit tett annak érdekében, hogy ez ne maradjon 9 százalékon, 
hiszen tudjuk, hogy ez mennyire fontos program; ez túlmutat a keretösszeg nagyságán abban 
a tekintetben, hogy az emberek a szubszidiaritás és a saját sorsuk saját kézbe vételével 
kapcsolatban ez sokkal jelentősebb, mint ezek az összegek.  

Én is kiemelném azt, amit már az elnök úr és az alelnök úr is említett, hogy ha 
belemegyünk a részletekbe a mezőgazdaság tavalyi jó teljesítményét illetően, akkor ezt az 
időjárási vonatkozást nem szabad elfelejtenünk, és azt, hogy a siker gyakorlatilag a magán-
nyugdíjpénztárak konfiskálásából származik, amivel persze mi egyetértünk, hiszen ott jelentős 
visszaélések voltak tapasztalhatók, és nem lehet kivonni a kormány és nyugdíjalapok 
kifizetéséből, azt nem lehet privatizálni, miközben a kormány ezzel szenved. Ugyanakkor 
viszont a versenyképességet javító és a gazdaságot élénkítő intézkedéseket ezzel legalábbis 
párhuzamosan lett volna jó ezt a történetet, a 2011-es költségvetést végigvinni. Mi akkor 
örülnénk, és akkor egyértelmű volna a sikertörténet, ha a gazdaságélénkítés tényeit, adatait is 
meg tudtuk volna kapni a beszámolóban a jó eredmény elérése érdekében.  

Arra várnám tehát tisztelettel a választ akkor, hogy az NFA-nál a csorbák 
kiküszöbölésére milyen intézkedések várhatóak, és a LEADER programnál különösen, de 
általában a többi programnál is behozzuk-e a kifizetési lemaradást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Én 

egy megjegyzést tennék.  
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Nem ide tartozik, és hamarosan tárgyalni fogja a bizottságunk a földtörvény benyújtott 
változatát, ahogy majd a parlamenti ütemezésben látjuk, de meg szeretném említeni, hogy a 
tőke szabad áramlása kérdéskör kapcsán az egy dolog, hogy abból nem lehet kivenni a 
termőföldet, de nem ez az igazi probléma, és hála istennek nem ezen az alapon kell 
véleményem szerint helyes földtörvényt hozni, amelynek a benyújtott változata, úgy érzem, 
80-90 százalékban meg is felel annak a logikának, amit mi elvárásként támasztottunk. Miért 
tud ennek megfelelni? Van két uniós alapjog, az egyik a tőke szabad áramlásának az elve, 
amibe minden tőkevagyon besoroltatik, és nemcsak a részünkre, utólag csatlakozott 
országokra, hanem a régi tagországoknak is ugyanezt kell tenniük, tehát nincs kettős jogalap, 
ami az egyik nagy dilemmája a Jobbiknak, egységes a tőkeelvek kezelése, ez tehát az egyik 
alapjog. A másik pedig a szabad letelepedés joga. A brüsszeli bíróság azonban kimondta egy 
nagyon érdekes eljárásban, hogy közérdekre való hivatkozással korlátozható ez a két alapjog. 
Ez rendkívül fontos nekünk a törvényalkotásnál. Tehát a tőke szabad áramlásának a 
rendszerét és a szabad letelepedési jogosultságot alapjogként elismeri a brüsszeli bíróság, de 
azt mondja, hogy a közérdekre való hivatkozással ez korlátozható.  

Az igazi kérdés az, hogy ezt a közérdeket egy adott tagország jól meg tudja-e 
fogalmazni, hogy a korlátozást megtegye. Mi erre vállalkozunk a törvény benyújtásakor, 
amire alapozni lehet ezt a törvényünket, törvénytervezetünket. A másik pedig az, hogy a 
brüsszeli bíróság szintén kimondta egy érdekes jogvitában, hogy a föld egy különleges jószág 
- mi ezt már régóta tudtuk -, mert nem szaporítható, mert egy adott ország területi határait is 
jelenti, s a többi, nagyon érdekes tulajdonságai vannak önmagában a termőföldnek, amellett, 
hogy termelünk rajta, és azt mondja, hogy ezen különleges jószág mivolta miatt elismeri, 
hogy földszerzés esetén a földszerzési rutint megelőzheti egy előzetes hatósági eljárás. 
Magyarul: amikor valaki földet szeretne vásárolni, ezt nem teheti meg automatikusan, hanem 
egy előzetes hatósági eljárásnak meg kell előznie, hogy a földet szerezni szándékozó 
rendelkezik-e azokkal a képességgel és jogosultságokkal, amelyeket a közérdekre való 
hivatkozással korlátként állít fel az adott tagország.  

Rendkívül bonyolult a művelet, mégis ennek mentén véleményem szerint teljesen 
megoldható az a közkívánat, amit a magyar termőföld védelme szempontjából ismerünk. 
Ugyanakkor nem kell az egyik alapjogot sértenünk, illetve a tőke szabad áramlásának az 
elvéből kivetetni a termőföldet, ilyen irányú szándékot nem fogunk sosem bejelenteni, mert 
úgy érezzük, hogy más elvek alapján elérhető a szándékunk.  

Ennyit szerettem volna megjegyezni, mert bár ez egy teljesen külön téma, de 
közismert, hogy ebben a szakbizottságban mindig, újólag elő szokott jönni ez a kérdés.  

A kormányoldal részéről jeleztem a támogatásunkat. Nem tudom, hogy van-e még, aki 
hozzá kíván szólni az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Varga Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Én nem a földtörvénnyel kapcsolatban szeretnék szólni, 

hiszen tudjuk, hogy az nem ennek a része, ezért nem válaszolnék most az elnök úr 
felvetéseire, hanem örömmel halljuk, hogy hamarosan a bizottság elé kerül a földtörvény 
megtervezése - a minisztérium programjában még nem láttuk. Ez tehát ilyen értelemben új 
információ. (Közbeszólások: Be van nyújtva!) Be van nyújtva, de az őszi program 
tárgysorozatba-vételről… 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Mert abban azt írják le, ami még nincs benyújtva. 

Ennyire egyszerű. Ezt még nem kell beírni.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó. Még egyet kérdeznék a költségvetéssel kapcsolatban. A 

közvetlen kifizetések, a közvetlen termelői támogatások kérdését vetném fel. Tudjuk, hogy a 
költségvetési jelentésekben az úgynevezett évi költségvetési törvényjavaslatban megjelenő és 
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az azon kívüli EU-transzferek is szerepelnek a költségvetésben, tehát tudom, hogy nem 
konkrétan a költségvetés része a közvetlen termelői támogatások, de mégis abban jelenik 
meg. Ezért arra szeretnék választ kapni, hogy mi az oka ennek az évenkénti jelentős 
változásnak, miszerint ez - konkrét számokkal - 2011-ben 305 500 millió forint volt, 2012-
ben 306 541 millió volt, 2013-ra pedig a költségvetésben 446 milliárd szerepel. Itt van egy 
140 milliárdos ugrás, amit részben magyaráz az árfolyamváltozás, de azért nem teljesen. Ha 
esetleg ezt a 140 milliárdos ugrást, amit 2013-ra tervezünk, megmagyaráznák! Ugyanis én azt 
gondolom, hogy a pénzeknek, a termelői támogatásoknak ez az évenkénti ide-oda 
csoportosításának és az előrehozott kifizetésnek majd aztán a következő évben természetesen 
meglesz a böjtje, hiszen az évre vetített kontingens ettől nem változik. Ez miből adódik, és mi 
a valódi cél e mögött? Mert itt azt lehet feltételezni, hogy azért hoztuk előre például, hogy a 
2012-es iránycélt tartani tudjuk, tehát a konvergencia-iránycélt, ez viszont azt jelenti, hogy 
2013-ban, ha 2012-ről átcsoportosítjuk 2013-ra, akkor az idei évben az a kincstárnak a 
költségvetését nem terheli, így az idei hiánycél jobb lehet, viszont jövőre attól lesz majd 
hejehuja, hogy az idén viszont nem kapják meg a gazdák. Ez egy feltételezés lehet a számok 
mögött, nem akarom ezt lerögzíteni, csak kérdezem. Tehát ha ezt a 146 milliárdos ugrást 
esetleg tudnák indokolni vagy részletezni, akkor azt megköszönném.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én úgy emlékszem, hogy Varga Géza ezzel a kérdéssel a 

tavaszi ülésszak legutolsó bizottsági ülésén is foglalkozott, akkor megkértük Kőrösmezei urat, 
hogy legyen szíves erről írásos tájékoztatást adni, és ezt az írásos tájékoztatást megkaptuk. 
Amit tehát most felvetett, arra nagyon részletesen válaszoltak, egy kétoldalas levélre 
emlékszem, minimum kétoldalas az a levél, amelyet megkaptunk - kérem szépen, hogy ha azt 
itt elő tudjuk keresni, akkor a titkárság vegye elő. Abban lehet elemezgetni ugyanezeket a 
felvetéseket. Egyértelmű, hogy a Gőgös Zoltán által is említett okokra visszavezethetően 
vannak ezek az eltolódások, és a főosztályvezetői válasz is elég egyértelműen levezette, hogy 
melyik évben hogyan kell értelmezni azt az összeget, miért vannak eltolódások, még több 
indokot is felsorolt, mint amennyit mi itt most felvetettünk az eltolódásokra, a summa, az 
összesen azonban nem változott. (Gőgös Zoltán közbeszól.) 

Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor megadom a szólás 
lehetőségét az előterjesztőknek, hogy amelyik gondolat kapcsán úgy érzik, hogy arra 
válaszolniuk kell, arra nézve ezt megtegyék.  

 

Válaszok, reflexiók  

Dr. K őrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Én is az 
utóbbival kezdeném: pontosan az történt, hogy a múltkor felmerült kérdéseket 
megválaszoltuk, hogy hogyan alakul ez a tervezés - egyébként ennek nincs köze a most 
tárgyalt 2011. évi zárszámadáshoz. Kérem, hogy ha azzal a levelünkkel kapcsolatban még 
további kérdés van, akkor azt is tegyék fel nekünk, és azt is meg fogjuk válaszolni.  

Ami a többi megjegyzést, véleményt és észrevételt illeti, azokra külön nem reagálnék. 
Két konkrét kérdés hangzott el: az egyik az NFA-val kapcsolatos intézkedésekre, a másik 
pedig a LEADER-re vonatkozik. Ezek nem kimondottan államháztartási, hanem a 
Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó kérdések, úgyhogy átadnám a szót a tárca 
képviselőjének.  
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Klenczner Gergely (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

KLENCZNER GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Klenczner Gergely, a költségvetési és gazdálkodási 
főosztály megbízott főosztályvezetője vagyok, és akkor szeretnék röviden választ adni a 
feltett kérdésekre. Ha jól tudom, Gőgös Zoltán képviselő úrnak is volt egy kérdése az 
agrárkárenyhítéssel kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy a tárca ezt a 210 millió forintos 
összeget, ezt a különbözetet, ami jelentkezik, belső átcsoportosítással rendezte a ’11. év 
folyamán… (Gőgös Zoltán: Ez hol van?) Ez belső, tehát a folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások előirányzatról került átcsoportosításra a nemzeti agrárkár-enyhítési 
rendszerbe év közben, ez egy évközi fejezeten belüli forrásátcsoportosítás volt, és így 
biztosította a fejezet a törvényben előírt kötelezettségét. Tehát nem szenvedett hiányt. Annyi 
költségvetési támogatást kell biztosítani a kárenyhítési rendszerben, amennyi a termelők 
befizetése. Valóban, amikor a tervezések elkezdődnek, a pontos szám általában még nem 
ismert, tehát mindig van egy 100-200 millió forintos különbség, ez egy folyamatosan, évek 
óta meglévő helyzet, és a következő évben, fejezeten belüli forrásokkal a tárca mindig eleget 
tesz ennek a törvényi előírásnak, de ezt pont amiatt, hogy még nem ismert a pontos termelői 
befizetés összege, az adott évi költségvetés tervezésekor nem tudjuk pontosan 
meghatározni… (Gőgös Zoltán: De a zárszámadáskor már igen!) Úgy is van benne a mi 
fejezeti indokolásunkban, tehát hogy 4 210,9 millió a központi költségvetési támogatás… 
(Gőgös Zoltán: De ebből 2 200 millió a befizetés, így van írva a táblázatban.) Bocsánat, de 
nem annyi volt, szerintem akkor az téves, mert úgy emlékszem, hogy 2 100 millió volt a 
befizetés, és 2 100 milliót tettünk hozzá, én így emlékszem. (Gőgös Zoltán: Akkor ezt majd 
tisztázzuk!) Jó. (Gőgös Zoltán: Ezt tisztázzuk!) 

 
DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy megjegyzést 

hadd tegyek ehhez a kérdéshez! A választ lényege az volt, amit a Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviselője elmondott. Technikailag nem történt meg egy formális 
átcsoportosítás, hanem a folyó sor felhasználási rendelete lehetővé teszi az onnan e célra való 
kifizetést. Tehát közvetlenül a folyóról történt meg. (Gőgös Zoltán: Világos! Így már érthető, 
csak ez a zárszámadásból nem derült ki, ebből az derült ki, hogy itt 200 millió forint lyuk 
van.) Mert a zárszámadás azt tartalmazza, hogy arról az előirányzatról mi teljesült.  

 
ELNÖK: Az előterjesztőknek van-e még további válaszuk?  
 
KLENCZNER GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az NFA-val kapcsolatban 

szeretnék még reagálni Varga Géza képviselő úr feltett kérdéseire, hogy mit tett a tárca eddig, 
és milyen intézkedéseket tervez. Mi is megkaptuk az Állami Számvevőszék levelét, a 
jelentését a 2011. évi Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
ellenőrzéséről. Erre nekünk 30 napon belül az ÁSZ-törvénynek megfelelően konkrét 
intézkedési tervet kell készítenünk, ennek az intézkedési tervnek a készítése folyamatban van. 
De hogy kitérjek a konkrét dolgokra, amit az Állami Számvevőszék is említett, szeretnék 
tájékoztatni mindenkit, hogy azóta az országleltár elszámolása, annak az elfogadása 
megtörtént, tehát a tárca elfogadta az erre a célra átadott összeget - egyébként ez 1,5 milliárd 
forint volt egészen pontosan -, ez megtörtént. Idő közben információm szerint ami hátráltatója 
egyrészt az ÁSZ-jelentésben foglaltak szerint is a teljes körű nyilvántartási rendszer, ez a 
vagyonátadás kérdése az MNV Zrt. és az NFA között, ez idő közben információm szerint 
időközben szintén megtörtént, a másodikkörös vagyonátadás szintén megtörtént, tehát ebben 
is előrehaladtak a folyamatok. Egy másik ÁSZ-megállapítás volt, hogy a számviteli fegyelem, 
a szerződések nem teljes körű nyilvántartása kapcsán az ÁSZ is megállapította, hogy ez 
összefügg kapacitásbeli problémákkal is. Itt annyit szeretnék tájékoztatásul mondani a 
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képviselő úr részére, hogy a jövő év során pont emiatt került megemelésre a Nemzeti Földalap 
költségvetése 640 millió forinttal és 80 fővel, tehát ez a konkrét intézkedés, hogy az NFA-nak 
ezek a részlegei megerősítésre kerülnek ennek érdekében, és így lesz biztosított a feladat 
ellátása. Amint ez az intézkedési terv - nem tudom, hogy ez így lehetséges, vagy hogy 
lehetséges - megszületik, nyilvánvalóan abból is eljuttathatunk önhöz az elnök úron keresztül 
egy konkrét példányt, hogyha erre igényt tartanak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megköszönjük. Köszönöm szépen. (Varga Géza: Talán a LEADER-re is 

válaszolnak.) LEADER. Ugyan nem konkrétan a zárszámadási tételekhez tartozik, de van egy 
ilyen kérdés, ha megválaszolható… (Gőgös Zoltán: A 9 százalékos kifizetés, az ÁSZ is 
jelezte… - Varga Géza: Csak azt kérdeztem, hogy történt-e intézkedés, és milyen.) Igen. Ha jól 
értem, az a kérdés, hogy miután alacsony volt a kifizetés intenzitása, azóta történtek-e 
intézkedések. Erre elég pozitív válasz van, úgy tudom, mert elég jelentős számban, százalékos 
mértékben emelkedett azóta mind a kifizetések, mind a lekötések mértéke az augusztusi 
állapot szerint, ha jól tudom, de akkor meghallgatjuk a kormány képviselőjét.  

 
KLENCZNER GERGELY (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nekem is erről van 

információm, de a legfrissebb adatokat akkor szintén el fogjuk juttatni a képviselő úrhoz, 
hogy hogyan áll a LEADER konkrét kifizetése az adott tengelyen, hogy gyorsult fel azóta. 
Most pontos számokat én sem tudok sajnos fejből mondani az idei évre vonatkozóan például, 
hogy hogyan áll a LEADER kifizetése, de én úgy tudom, ettől a 9 százalékos ponttól messze 
elmozdultunk pozitív irányba, talán 28 százalékra emlékszem; nyilván ez is az időarányos 
alatt van, de én úgy tudom, hogy azért pozitív elmozdulás történt. De akkor erről szintén 
készítünk egy rövid összefoglaló anyagot, amit eljuttatunk az elnök úron keresztül. 

 
ELNÖK: Igen, ezt megköszönnénk. Én 30 százalék fölöttire emlékszem, és 

75 százalék fölötti a lekötés, és amit Gőgös Zoltán is említett, most, mondhatnám, hogy a 
napokban kell hogy sorra kerüljön az utolsó nagy rendelkezésre álló pénzforrásokra 
meghirdetni azt a négy fejezetet a LEADER-nél, amiről az államtitkár úr említést tett, hogy 
600-800 milliós, 1 milliárd forintos összegek vannak - LEADER-csoportonként mondom 
ezeket az összegeket, változó összegekről van szó -, és ezekre az összegekre a napokban 
kerülnek kiírásra a helyi fejlesztési és főleg az önkormányzatok területére szóló pályázati 
kiírások, tehát az lesz az igazi nagy boomja és lezárása a LEADER-ben található 
pénzforrásoknak. De akkor várunk egy ilyen összefoglalót. (Klenczner Gergely: 
Természetesen.) 

Kérdezem az előterjesztőket, hogy van-e olyan felvetés, amelyre még válaszolni 
szeretnének. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor miután kérdezőt sem látok a bizottság részéről, 
szavazásra kerül sor.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a zárszámadást és az állami 
számvevőszéki jelentést? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez bizonyára 
többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki ellene szavaz? (Szavazás.) 
2 ellenszavazat van mindösszesen.  

A költségvetésnél és a zárszámadásnál a bizottságok önálló előadót nem állítanak, 
hanem az itt elhangzottakat majd egy összefoglalóban továbbítjuk a számvevőszéki 
bizottságnak, amely együttesen adja elő az összes bizottság véleményét majd a parlamenti 
vitában. Úgyhogy ezzel a 2. napirendi pont tárgyalását is lezárom. Köszönöm az 
előterjesztőknek a jelenlétet.  
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Közben a titkárság megkereste a Kőrösmezei úr által küldött és Naszvadi György által 
ellenjegyzett választ a miért nem csak 10 százalékkal nő a közvetlen kifizetés a 2013-as 
költségvetés-tervezetben című kérdésre. Ebben elég jó levezetést kaptunk. Varga Gézának… 
(Horváth Zoltánné: Megkapta a képviselő úr.) …szintén megkapta, akkor köszönöm szépen. 
Úgyhogy, mondom, ez a rendelkezésünkre áll, emlékeztem is rá fejből, hogy nyáron 
elektronikus úton megkaptuk ezt a választ.  

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló T/7954. 
számú törvényjavaslat  

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Következő napirendi pontunk a kisadózók tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
törvénytervezethez érkezett, a bizottságunk feladatkörébe tartozó módosító indítványok 
megvitatása. Ezt a napirendi pontot nem kell megtárgyalnunk, mert nincs ilyen indítvány, 
úgyhogy rátérünk a 4. napirendi pontra.  

Az egészségügy többletforrásokhoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/7953. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

A 4. napirendi pont az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat lesz, 
ennek az általános vitáját fogjuk most megtartani. Nekem itt jelzésként Palotai Kinga és 
segítői, Vattai Tamás és Bogdány Viktor nevét jelölték meg a tárca képviseletében, 
mindhárman jelen is vannak. Megadom akkor a szót az előterjesztő képviseletében jelen 
lévőknek.  

 

Vattai Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselő Urak! Köszönöm szépen a szót, és akkor az NGM ismertetném a 
törvényjavaslatunkat az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról.  

A törvényjavaslat célja, hogy az egészségügyi dolgozók bérét fejlesszük, és hogy az 
egészségügyi ellátás színvonalát növeljük. Ennek érdekében a kormányzat a jövedékiadó-
mérték és a népegészségügyi termékadó mértékének a módosítását javasolja. Az adóemelések 
nyomán 55 milliárd forint bevétellel számolunk, amelynek a nagy része a dohánytermékek 
adómértékének a növeléséből származna. A kormány a törvényjavaslat keretében jellemzően 
olyan termékek adómértékét kívánja megemelni, amelyek fogyasztása fokozott egészségügyi 
kockázatot jelent, ilyen termékek például a dohánytermékek, az alkoholok és az energiaitalok, 
így a javaslat nemcsak többletforrást biztosít az egészségügy számára, hanem a növekvő adó 
és a növekvő árak alapján enyhülhet az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége is.  

A népegészségügyi termékadót abban a pontban javasoljuk módosítani, hogy a 
gyártók bizonyos összetételek elhagyásával kijátszották az energiaital definícióját, így a 
fizetendő adót, és ezért teszünk itt egy módosítási javaslatot a népegészségügyi 
termékadóban.  

A másik törvény, amire a törvényjavaslat módosítást javasol, az áfatörvény. Itt a 
98 százalékos és a 90 százalékos társadalombiztosítási támogatást élvező gyógyászati 
segédeszközök áfáját 27-ről 5 százalékra javasoljuk csökkenteni.  

A harmadik törvény pedig, amelynek a módosítását javasoljuk, az a 2012. évi LXIX. 
törvény, amelynek a módosítása során a készpénzfizetések korlátozására alacsonyabb 
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összeghatárt határoznánk meg, 5 millió forint helyett másfél millió forintot, ami álláspontunk 
szerint még kellőképpen magas ahhoz, hogy a feketegazdaságot visszaszorítsuk.  

Néhány részlet még a jövedékiadó-mértékek növelésével kapcsolatosan. Mint 
elmondtam, a pluszbevételek nagy részét a dohánygyártmányok adómértékének a növeléséből 
tervezzük, tehát részletezném, hogy hogyan változna a dohánytermékek adómértéke. Két 
lépcsőben tervezzük emelni a dohánytermékek adómértékét, 2013. január 1-jétől, illetve 2013. 
május 1-jétől. A kétlépcsős adóemelkedés hatására a cigaretta minimumadója 3,5-
3,5 forint/szál mértékben, illetve a cigaretta tételes adója 1,8-1,8 forint/szál mértékben 
emelkedne, ezzel párhuzamosan pedig a fogyasztási dohány minimumadója január 1-jétől a 
cigaretta minimumadójának 57 százalékára, 14 650 forint/kilogrammra, május 1-jétől pedig 
18 150 forint/kilogrammra nőne.  

Az alkoholok körében a fokozottabb egészségügyi kockázatot jelentő alkoholtermékek 
körében - ezek jellemzően a tömény szeszesitalok - ezek adómértéke 15 százalékkal 
emelkedne, az alacsonyabb alkoholtartalmú sör, pezsgő adómértéke pedig 10 százalékkal.  

Részemről ezeket tartanám fontosnak elmondani a törvényjavaslattal kapcsolatosan. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Megadom a szót, a hozzászólás lehetőségét a bizottság tagjainak. (Jelzésre:) 
Z. Kárpát Dániel! 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon jó egy olyan 

előterjesztéssel szembesülni, amely tényleg a szándékok terén is, azt hiszem, 
közmegegyezésnek örvendhet, és tényleg olyan célok húzódnak meg mögötte, amelyeket, úgy 
érzem, mindenki támogathat. Nagyon rövid, tisztázó jellegű kérdéseket tennék fel azon 
örömömnek is hangot adva, hogy végre lesz, aki válaszol rá - reményeim szerint 
természetesen.  

Gyakorlatilag a hamburgeradó 2.0-ja egy nagyon üdvözlendő és nagyon tisztességes 
kezdeményezés, csak adódik a kérdés, hogy mondjuk maga a hamburger a maga idejében 
miért került ki ebből a körből, tehát hogyan fordulhatott elő az, hogy egy termékkört 
belőttünk, egy termékkört meghatároztunk, ahol a kimondottan egészségkárosító vagy azt 
veszélyeztető cikkek esetében adótartalmat, áfatartalmat, jövedéki adót változtatunk, jobbára 
emelünk, ebből eleve meghatározzuk mondjuk az egészségügyi kassza számára befolyandó 
összegeket, aztán a hamburgeradó néven futó valamiből chipsadó lesz, mert pontosan a 
legeklatánsabb terméke, a legjellemzőbbje ennek a piacágnak, ami egyébként bizonyítottan 
egészségkárosító, valamilyen okból kikerült ebből a körből. Most itt egy újabb kiterjesztés, 
egy általam támogatott irányvonalú kiterjesztés kerül megfogalmazásra, nem is akarok 
kötözködni azzal, hogy most 3,5 forint vagy 8 forint legyen az áfatartalom mondjuk egy szál 
cigaretta esetében, jó az irány ugyanis, csak adódik a kérdés, hogy ez a termékkör miért került 
lehatárolásra Tehát mondjuk az az alaptermék, amely egyébként a szimbóluma is ennek az 
egész csomagnak, miért került ki ebből, és felmerülhet-e olyan gyanú, hogy bármilyen 
multinacionális lánc vagy hálózat lobbiereje áll e tevékenység vagy e folyamat mögött. 
Lényegében úgy érzem, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása hosszú évekre előre 
eldönti azt, hogy ezek a nagyon szépen meghatározott célok megvalósulhatnak-e, vagy pedig 
csak szépen meghatározott célok maradnak, és igazából a gyakorlati kivetülésük minimális 
lesz. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt Patay Vilmosnak adnék szót, elnézést kérek, 

ennek az ominózus népegészségügyi termékdíj-törvénynek - ami aztán a szlengben hol 
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chipsadó, hol meg hamburgeradó néven került be a köztudatba - még a 0.0-ás változatnak 
előterjesztője voltam, talán még nem is az 1.0-ásnak, mert azóta már kétszer vagy háromszor 
is módosítottuk a tételeket és a termékkört, de nem olyan elv alapján, ahogy Z. Kárpát Dániel 
itt megemlítette. A törvény nem írt le egyetlenegy késztermékfajtát sem, mondjuk azt, hogy a 
konzerv formában lévő sólet, hanem azt írta le, hogy amely terméknek például a sótartalma 
grammokban kifejezve nagyobb mennyiséget tartalmaz, akkor az termékdíj alá fog esni, 
amely termék, végtermék cukortartalma, taurintartalma - és még sorolhatnám azokat a 
feltételsorokat -, amely végtermék esetében ezen meghatározott alkotóelemek grammban 
kifejezett mennyisége nagyobb, mint amit meghatároztunk, az ilyen és ilyen mértékben adó 
alá esnek. Az ön által említett hamburgertermék, hogyha önmagában a felsorolt alkotóelemek 
közül egyikben sem lépi túl a törvény által nevesített kritikus mennyiséget, akkor nem 
kerülhet az adó hatálya alá. És, még egyszer említem, nem termékről van szó, a chips sem 
volt nevesítve, hanem hogyha ezen termékek olyan sótartalommal rendelkeznek - és sajnos 
olyan sótartalommal rendelkeznek -, akkor ezen termékek döntő többsége bekerül az adó 
hatálya alá, és a későbbiekben is ez a logika fogja vezetni ezt a népegészségügyi termékdíj 
kérdéskört.  

Patay Vilmosnak adok szót.  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Egy kérdésem és az 

egyik témához véleményem lenne. A kérdésem az LPG adómértékével kapcsolatos. Én úgy 
ismertem meg úgy ismerem az LPG-t, mint aminek a közegészségügyi, környezetre gyakorolt 
hatása kedvező többi üzemanyagfajtához képest, ezért aztán én is azok közé tartozom, akik 
meglepődnek az 50 százalékos mértékű adómérték-emelésen. Azt szeretném megkérdezni, 
hogy ez összességében akkor mennyire fogja megemelni az LPG adóterhét… (Gőgös Zoltán: 
50 forinttal.)  

A másik a feketegazdaság visszaszorításával, a készpénzfizetések korlátozásával 
kapcsolatos véleményem. Két, gyakorlatból hozott példával szeretném illusztrálni, hogy igen, 
a céllal nem vitatkozom, jó a cél, csak a következményei a mindennapi életben finoman 
fogalmazva is sok bosszúságot fognak okozni. Cégvezető koromban közel 20 gépkocsit 
vásároltam részben magántulajdonból, részben külföldről behozott gépkocsikat, minden 
esetben másokkal együtt, tehát amikor kiválasztottam, akkor akinek joga volt kiválasztani, 
annak ott készpénzben ki kellett fizetni. Én jellemzően általában 3-5 millió forint nagyságban 
költöttem pénzt egy-egy ilyen autóvásárlásnál, persze nem csak mint cégvezető voltam ott, 
voltak velem kollégák, vittük táskában a pénzt. Ez azt jelenti, hogy ha elmegyünk egy kinézett 
autóért 200 kilométerre, vissza kell utaznunk, utalnunk kell, és aztán az utalás után lehet 
átvenni. Bocsánat, hogy egy ilyen gyakorlati példával élek, de ennek az intézkedésnek azért 
vannak ilyen következményei. Egy másik dolog a mezőgazdaságból: valamelyik 
beavatkozáshoz hirtelen növényvédő szer kell, itt nincs, megyünk oda, ott nem vagyok vevő, 
nem ismernek, készpénzzel kell fizetnem. Megint másik dolog: műtrágya-kereskedő vagyok, 
jön a vevő, de már többször előfordult, hogy nem fizette ki a számláját; odaállít a traktorral, 
pótkocsival, venné a műtrágyát, de az értéke több, mint másfél millió forint, nem tudom 
kiszolgálni. Ezzel tehát ilyen gyakorlati problémákat is okozunk.  

Én teljesen egyetértek, tudom, hogy a készpénzforgalom korlátozásával a 
feketegazdaság lehetőségeit erősen szűkítem, csak más vonatkozásban kellemetlenségeket 
okozok, nem mondom, hogy kárt, de kellemetlenségeket okozok. Számoltak-e ezzel a 
törvényalkotók, illetve milyen más megoldást lehetne kitalálni? Nyilván segíthetne az, hogyha 
a kereskedőknél lenne kártyaelfogadó-hely, és céges kártyával is lehetne fizetni, de nem 
valószínű, hogy egy gépkocsitelepre bevitt gépkocsi esetében ez így tudna működni - nem 
tudom, lehet. (Gőgös Zoltán: Más miatt sem tud!) Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet. 
(Gőgös Zoltán: Másfél-két milliót nem lehet kártyával fizetni!) 
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ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenekelőtt 

örömömet szeretném kifejezni, hogy továbbmegyünk azon az úton, amelyen az elmúlt évben 
elindult a kormány. Azt hiszem, hogy bizonyos tevékenységeknek az extraprofitja épp abból 
származik, hogy az általuk okozott károkat kiterítjük a társadalomra, és nem az viseli a 
terheket, aki a károkat okozza. Világosabb viszonyokat teremt tehát a gazdaságban is, hogyha 
ezeket az úgynevezett társadalmi költségeket, amelyeket nem az adott cégek viselnek, 
egészségügyi, szociális, környezeti költségeket bizony ráterheljük arra a tevékenységre, amely 
azokat előidézi, és nem az emberekkel próbáljuk megfizettetni az adóbevételekből, hanem 
azokkal az adott esetben cégekkel, amelyek ezeket a problémákat a társadalomnak okozzák. 
Talán biztatnám is a kormányt és a gazdasági tárcát, meg persze Szócska államtitkár urat is, 
ahonnan ez a dolog indult, és ahol ez a pénz majd landol - nagyon jó helyre megy egyébként -
, hogy ki kellene terjeszteni részben a körét is ezeknek a termékeknek, pontosabban nem 
termékek, mert igaza van Font elnök úrnak, nem konkrét termékekről van szó, hanem 
receptúrákról, összetevőkről, komponensekről van szó, hanem felmerültek a transzzsírok és 
egyebek - én azt javaslom, hogy ezeket újra elő kellene venni. Lényegesen nagyobb tartalékok 
vannak ebben a dologban, és azt hiszem, hogy ebbe az irányba tovább kellene menjünk. Ezzel 
az emberek terheit csökkenthetnénk, a közös költségvetés terheit csökkenthetnénk, és egyúttal 
világos viszonyokat teremtenénk, hogy mik is a hasznos tevékenységek egy társadalomban, és 
mik a kevésbé hasznos tevékenységek a társdalomban. Azt hiszem, ez az az irány, amit 
mindenféleképpen érdemes forszíroznunk.  

Annyi megjegyzést tennék azért Font elnök úr kommentjéhez - egyetértve azzal, hogy 
valóban nem termékekről van szó -, hogy természetesen persze annak idején is komoly 
visszhangot keltett ez az egész folyamat, és konkrét cégek részéről konkrét termékekkel 
kapcsolatban, merthogy ezek mögött a receptúrák mögött konkrét termékek vannak. Érdekes 
persze az, hogy ezeknek a cégeknek milyen az érdekérvényesítő képessége részben a kör 
kiterjesztésének az akadályozásával, tehát hogy mire terjessze ki ezt a kormány, illetőleg a 
mértékeknek az erős befolyásolásával; mindenre hivatkoznak: foglalkoztatásra, hogy 
beruházásokat visszavonnak és egyebek, hogyha ezt a kormány meglépi. Meggyőződésem, 
hogy nem fogják ezt megtenni (Gőgös Zoltán közbeszól.), mondjuk a Coca Cola például igen 
erős érdekérvényesítőnek bizonyult, látom is most már a stratégiai partnerséget, és így lett 
végül, azt hiszem, talán 5 forint mindösszesen az a jelentéktelen mértékű adó, amit éppen a 
Coca Cola, bizonyos receptúrája persze, a komponensek alapján elszenvedett, tehát én egy 
picit óvatosabban fogalmaznék, amikor azt feszegetjük, hogy vajon itt konkrét termékek, 
cégek vannak-e az adott mértékek és az adókiterjesztés mögött, vagy természetesen más 
érdekek is működnek, és ezeket mind be kell kalkulálni akkor, amikor ezeket a termékeket, 
pontosabban ezeknek a receptúráknak az adóztatását és azok mértékét meghatározzuk.  

Azért szerettem volna ezt elmondani, mert nagyon jó iránynak gondolom ezt, e felé 
kell továbbmenni, ki kellene terjeszteni, a mértékeket is újra kellene gondolni, és ez jelentős 
mértékben könnyítheti a költségvetés egyébként nem könnyű helyzetét is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Annyiban csatlakoznék a 

Vilmoshoz, hogy az LPG mindenképpen kilóg ebből a sorból, tehát nyilvánvaló, és ezért nem 
is fogjuk támogatni ezt a kérdést, mert itt nem egészségvédelemről meg egyébről van szó, 
hanem költségvetésibevétel-növelésről szól ez a történet. A felsorolt termékek egy része 
nyilván olyan, mindenkinek szíve joga, hogy dohányzik-e vagy sem, hagyja abba, és akkor 
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nem probléma, de az, hogy mondjuk az egyik legkörnyezetbarátabb üzemanyag, ami a 
világon mindenhol preferálva van, főleg a városi tömegközlekedéstől kezdve a taxik, egyebek 
ügyében próbálják terjeszteni, mert azért mindenki tudja, hogy a földgázüzem vagy ebben az 
esetben a propánbután-üzem károsanyag-kibocsátása töredéke mint bármelyik másik 
dolognak, és most ezzel az adóemeléssel elérjük azt, hogy akinek benne van az autójában, az 
nyilván nem fogja kiszereltetni, de hogy újat nem fognak betenni, az biztos, mert onnantól 
kezdve a pluszfogyasztás miatt nem fogja megérni, ez teljesen világos. A második lépcső után 
a 90 forintot is eléri talán a növekmény, most 240-250 forint, onnantól kezdve, ha már csak 
100 forinttal lesz olcsóbb, mint a benzin, nem fognak új beruházásokat csinálni 2-300 ezer 
forintért, hozzátéve, hogy azok már nagyon korrekt és jó berendezések, tehát messze nem 
arról van szó, amikor még a palackból fejtegettük át illegálisan az LPG-t ezelőtt 20 évvel az 
első olasz technikáknál, amikor a légszűrőház rendszeresen felrobbant, de az benne volt a 
pakliban, ha az ember spórolni akart - meg még fiatal volt. (Derültség.) Ez volt a másik 
lényeg. Én ezt tehát mindenképpen kifogásolnám. 

Azzal is egyetértek, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ilyen szigorú 
készpénzkorlátozás előírása inkább gerjeszteni fogja a feketegazdaságot, és nem csökkenteni, 
ugyanis az lesz, hogy a számlán akkora összeg lesz, amennyit még készpénzben lehet fizetni, 
a többi meg zsebbe megy. Ez így lesz a terménykereskedelemnél, a műtrágyánál, a 
növényvédő szernél, nyilván olyan helyen, ahol elvileg valahogy ezt meg lehet csinálni, mert 
mindenhol nem lehet ezt természetesen megcsinálni, de azért legalább saját magunkat ne 
akarjuk becsapni! Pontosan tudni fogjuk, hogy amikor átjönnek egy kamionnyi áruért, 
mondjuk Ausztriából kukoricáért, ott a számlán, ha eddig is volt legalább valamennyi, akkor 
már örültünk, most már semmi nem lesz, és még azt sem tudjuk majd, hogy igazából mennyi 
ment el, meg hova.  

Vannak bizonyos helyzetek, amikor a normál piacgazdasági eszközöknek az erőltetése 
rontja a morált - és ez most pontosan az a helyzet lesz, ez nem javítani fogja a morált. Nincs 
itt az ideje szerintem az ilyen típusú korlátozásnak, vagy legalábbis az ilyen mérvű 
korlátozásnak; vagy pedig be kellene tenni bizonyos kivételeket, de a kivételekkel mindig az a 
probléma, hogy akkor mit tegyünk be, és mit ne, ez ezért nehéz ügy. Úgyhogy én 
megfontolásra javaslom, hogy ezt ilyen szigorúan bevezessük, nem lehet betartani. Még a 
gázolaj… Egy nagyobb traktornak a teletankolásához nem elég ez a pénz, úgy kalkulálja 
mindenki! 6-700 liternyi üzemanyag megy bele egy darab komolyabb erőgépbe, ki lehet 
számolni, hogy az mennyibe kerül. Innentől kezdve ez tehát problémás lesz, és nem hiszem, 
hogy kártyával le lehet rendezni 2 milliós tételeket, mert azért a kártyalimitek 
Magyarországon általában 200-300 ezer forintosak - bármekkora is lehetne elvileg, attól függ, 
hogy mekkora fedezet van a kártya mögött, de nem ez a tipikus. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Az erőgépekre vonatkoztatott megjegyzéssel nem tudok egyetérteni, már 

elnézést, mert 6-700 liter, hogyha belegebedünk is, hogyha 450 forinttal számolunk, akkor is 
40-45 ezer forint egy tank… (Gőgös Zoltán: Mi?! Félmillió forint!) Bocsánat, 450 ezer… 
(Gőgös Zoltán: Odamész három traktorral, aztán már túl is vagy a limiten! 40 ezer forint az 
50-60 liter, Sanyi, nem 600! Mennyit szoktál tankolni! Ezek szerint nem tudod, hogy mennyit 
fizetsz! - Derültség. - Gőgös Zoltán: Én ma reggel tankoltam 32 ezerért!) Nincs 6-700 literes 
erőgépem, ezzel csak azt akartam kifejteni. (Gőgös Zoltán: Ja! Van, akinek van! Nekem sincs, 
de van, akinek van!) MTZ kategóriával dolgozunk, ez kisüzemi családi gazdaság, nem 
szántóföldi nagyüzemi gazdálkodás, nem ahhoz a csoporthoz tartozom. (Gőgös Zoltán: 
Kistermelőknek is van, csak jelzem!)  

Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Ódor Ferencet láttam, megadom a szót.  
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DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Kiváló téma ez a 
törvényjavaslat, aminek az általános vitájába természetesen belefér mindaz, amiről itt 
vitatkozunk, illetve némi pikírt megjegyzések is. Igen, biztos beletartozhat az, hogy ki milyen 
erőgépet használ, és úgy tudja venni a példákat. Ami miatt én azt gondolom, hogy mi egy 
kijelölt bizottság vagyunk, az az, mert bizonyos értelemben a mezőgazdaságban előállított 
termékeknek az adómódosulása történik majd meg. Azzal, azt hiszem, mindenki egyetért, 
hogy vannak olyan termékek, a dohánytermékek, alkoholtermékek, amelyek ha drágábbak 
lesznek, a fogyasztás, úgy gondoljuk, biztosan visszaesik, és ezzel egészségügyi célokat érünk 
el, vagy ha ez az ideális gondolkodásunk nem teljesül, akkor pedig annyi van, hogy van 
adóbevételünk, és azt az egészségügybe be tudjuk tenni, és valamilyen mértékben javítani 
tudjuk, illetve az államháztartásban megvan a forrása annak a béremelésnek. Ez a része ilyen 
értelemben érthető, talán azt is mondanám, hogy helyes, hogy az egészségügyben béreket 
emelünk, ez helyes, a forrását meg kell találni, és így megpróbáljuk arra felhívni a figyelmet, 
hogy ez milyen egészségkárosító.  

Amit Ángyán képviselőtársunk mondott, államtitkár úr, az egy nagyon fontos kérdés, 
hogy vajon mindig erről a néhányról húzzuk-e le a bőrt, vagy van-e még más olyan, amiről 
lehet lehúzni bőrt, értve ez alatt, hogy a forrásoknál megtaláljuk, hogy emeljük a cigaretta 
árát. Én nem tudom, mennyi lesz a cigaretta, huszon-éve nem dohányzom, de szoktam 
vásárolni… (Gőgös Zoltán: Ezer forint!) Szóval itt az a kérdésem, hogy vajon lesz-e 
megfelelő ellenőrzés. Látjuk, halljuk, hogy milyen mértékűen megéri még jobban majd 
dohányt csempészni, és az mennyit visz majd el az itteni bevételekből. Mondom, az alapcéllal 
egyetértek, és hasznos dolognak tartom, azt is, ahova tesszük ezeket a forrásokat, amelyek így 
keletkeznek, tehát ez a része rendben van.  

Ha szabad, a szóbeli kiegészítés legvégén szerepelt a 98 és a 90 százalékos támogatású 
eszközök. Ezen már ment egy társadalmi vita, voltak tiltakozások. Ezt én egy nagyon helyes 
dolognak tartom, mert pontosan azokat az embereket fogja segíteni, akik már egyébként is 
elég nehéz helyzetbe kerülnek az életvitelük során, tehát én ezt egy fontos kérdésnek tartom. 
És ilyen alapon azt mondom, hogy akkor igenis forrást kell erre teremteni, ha nem 
másképpen, akkor legyen magasabb a pezsgőnek vagy a sörnek vagy a nem tudom, más 
egyéb alkoholos termékeknek a jövedéki adója. A gáznak az emelését én is kicsit óvatosan 
látom ebben a rendszerben, mert a többinél értem, hogy nemcsak mezőgazdasági termékek, 
hanem valahol máshol is, de az egy kicsit olyan furcsa, mert azt gondoljuk, hogy az egy 
hasznos és jó dolog, de valószínű, hogy a forráskeresésnél ez egy egyszerűbb dolog volt. 
Talán érdemes lenne meggondolni, amit Ángyán képviselő úr mondott, hogy valahol 
megnézni, hogy vajon mely termék…, nem termék, bocsánat, hanem hol lehetne még 
megtalálni mindazokat, amik egyébként talán egészségkárosítók, amik egyébként… A 
tudomány már meg tudná mondani, most már csak a politikumnak kellene bátorságot vennie. 
Úgyhogy erre biztatnék én, hogy ha még ilyen gond van, és, nem tudom, már nem 2.0., az 
elnök úr azt mondta, hogy a 0.0.-nál volt az első beadó; ha így haladunk, akkor biztos, hogy 
ez tízes számsorrendben még két számjegyű is lesz a módosítás.  

Köszönöm szépen, elnök úr, és támogathatónak és támogatandónak tartom az 
előterjesztést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyáron egy tajvani küldöttség volt itt Magyarországon, 

egy egész nagy parlamenti küldöttség, és mivel a mezőgazdaság területe felől is érdeklődtek, 
ezért mint bizottsági elnök találkoztam velük. Szóba került, hogy nálunk bevezetésre került 
többek között népegészségügyi termékdíj. Sok mindent értettek, Unió, kifogás, hogy 
működik, náluk nem így van, s a többi, de ez az egy dolog nagyon felvillanyozta őket, 
úgyhogy kérték is az angol nyelvű változatát a jelenleg hatályos népegészségügyi termékdíj 
törvényünknek - csak úgy mondom ezt -, miközben aki figyelte, tudja, hogy tavaly 
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Franciaország ugyanerre a logikára építve adóztatott meg jó néhány termékfajtát. Úgyhogy 
lehet, hogy úttörők vagyunk, ezért sok 2.0., 3.0. és 4.0. verzió is lesz, amíg kifinomodik a 
rendszer (Dr. Ódor Ferenc: Semmi baj!), mert nem tudjuk mástól ellesni. Vannak országok, 
akkor ezt megkezdték, de nem ilyen logika alapján. Úgyhogy mi vállaljuk azt, hogy még 
finomított verziókat is fogunk jelezni. (Dr. Ódor Ferenc: Jó, hogy volt 0.0-ás verzió, ezt 
akartam jelezni!)  

(Jelzésre:) Z. Kárpát Dánielnek adok szót.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyetlen kérdés. Nagyon örülök, 

hogy afelé ment el ez a… nem is vita, hanem inkább diskurzus, hogy merrefelé lehetne 
bővíteni adott esetben azt az összetételű kört, amelynek a meghatározásával további termékek 
vonhatók be abba a körbe, hogy a társadalmi költséget valóban ne tudják szétteríteni, hanem 
fizessék meg. Itt a „fizessék meg”-nél megállhatnánk egy pillanatra, hogy valójában ki fizeti 
meg ezt az egészet, hiszen meggyőződésünk, hogy a cégek ezt átterhelik, de ne menjünk ebbe 
bele, mert ez egy meddő vitához vezetne. Biztos, hogy beépítik a termékek árába, a 
szolgáltatásokba, átterhelik, tehát, ha úgy vesszük, az adófizetők adnak itt az egészségügyi 
kasszának áttételesen bizonyos összeget, de ennek a változtatási módjai jövőbeni 
előterjesztések és jövőbeni módosítások tárgyát képezheti. Egy olyan összetevő van, 
pontosabban nem is egy, hanem egy összetevői kör, amellyel kapcsolatban kérdés merülhet 
fel. Itt van például az aszpartam, ami a tengerentúlon már bizonyítottan korlátozások alá vett 
valami, Európában ugyanakkor nem lelhető fel még jelen pillanatban olyan mértékadó, 
mértéktartó kutatás, amelynek az alapján európai országok ezt az összetevőt vagy az ehhez 
hasonlókat korlátozás alá vették volna, ugyanakkor ezek egészségügyi kockázatai a világ 
civilizált részének nagy részén nyilvánvalóan van. Magyarországon is a Coca Colában, 
rágógumiban, energiaitalokban megtalálható ez az összetevő, aminek, még egyszer mondom, 
igenis mértékadó helyeken tudták már bizonyítani a káros voltát - európai országok nem 
tartoznak még ebbe a körbe. A kérdésem arra irányulna, hogy valamiféle közös gondolkodás 
kialakult-e már azt illetően, hogy ezen összetevőket vagy összetevői csoportot is bármiféle 
korlátozással elvessék. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Az elhangzottak kapcsán hadd 

mondjak még egy-két szempontot! Részben ha beépül az árba, az nem probléma; pont arról 
szól a történet, hogy indokolatlan versenyelőnye van ezeknek az ócska termékeknek - 
bocsánat! -, amelyek az egészséget rombolják, azokkal az egészséges termékekkel szemben, 
amelyeket mi meg elő tudunk állítani. Tehát tisztítja a piacot, szorul vissza az ilyen termék, 
mert nem lesz akkora az árbeli versenyelőnye, és ezzel nyílik a saját élelmiszerpiacunk. Ez 
volt a másik logika, ami fontos, és ez önmagában is hasznos a mezőgazdaság minőségi, 
strukturális átalakításának, piacot is kell ugyanis nyitnunk, ehhez pedig ki kell szorítsuk. 
Önmagában tehát az, hogy az árakat befolyásolja, tulajdonképpen akár célként is felfogható, 
hogy ezt az indokolatlan versenyelőnyét ezeknek a termékeknek vagy összetevőknek 
megszüntessük.  

A másik dolog: ez valóban egy innovatív dolog, csak én is elmesélném, amit az elnök 
úr is mondott. Szócska államtitkár úr mondta tavaly, hogy kinn volt az ENSZ-közgyűlésen, és 
megrohanták különböző országokból, és szerették volna tanulmányozni, hogy hogyan is 
csinálja ezt Magyarország. Én tehát azt gondolom, hogy ez valóban egy innovatív, fontos új 
irány, az új világ első kormányának az intézkedései közé tartozik, nem a régi világ utolsó 
kormányának az intézkedései közé, ha szabad így mondani - Bogár Lászlót szabadon idézve 
ebben a kategóriában.  
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Még egy szempontot szeretnék felvetni. Annak idején felmerült az, hogy persze ennek 
a bevételnek egy részét jó volna egészséges termékek előállíttatására, azok ösztönzésére 
felhasználni, tehát hogy nem csak az egészségügybe vinnénk. A költségvetés helyzete most 
nyilván nem olyan, hogy ezt nagyon forszírozni lehetne, de a gondolatot nem vetném el. Az 
így befolyó összegek egy részét bizony egészséges termékek, akár élelmiszer-feldolgozásban 
egészséges termékek előállításának az ösztönzésére tudnánk felhasználni; persze a másik 
részét a kárelhárításra, ami abból származik, hogy az emberek megbetegednek, és így az 
egészségügyi kassza komoly kiadásokat kell hogy elszenvedjen. Miután tehát a 
Mezőgazdasági bizottságban vagyunk, azt hiszem, ezt a részét is érdemes napirenden tartani, 
és hogyha úgy alakul a helyzet, és valóban sikerül kiszélesíteni ezt a kört, és még komolyabb 
bevételekre tehet szert a költségvetés, akkor részben mezőgazdasági, ilyen minőségi 
forrásként is felfogható ez a bevétel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 

megadom a válaszadás lehetőségét az előterjesztőknek.  
 

Vattai Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai, reflexiói 

VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, és 
köszönjük szépen az észrevételeket és a kérdéseket is a törvényjavaslattal kapcsolatosan. Pár 
elhangzott kérdésre szeretnék akkor itt választ adni.  

A népegészségügyi termékadóval, a hamburgerekkel kapcsolatos felvetéssel 
összefüggésben, szeretném megerősíteni azt, amit az elnök úr a válaszában elmondott ezzel 
kapcsolatosan, illetve hogy milyen termékkörre tervezzük még kiterjeszteni, milyen 
összetevőkre, ezzel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy a kormányzat természetesen 
folyamatosan vizsgálja, hogy melyek ezek az egészségre káros összetevők, és ennek fényében 
nem kizárt, hogy a későbbiekben ezt más termékre vagy összetevőre is kiterjesztjük.  

A másik kérdés, ami több képviselő úr részéről is felmerült, az LPG-nek az 
adómértéke, hogy itt egy emelésre tesz javaslatot a törvénymódosítás. Ezzel kapcsolatosan 
szeretném elmondani, hogy még ezzel az adómérték-emeléssel is, amit a törvényjavaslat 
előirányoz, lényeges adókedvezménye marad meg az LPG-nek. Jelenleg az LPG adómértéke 
olyan 25 forint/liter körül van, és ez emelkedne 50,8 forint/literre. Összehasonlításképpen: a 
benzin jövedéki adója 120 forint/liter, és akkor az LPG-nek lenne a jövedékiadó-mértéke 
50 forint/liter az adómérték-emelés után is, tehát még így is több mint 50 százalékos 
adókedvezményt élvezne az LPG. Összefoglalásképpen annyit, hogy itt a kormányzat elismeri 
azt, hogy az LPG környezetvédelmi jellemzői kedvezőbbek, mint a benziné és a gázolajé, 
azonban figyelembe véve azt, hogy tavaly novemberben jelentősen nőtt a gázolajnak és a 
benzinnek a jövedékiadó-mértéke… (Közbeszólás.), a gázolajnak, az LPG-nek pedig nem 
változott, így fontosnak tartottunk azért egy korrekciót a benzin és a gázolaj jövedékiadó-
mértékéhez képest, de ennek ellenére továbbra is megmarad még az LPG-nek a jelentős 
adókedvezménye. Továbbá van az úgynevezett CNG, ami szintén egy cseppfolyósított gáz, 
ennek a jövedékiadó-mértéke továbbra is nulla forint/liter marad. (Gőgös Zoltán: Csak 
nincsen kút!) Tehát az LPG-vel kapcsolatosan felvetett kérdésekre ez lenne a válasz.  

A készpénzforgalom korlátozásával kapcsolatosan felmerült kérdésekre a jogalkotó 
próbált egy egyensúlyt megtalálni az egyik és a másik cél között. Az egyik cél az, hogy a 
feketegazdaságot visszaszorítsuk, de ez olyan mértékben történjen - és ez lenne a másik cél 
természetesen -, hogy ez még a gazdálkodói tevékenységet ne akadályozza. Így próbáltunk 
tehát itt egy megfelelő összeghatárt kialakítani. Elhangzottak ezzel kapcsolatban is 
észrevételek, hogy milyen mértékben emelkedne itt a cigaretta átlagára, voltak eltúlzott 
vélemények is. Számításaink szerint körülbelül 859 forintra növekedne egy csomag 
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cigarettának az ára… (Gőgös Zoltán: A Symphoniáé!) Átlagárakról beszélünk természetesen. 
(Közbeszólások.)  

A dohányadómérték-emelés és a feketepiac kapcsolata vonatkozásában még annyit 
elmondanék, hogy itt természetesen figyelembe vettük azt, hogy a feketepiacon jelenleg hány 
forintért kapható egy szál cigaretta, és ennek a figyelembevételével dolgoztuk ki az 
adómérték-emelési javaslatunkat. Természetesen jelentősnek tartjuk azokat a hatósági 
eszközöket, amelyek a kormányzat rendelkezésére állnak, hogy megfelelőképpen 
felléphessünk a feketepiaci cigarettákkal szemben.  

Ezeket szerettem volna itt reagálásképpen a kérdésekre, észrevételekre elmondani. 
Köszönöm szépen.  

 

További kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, vissza kell térnem - említésre is került 
újra - a készpénzfizetési határ. Akárhogy számolom is, most már elég nagy meggyőződéssel 
mondom, hogy egy 100 literes üzemanyagtartállyal rendelkező traktorba az üzemanyag 
45 ezer forint, ha 600 literes, de legyen 10 hektós, az akkor is csak 450 ezer forintos 
készpénzfizetési kötelezettséget jelent, és 1,5 millió erejéig lehet fizetni… (Gőgös Zoltán 
közbeszól.) Tehát meg szeretném védeni az álláspontomat, hogy mégiscsak jól számoltam. 
Már majdnem elbizonytalanítottak, hogy már… (Közbeszólások.) Hogy én bankkártyával 
fizetek, az egy dolog, de majdnem elbizonytalanítottak, hogy készpénzzel már nem lehet 
megtankolni egy traktort, egy nagyon nagy traktort. Egy 10 hektós üzemanyagtartállyal 
rendelkező traktort is meg lehet, még hármat is meg lehet tankolni készpénzfizetéssel, az 
pedig már ritkaságszámba megy, mert ezekkel a nagyüzemi traktorokkal nem szoktak beállni 
a benzinkutakhoz, hanem speciális tartályokban kiviszik a szántóföldre az üzemanyagot, mert 
sokkal jobban megéri kiszállítani azt, mint hogy ezekkel a nagy gépekkel bemenjenek 
üzemanyagtartályokhoz - de ez már a másik része a gyakorlatnak. (Gőgös Zoltán közbeszól.) 

(Jelzésre:) Z. Kárpát Dánielnek adok szót.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Csak egyetlen mondat. Az aszpartam és az új 

összetevők keresése tekintetében egy egymondatos választ szeretnék kicsikarni, hogyha nem 
okozok vele túl nagy kényelmetlenséget.  

 
ELNÖK: Igen, megadom a lehetőséget.  
 
VATTAI TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetesen ennek a 

lehetőségét is vizsgáljuk, mint minden más összetevőnek, termék bevonásának a lehetőségét 
is. (Z. Kárpát Dániel: Akkor privát úton is kérek majd választ!) Köszönöm szépen.  

 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, akkor a szavazáshoz érkeztünk. 
Kérdezem, ki az, aki az imént tárgyalt törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak találja. 
Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan többség. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodó van, ellenszavazat nincs. Két tartózkodás mellett bizottságunk 
általános vitára alkalmasnak találta.  

A bizottsági előadó kijelölése 

A többségi vélemény elmondására Ódor Ferencet javaslom. A kisebbség…? (Gőgös 
Zoltán: Nem.) …Nem akar (Gőgös Zoltán: Majd hozzászólok.) véleményt formálni.  
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Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a többségi vélemény előadójának Ódor Ferencet? 
(Szavazás.) Ez többség, illetve egyhangú, tehát ő fogja képviselni a bizottságunkat.  

Köszönöm szépen az előterjesztőknek a jelenlétet és a válaszokat.  

A fóliás és az üvegházi meleghajtatásos gazdálkodók, a melegházi kertészetek, 
valamint a termálvíz egyéb mezőgazdasági célú felhasználóinak 2015. június 30. után 
keletkező problémáinak kezeléséről szóló H/7749. számú határozati javaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Az 5. napirendi pontra térnénk rá, amely - hosszú a címe - a fóliás és az üvegházi 
meleghajtatásos gazdálkodók, a melegházi kertészetek, valamint a termálvíz egyéb 
mezőgazdasági célú felhasználóinak 2015. június 30-a után keletkező problémáinak 
kezeléséről szóló határozati javaslat, amelyet három MSZP-s képviselőtársunk nyújtott be, 
akik egyike, Gőgös Zoltán jelen is van. Gondolom, ő fogja ismertetni előterjesztőként a 
határozati javaslatot. (Gőgös Zoltán: Így van!) Csak kérdezem, hogy a VM esetleg 
képviselteti-e magát ennél a napirendi pontnál. (Nincs jelzés.) Nem. Reggel még úgy tudtuk, 
hogy igen, de most már nem úgy tudjuk, nincs képviselete a kormánynak.  

Az előterjesztőnek adok szót. 
 

Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ez az országgyűlési határozati javaslat jó gyorsan 
idekerült a bizottság elé, ezt június 20-án nyújtottuk be… (Horváth Zoltánné: 
Házszabályszerű, mert rendkívüli ülésszakon nyújtották be.) Biztos, hogy házszabályszerű…, 
jó, igen, tényleg, egy héttel előbb kellett volna. Nem akarom én ezt részletezni. A lényeg az, 
hogy azzal a döntéssel, amelyet a parlament meghozott, és amelyet nyilván mi is támogattunk, 
hogy azt az év végén lejáró határidőt a visszasajtolás okán hosszabbítsa meg a Magyar 
Országgyűlés, ezt teljes mértékben támogattuk, csak ezek a határidők előbb-utóbb mindig 
elkövetkeznek, és mindig újabb módosítás kellene. Ezért gondoltuk azt, hogy egy egyértelmű 
feladatmeghatározást kellene adni olyan értelemben, hogy az európai uniós 2014 utáni 
forrástervezésben - ez, azt hiszem, elég világosan le van írva - ez a terület kapjon prioritást. 
Idő közben az is látszik, hogy lehet, hogy amennyiben továbbmegy ez az országgyűlési 
határozati javaslat, célszerű lenne egy pontot akár az öntözéssel kapcsolatban is betenni, 
ugyanis a kettő összefügg, mert ezek a vizek, ha nem kerülnek visszasajtolásra, nyilván 
pihentetés meg tároló tavak után öntözővíznek is használhatók, legalábbis nagy részük, ami 
nem olyan magas sótartalmú - sok ilyen van, tehát van olyan köztük, ami nem nagyon. (Font 
Sándor, a bizottság elnöke elhagyja az üléstermet.) 

 
(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Semmi kárt nem csinálna, mint ahogy a vörösiszap sem csinált, mégis elhordtunk 

30 milliárdért földet Devecserből, ez most már teljesen világosan látszik, és ellehetetlenítettük 
a termelést azon a területen, de ez most egy más téma. Én azt gondolom, hogy ezzel még akár 
ki is lehetne egészíteni, hogy akkor erre egy önálló kormányzati feladat legyen. Én azt kérem, 
hogy támogassa a bizottság. Köszönöm a meghallgatást.  

 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztőnek. Szeretném megkérdezni, hogy van-e 
kérdés. (Senki nem jelentkezik.) Van-e észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy javasolja-e a bizottság az önálló indítvány 
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tárgysorozatba-vételét. Aki igen, az, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 5 igen - 
egyharmadot sem kapott. Tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ellene szavazott? 
(Szavazás.) A maradék. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.  

A földhasználati pályázatok átláthatósága érdekében a Nemzeti Földalapról szóló 
2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló T/7928. számú törvényjavaslat (Döntés 
a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

A következő napirendi pont a földhasználati pályázatok átláthatósága érdekében a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Előterjesztőt nem látok. (Horváth Zoltán: Nincs itt, de írásban megvan.) Tessék? 
(Közbeszólások: Írásban megvan.) Szóbeli előterjesztés, kiegészítés nincs, írásban ez megvan. 
Szeretném megkérdezni, hogy a minisztérium részéről jelen van-e valaki? (Nincs jelzés.) Nem 
látok senkit. Meg szeretném kérdezni a tisztelt bizottságot, hogy ha nincs minisztérium és 
nincs itt az előterjesztő, az írásos anyag alapján van-e kérdés. (Farkas Sándor: Kihez? - 
Magyar Zoltán jelzésére:) Parancsoljon, képviselő úr! 

 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Én csak nagyon röviden a 
támogatást szeretném megnyerni, annak ellenére, hogy nincs itt az előterjesztő. Ugyan ez nem 
egy tökéletesen kidolgozott javaslat, és lenne hozzá sok minden módosítanivaló, de úgy 
gondolom, a téma fontossága mégis csak indokolja, hogy az Országgyűlésben is beszéljünk 
erről a kérdésről. Úgyhogy én csak röviden szeretném képviselőtársaimat megkérni, hogy 
támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jakab István, utána Gőgös Zoltán! (Font 

Sándor, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) 
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Én úgy gondolom, hogy ha az előterjesztők nem jelennek 

meg, érdemi vita lefolytatására egyáltalán nem látok indokot. (Gőgös Zoltán: Le van írva!) 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én nem látnám okát, hogy erről ne nyissunk érdemi vitát, 

hiszen le van írva. Itt azt kell eldönteni, hogy az elmúlt időszak problémái, a bérbeadási 
problémák miatt valamilyen ilyen típusú üggyel hajlandó-e a kormánypárt foglalkozni. 
Tegnap nem sikerült meggyőzni a kormánypárti többséget az alkotmányügyi bizottságban, 
hogy legyen vizsgálóbizottság; ezt nagy hibának tartom egyébként, mert ki lehetett volna 
venni a nagyon forgó szelet a vitorlából. Így nyilván a folyamatos egyéb tevékenység marad 
ebben az ügyben, amit nem is fogunk abbahagyni. Ez a módosítás viszont a következő 
pályázatokra nézve adna…, hozzátéve, hogy nem minden esetben értek egyet én sem azzal, 
ami itt le van írva, de legalább egy kicsit más alapokra helyezné. Én tehát azt mondom, meg 
tudnánk mi ezt érdemben vitatni, ha akarnánk, és én mindenképpen támogatnám ezt a dolgot, 
hogy ez a módosítás kerüljön be a parlament elé, aztán utána lehet ehhez hozzárakni. Sok 
feszültséget le tudnánk vele vezetni, meg talán nagy felelősséget le tudnánk venni az NFA-ról, 
hogyha ez így történne.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán Józsefé a szó további hozzászólóként.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Bár magam is furcsállom, hogy 

az előterjesztő nincs jelen, ennek ellenére magam is úgy gondolom, hogy a kormányoldalnak 
is alapvető érdeke lenne, hogy a látható problémákat, amelyek a földbérleti pályázat körül 
kialakultak, törvényi szinten rendezze, és azokat a kiskapukat, amelyeknek a 
következményeként előálltak azok az anomáliák, amelyek most már az elmúlt 8 hónap 
földbérleti pályázatai alapján látszanak, ezeket valamilyen módon rendezni kellene.  

Magam is úgy voltam, hogy a puding próbája az evés, az NFA-törvény maga úgy tűnt, 
hogy tökéletesen rendezi ezt az ügyet, és nagyon jó irányba új birtokpolitikai irányelveket 
határozott meg. Az irány abszolút jó a megítélésem szerint is, és egybevág a 
kormányprogrammal, amit a Nemzeti Földalapról szóló törvény a birtokpolitikai 
irányelvekben megfogalmazott, erre hivatkoztunk is, és folyamatosan ebbe az irányba 
dolgoztunk, mindazonáltal a gyakorlat megmutatta, hogy számos olyan probléma van, 
amelyről érdemes beszéljünk, még mielőtt ez még komolyabb társadalmi feszültségekhez 
vezet. Sok olyan elem került ugyanis az állami földbérleti pályázati rendszerbe és azután a 
bírálati rendszerbe, amely szinte kódolja ezeket az anomáliákat. Közös elemi érdekünk, hogy 
ezeket rendezzük, hogy normatív módon rendezzük, ne egyedileg, sőt elemi kötelességünk és 
érdekünk, hogy az egyedi… hát… kiskapuk lehetőségét a törvényhozás eszközeivel bezárjuk.  

Jó néhány fölvetést, amely ebben az előterjesztésben szerepel, valóban én magam is 
tapasztaltam, tehát a szubjektivitás, a bírálat szubjektivitásának a kizárása elemi érdekünk; az 
elképzelhetetlen, hogy tartósan működjön és közmegelégedésre működjön egy olyan rendszer, 
amelyben a bírálati pontok 40 százalékát valóban, ahogy itt az előterjesztés írja, a 2.7. bírálati 
szempont alapján az üzleti terv gazdasági és szakmai megítélése jogcímen egy definiálatlan és 
a bírálóra teljes mértékben rábízott 40 százaléknyi pontot lehessen adni. Ez elképzelhetetlen, 
és magával hozza azokat az anomáliákat, amelyekkel én magam is találkoztam. Hogy 
mondjak egy egészen konkrét példát, ami a borsodi Mezőségben derült ki: egy adott blokk - 
most nem mondom a számát - négy pályázója közül az elsőnek és az utolsónak ez a bizonyos 
üzleti terve, amelyre a pontok 40 százalékát lehet adni, szó szerint azonos, még a helyesírási 
hibák is azonosak benne, egy háromoldalas teljes körű leírás teljesen azonos, és ugyanerre a 
szövegre egy ilyen föltételrendszer esetén lehetett 60 és 120 pontot is adni. Az első kapott 
120-at, az utolsó 60 pontot, és ez eldöntötte, hogy ki nyeri a pályázatot, miközben, mondom, 
tartalmilag, szakmailag teljes mértékben azonos volt a két pályázat - azt hiszem, ezt most 
vizsgálják is.  

Elemi érdeke a kormányoldalnak is, hogy elkerülendő tehát az ilyen elképesztő 
anomáliákat, amelyek mindenféle kiskaput nyitnak a bírálatban, és azután a társadalomban az 
elégedetlenséget növelik, beszéljük meg, rendezzük, módosítsuk ezeket a szabályokat, és az új 
szabályok szerint folytassuk. Nincs még késő, 18 400 hektár az, amit ilyen szabályrendszer 
mellett adott ki az állam, ebből, mint egy indikátorból tökéletesen látszanak azok a 
problémák, amelyeket magával hoz ez a rendszer. 65 ezer hektár az, amit most már 
hamarosan - miután már kétszer lejárt a szerződése az azt használóknak, és kétszer 
hosszabbítottunk - ki kell írni, mindegy, hogy kié meg hol használja ezeket a területeket, tehát 
több mint 40 ezer hektár itt van a nyakunkon, és ezzel a szabályrendszerrel egészen biztosan 
ugyanilyen feszültségek keletkeznek. Maga az NFA nem képes… Egyébként az ÁSZ-
jelentéshez nem szóltam hozzá, de maga az NFA képtelen arra, hogy kövesse egyáltalán az 
eseményeket, nem számolják össze érdekeltségenként még az egy érdekeltségnek juttatott 
földek összterületét sem, kódszámokkal pedig ez azonosíthatóan összerakható, és ezt magam 
meg is tettem. Ezeket az anomáliákat tehát muszáj kiküszöböljük. Nem késő a dolog, 40 ezer 
hektár itt van ősszel a nyakunkon, én aztán ott van 400 ezer hektár, aminek folyamatosan lejár 
a szerződése - ez nem kis falat. És nemcsak egyszerűen arról van szó, hogy hány hektárt 



 34 

adunk oda az embereknek, hanem a kormány szavahihetőségéről, a hitelünkről, a 
böcsületünkről van szó, ahogy ezt mondani szokták, tehát nem engedhetjük meg, hogy egy 
olyan szabályrendszer legyen, ami mindezt, amit az eredmények mutatnak, lehetővé teszi.  

Úgyhogy a magam részéről, bár sajnálom, hogy az előterjesztő nincs itt, és azt is 
nagyon sajnálom, hogy maga a vidékfejlesztési tárca nem képviselteti magát ennél a kérdésnél 
- gondolom, tudta, hogy mi a napirend, és, amennyire tudom, a miniszterelnök úr is azt szokta 
kérni, hogy a tárcák, ha lehetséges, államtitkári szinten vegyenek részt a bizottságok 
munkájában -, nem igazán értem, hogy miért nincs egy ilyen témánál képviselete a tárcának a 
bizottsági ülésen. Az előterjesztő távollétében, a tárca távollétében mégis azt javaslom, hogy 
közös érdekünk mentén vegyük tárgysorozatba ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormánynak ilyenkor a Házszabály alapján nincs 

kötelezettsége képviseltetni magát, mert tárgysorozatba-vételről van szó. Ha netán a 
szavazáson igenlő többségű szavazat születik, majd akkor az általános vitára való 
alkalmasságánál már kötelessége a kormánynak képviseltetnie magát. Ezért most már 
nemcsak ennél, hanem körülbelül egy éve a kormány ehhez tartja magát, hogy 
tárgysorozatba-vételnél nem képviselteti az álláspontját.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazunk róla. Több fordulóban vitatkoztunk erről a kérdéskörről, mindenki tudja ezt a vélt 
vagy felvetett anomália-kérdéskört, a kormány is tudja, meg a kormánypárti képviselők is, és 
az ellenzéki képviselők is tudják. A megoldás módja az izgalmas kérdés, és én nem állítom, 
hogy ez a megoldás módja, ami most előterjesztésre került, ez az én véleményem. Szavazzunk 
róla! 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételét ennek az előterjesztésnek? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 5 szavazat, ami minden bizonnyal kisebbség, a 
bizottság tehát nem támogatja ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét.  

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/8286. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A 7. napirendi pontra térünk rá, amely a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szól. Villányi Imre főosztályvezetőt és dr. Tóth 
Ágnest jelölték nekem meg, de ketten is kísérik a főosztályvezető urat; kérem, hogy amikor 
megadom a szót, aki előterjesztőként hozzá fog szólni, az jelezze a nevével, hogy ki szól 
hozzá. Megadom a szót az előterjesztő képviseletében érkezetteknek.  

 

Dr. Villányi Imre (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Mellettem balról Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes asszony 
helyezkedett el, jobbra Tóth Ágnes szakmai tanácsadó asszony.  

Tisztelt Bizottság! Ismert önök előtt, hogy a kisajátítás egy olyan jogintézmény, amit 
leginkább senki nem szeret, de mégis nagy szükség van rá, amelynek célja, hogy elősegítse a 
közérdekű beruházások megvalósítását. A közérdekből való tulajdonelvonásra az 
alaptörvénnyel összhangban csak a legvégső esetben kerülhet sor, kivételesen, közérdekből, 
és akkor is csak azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás mellett. A kisajátítási eljárások 
egyszerűsítésének feladatát a kormány a Magyary-program egyszerűsítési programjának 
elfogadásáról szóló kormányhatározatban tűzte ki célul, ezen belül azt, hogy a kisajátítási 
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eljárás tételes felülvizsgálatra kerüljön, és készüljön javaslat annak az egyszerűbb, gyorsabb, 
ügyfélközpontúbb lefolytatását lehetővé tevő módosításokra.  

A hatályban lévő 2007-es kisajátítási törvény a kisajátítási eljárásokat hosszú időn át 
meghatározó, a 2000-es évekre azonban már teljes mértékben elavult jogszabály az 1976. évi 
XXIV. törvényerejű rendeletet váltotta fel, és egyúttal magába építette az ágazati 
jogszabályokban szerteszét található különböző kisajátítási tárgyú rendelkezéseket. 
Elmondható, hogy ez a 2007-es kisajátítási törvény alapvetően megfelelően szolgálta és 
szolgálja a közérdekű beruházásokhoz szükséges ingatlanok biztosítását, garantálja a 
törvényes rendet, ugyanakkor az elmúlt évek során számos olyan működési tapasztalat 
halmozódott fel, amelyekből világossá vált, hogy a törvényi környezetet javítani szükséges az 
eljárások még hatékonyabb lefolytathatósága érdekében.  

A javaslatban szereplő elemek azt a célt szolgálják, hogy mind a beruházók, mind a 
kisajátítással érintett tulajdonosok számára az eljárással okozott bizonytalan helyzet minél 
rövidebb ideig álljon fenn, hiszen ez nyilvánvalóan mindkét félnek az érdeke. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy a kisajátítási eljárás egyes elemeinek az általunk javasolt módosítása, 
amelyek túlnyomórészt egyszerűsítő, gyorsító szabályok, nemcsak a beruházások 
megvalósítása céljából a kisajátítási eljárást kezdeményező állam és önkormányzatok 
érdekében szükséges, hanem a másik oldalon álló fél, a tulajdonosok és egyéb jogosultak 
szempontjából is, az ő hatékonyabb védelmüket is szolgálja, minthogy - ahogy említettem - a 
gyorsabb eljárás mindkét félnek egyértelműen érdeke. Ezt a célt, fő célt próbálja szolgálni az 
előttünk fekvő törvényjavaslat, amelynek a tartalmát a kisajátítási eljárásokat lefolytató 
fővárosi és megyei kormányhivatalokkal együttműködésben alakítottuk ki - a működési 
tapasztalatok leginkább náluk halmozódnak fel, tehát nagyban támaszkodtunk az ő ilyen 
tapasztalataikra -, és egyúttal egyeztettük az állami szervek mellett az önkormányzati 
érdekszövetségekkel is.  

A legjelentősebb módosítások, módosítási elemek a törvényjavaslatban a következők: 
A kisajátítási esetkörök bővülnek a környezetvédelmi célú, valamint a Natura 2000 

terület érdekében történő kisajátítási lehetőséggel. Bővül azon esetek köre, amikor a 
kisajátítás feltételeinek egy részét nem kell vizsgálni. Beépítésre nem szánt területen nem 
érvényes a legkisebb teleknagyság követelményei miatti kényszerkisajátítás. A javaslat 
rendezi az ingatlanon fennálló zálogjog, végrehajtási jog és használati jogok sorsát, 
egyértelműbben, mint a hatályos szöveg. A jelenlegi cserelakás-köteles esetekben főszabállyá 
a pénzbeli kártalanítás válik. Megteremtődik a kisajátítási eljárás lefolytatását követően 
felmerülő költségek, járulékos költségek külön eljárásban való megtérítésének a lehetősége, 
tehermentesítve ezzel a fő eljárást. A javaslat szerint a kisajátítási eljárás egyéb eljárási 
költségét a kisajátítást kérő fogja viselni. A kisajátítási kérelem tekintetében a javaslat 
formanyomtatvány alkalmazását rendeli el, éppen a kevesebb tévedés és az egyértelműbb, 
körülhatároltabb kérelem meghatározása céljából. A gyorsítás érdekében szűkíteni javasoljuk 
a kisajátítási eljárás során a hiánypótlások körét és számát, szigorítani a hiánypótlási határidő 
elmulasztásának jogkövetkezményeit. A kisajátítási eljárás folyamatban léte alatt a tulajdonos 
az ingatlan tulajdonjogát a tervezet szerint csak a kisajátítást kérő javára idegenítheti el, 
illetve más részére csak a kisajátítást kérő hozzájárulásával. A tervezet megkönnyíti a 
kisajátítási eljárásban kirendelt szakértő tevékenységét, az ügyfelek észrevételezési 
lehetőségét. És eljárási egyszerűsítések révén gyorsítani javasoljuk a kisajátítási határozat 
elleni közigazgatási perek menetét.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, és értsen egyet 
annak általános vitára bocsátásával. És kérdezem kollégáimat, hogy szeretnének-e 
kiegészíteni esetleg, vagy pontosítani valamivel.  
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Tóthné dr. Jászai Mária (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
előterjesztés-kiegészítése 

TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Talán 
a tisztelt bizottságot leginkább érintő néhány elemet szeretném a figyelmükbe ajánlani a 
módosításból. Az első ilyen az lenne, hogy alapvetően a kisajátítási eljárás lefolytatásához 
termőföld esetében szükséges volt eddig is, és ezután is szükséges lesz a termőföld más célú 
használatának földhivatali jóváhagyása. Abban az esetben azonban, hogyha a termőföld 
igénybevétele engedély nélkül megtörtént, akkor ilyen esetben még akkor is sor kerülhetett a 
kisajátítás lefolytatására, hogyha ez a bizonyos földhivatali határozat utólag sem született 
meg, hanem a földhivatal egy eredeti állapot helyreállítására utasító határozatot hozott. Ennek 
a végrehajtása természetesen nem volt lehetséges, hiszen éppen a kisajátítási törvény lehetővé 
tette a kisajátítás ilyen esetben való lefolytatását is. Ezt az áldatlan helyzetet és 
meggyőződésünk szerint nem jogos, jogszerű helyzetet úgy kívánnánk megszüntetni, hogy a 
jövőben ilyen jellegű igénybevétel esetében csak akkor lehetne a kisajátításnak zöld utat 
engedni, hogyha ez nem egy termőföldnek egy - úgymond - zöldmezős beruházásként való 
igénybevételét jelenti, hanem egy olyan „szükséghelyzetben” alakul ki, amikor egy, már 
folyamatban lévő, engedélyezett beruházás során egy mellette lévő vagy amellett lévő 
helyrajzi számú területnek az igénybevétele szükséges például valamilyen kisegítő, kiszolgáló 
létesítmény elhelyezése céljából egy útépítési beruházáshoz kapcsolódóan. Ilyen esetben 
nyílna csak meg az a lehetőség, hogy igénybevétel esetén a kisajátítási eljárásnak ez nem 
lenne akadálya, és a termőföld más célú használatára vonatkozó földhivatali határozatnak a 
hatályon kívül helyezése történne meg, de csak akkor, amennyiben ezekre a szomszédos 
területekre utóbb a kisajátítás jogerősen befejeződik. Ez tehát egy lényeges különbség a régi, 
minden feltétel nélkül a termőföldre való rámenettel, igénybevétellel szemben. 

A másik, ami talán figyelemreméltó lehet a tisztelt bizottság számára, hogy eddig 
külterületen akkor is ki kellett sajátítani a teljes ingatlant, földterületet, hogyha a 
visszamaradó földterület nem érte el a minimális mértéket. Ez azonban sok esetben nem 
szolgálta sem a termőföld tulajdonosának, sem a beruházónak mint kisajátítást kérőnek az 
érdekeit, hiszen előfordul, hogy akkora területnagyságokról van szó, amelyeknek még a 
visszamaradott mértéke is megfelelően szolgálja a földtulajdonos termőföld hasznosításához 
fűződő érdekeit és jogait, és a beruházónak sem érdeke az, hogy teljesen fölöslegesen jusson 
olyan területekhez, olyan óriási területekhez, amelyre nincsen szüksége. Ezért tehát 
külterületen ez a féle, a visszamaradó területhez kötődő kötelezettség a jövőben nem lenne 
meg a minimális termőföldterület tekintetében.  

Ha már a gyorsítás felmerült, bár nem kifejezetten mezőgazdasági jellegű kérdés, de a 
tulajdonosok jogán talán érinti vagy érintheti a tisztelt bizottság érdeklődési körét is, hogy a 
jövőben a kisajátítást elszenvedő fél, tehát az ingatlantulajdonos joga, jogai, jogosítványai 
bővülnek azáltal, hogy korábban módja lesz megismerni a szakértői véleményt, mindig 
kérheti azt, hogy a kisajátítási eljárás során ne csak betekinthessen a szakértői véleménybe, 
hanem meg is kaphassa azt, sőt olyan időben, hogy arra, az abban foglaltakra reagálásait ne 
csak a kisajátítási eljárás tárgyalási szakaszában, hanem már azt megelőzően megtehesse, 
ezáltal is gyorsítva az eljárást, hiszen az így tett észrevételek még a tárgyalás előtt eljuthatnak 
a szakértőhöz, a szakértő erre már a tárgyaláson reagálni tud, és gyorsabban le lehet folytatni 
az eljárást, nem húzódik el a szakértői vélemények megismeréséből és az arra való 
reagálásból származó időigénnyel.  

Eddig a kisajátítási eljárások végén egy, hatóság által lefolytatott birtokbaadási eljárás 
zárta le, ami megint csak egy teljesen fölösleges időelhúzó cselekmény volt, sok esetben ezen 
megjelent a hatóság képviselője, és ott se a tulajdonos, se esetleg a kisajátítást kérő nem 
képviseltette magát, teljesen fölöslegesen húzta az időt. Ez a jövőben megszűnik. A birtokba 
bocsátás intézménye váltja fel, ami viszont nem jelent még egy formális hatósági eljárást, 
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intézkedést sem, hanem minden, ami a birtokba bocsátással kapcsolatos, ahhoz szükséges a 
kisajátítási eljárás végén, maga a kisajátítási határozat fogja tartalmazni.  

Talán ennyit mondanék el a tisztelt bizottság szempontjából. Köszönöm szépen.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót, a lehetőséget a bizottsági tagoknak a 
kérdések, észrevételek megtételére. Nekem lenne egy nagyon rövid kérdésem.  

A Natura 2000-es területekkel kapcsolatosan a gazdálkodókat ez érzékenyen érintő 
kérdéskör, ezt itt nem akarom feszegetni, de mit tetszenek érteni itt a kisajátítási esetek 
bővülésének a tényén? Azt megértem, hogy környezetvédelmi célokra esetlegesen lehet 
kisajátítani bizonyos területeket, de hogy kapcsolódik ide a Natura 2000-es bejegyzéssel 
rendelkező területek kérdésköre? Azt tudjuk, hogy a Natura 2000-es területek megállapítása 
egy önkényes és egyoldalú, az előző kormány által kezdeményezett eljárás volt, amibe nem 
vonták bele a gazdákat, azok csak a széljegyzetben, a földhivatali bejegyzés széljegyzetében 
vették észre, hogy az területük is Natura 2000-es terület lett annak minden korlátos 
következményével. Hogy ez nincs ellensúlyozva, az persze nem az önök feladatköre, de nincs 
ellentételezve az állam részéről ez a sújtás, mert ez az, mert korlátosságot szenvedett el a 
gazdálkodó, aki Natura 2000-es területi bejegyzést kapott. Most akkor mit tetszenek érteni az 
alatt, hogy ezen Natura 2000-es területeket esetlegesen kisajátítják, vagy hova sajátítják ki? 
Védendő, még ennél is védendőbb területté sajátítják ki? Szóval ha ezt a kérdéskört meg 
tetszenének világítani, hogy mit értsünk a Natura 2000-es területek kisajátítási körbe való 
bevonása alatt! 

(Jelzésre:) És akkor Magyar Zoltánnak adnék szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem is a naturás 

területekkel kapcsolatban lettek volna kérdéseim, de ezeket az elnök úr jól összefoglalta, 
úgyhogy erre most én nem térnék ki, hasonló aggályaink vannak nekünk is. Egyébként maga 
a javaslat rendkívül előremutató. Én nem sok ennyire jól előkészített és életszerű javaslatot 
kaptam eddig, mint ez, és ezt nyilván nem én mondom, mert nem az én területem, de 
beszéltem olyanokkal, akik az állam oldaláról vagy akár a magánszektor oldaláról 
foglalkoznak gyakran ilyen ügyekkel, és elmondták, hogy jól összegzi az eddigi problémákat. 
Úgyhogy ha ez a naturás kérdés tisztázva lesz, akkor, úgy gondolom, a Jobbik fogja tudni 
támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ódor Ferenc! 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A mostani szóbeli kiegészítéshez 

kapcsolódóan a kisajátítás a tulajdonviszonyokba való állami beavatkozás legerősebb 
eszköze, annál a mondatnál, amikor arról van szó, hogy a kisajátításnál a minimális művelési 
terület. Én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen erőteljes beavatkozás van, akkor talán annak 
kellene igazából döntő helyzetbe kerülnie, akivel szemben egy ilyen eljárást alkalmazunk, és 
ha ő úgy dönt, hogy az a - nem tudom - 5 ezer négyzetméter vagy 8 ezer négyzetméter, mert 
az onnantól kezdve neki esetleg jelentősen lecsökkent, és nagy termelési költséget, járulékos 
költséget jelent az ott való termelés fenntartása, vagy akár olyan szinten való tartása, hogy őt 
ne büntessék a hatóságok, tehát hogy ezt elvesszük, mert esetleg a kisajátítónak nincs rá 
szüksége, tehát én azt gondolom, hogy hasznos lenne, ha a terület eredeti tulajdonosának 
megmaradna ez a jogosítványa. Lehet, hogy én félreértettem, amit ön mondott, de valahogy 
így értelmeztem, hogy már most nem lehet azt, hogy az eredeti tulajdonos kéri, hogy akkor 
vigyétek ezt a területet is, és fizessétek ki, hanem akkor ott marad neki esetleg egy 
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zárványként vagy egy nehezen értékesíthető területként. Ha erre kapok választ, 
megköszönöm. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Patay Vilmos! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy rövid észrevétel, illetve 

kérdés. Az eszközölt módosítások felsorolásában szó esett a cserelakás-köteles esetek 
vonatkozásában arról, hogy a főszabály a pénzbeli kártalanítás lesz, de tudjuk a gyakorlatból, 
hogy amikor belterületen ilyen előfordul, akkor bizony az esetek egy kisebb részében 
előfordul, hogy olyan idősebb, egyébként az anyagi lehetőségeiket illetően teljesen korlátos 
élethelyzetben élők is beleeshetnek egy ilyen cserelakásos ügyletbe, amikor ők hiába kapnak 
pénzt, koruknál, egyéb, egészségügyi jellemzőiknél fogva nem alkalmasak arra, hogy ezzel, 
ha ez lesz a főszabály, majd a piacon körülnézzenek, aztán elhelyezzék magukat. Erre 
vonatkozólag is kérnék egy nyugtatást, hogy a főszabály mellett azért a változás rendezi az 
ilyen élethelyzetben lévők lehetőségeit is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth Istvánnak adok szót.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztők! 

Az előttünk lévő törvényjavaslatnak az a célja, hogy gyorsítsa, egyszerűsítse és olcsóbbá, 
átláthatóbbá tegye a kisajátítási eljárásokat. Ugyan 2007-ben volt egy törvényalkotás már 
ezzel kapcsolatosan, ami 2008. január 1-jétől lépett hatályba, és már az is nagy előrelépés volt 
a kisajátításokat érintően, de ez a mostani előterjesztés a 2008. január 1-jétől lévő 
tapasztalatokat aktualizálja, illetve beépíti azokat a szempontokat, amelyeket a gyakorlat is 
szükségessé tett.  

Mind az írásos előterjesztés, mind a KIM részéről elhangzott két szóbeli kiegészítés, 
azt gondolom, nagyon alaposan megalapozza ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára 
való alkalmasságát. Nyilván a kérdések, amelyek a Natura 2000-es területekre, tehát az új 
elemekre vonatkoznak, majd tisztázva lesznek, de a magam részéről támogatom ezt a 
törvényjavaslatot, és arra kérem a tisztelt bizottságot is, hogy támogassa a törvényjavaslatot a 
parlament tárgyalásán. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor megadom 

a szót az előterjesztőknek, hogy az elhangzott kérdésekre esetlegesen adjanak választ.  
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tóth Ágnes fog válaszolni.  
 

Dr. Tóth Ágnes (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai 

DR. TÓTH ÁGNES (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! 
A Natura 2000-területekkel kapcsolatban már a hatályos törvény alapján is a védett 
területekre hasonló célú kisajátítási lehetőség van, és emellé tettük a Natura 2000-es 
területeket, és ezek azok az esetek, amikor a Natura 2000-es területnek a tulajdonosa a 
védelem céljával olyan mértékben össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, amely 
beavatkozás hiányában a területnek az elpusztulását eredményezi, tehát egy nagyon nagyfokú 
veszélyeztetése állna fel a Natura 2000 védettséget megalapozó fajok fennmaradása 
szempontjából. Illetőleg ugyancsak hasonló a cél, hogyha élőhely-rekonstrukció semmilyen 
más módon nem végezhető el, tehát a tulajdonos ebben abszolút nem működik közre, és 
tovább rombolja azt az adott Natura 2000-es területet, csakis ebben a végső esetben kerülne 
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sor a terület kisajátítására, jelzem, hasonlóan a hatályos törvénynek a védett természeti 
területekre vonatkozó szabályához. Ehhez tettük mellé tehát a Natura 2000-es területeket, 
jelezve azt, hogy egyrészt maga az esetkör is egy végső esetnek a megragadását tartalmazza, 
tehát amikor semmilyen más módon nem lehet megmenteni az ott védett növény-, illetőleg 
állatfajokat, illetőleg maga a kisajátítási törvény főszabálya is érvényesül, hogy vizsgálni kell 
minden egyéb lehetőséget, hogy meg lehessen szerezni az adott területet, tehát az adásvételt 
mindenképpen meg kell próbálni a tulajdonossal, ugyancsak egyezkedni. És hogyha ez sem 
megy, viszont a pusztulás veszélye áll fenn, akkor lehetséges a kisajátítás a már hatályos 
törvényben eddig is meglévő védett természeti területek mellett. Ez a Natura 2000-es területek 
bekerülésének az indoka. 

Külterületen a minimális teleknagysággal kapcsolatban: a módosításainkat illetően a 
kormányhivataloktól, illetőleg a kisajátítást elszenvedő tulajdonosoktól jött az igény arra, 
hogy valóban sokszor maga a tulajdonos sem kívánja, ha - mit tudom én - 5 ezer 
négyzetméteres az előírt teleknagyság, és egy útsáv érdekében 10 négyzetmétert kisajátítanak, 
akkor ne kelljen az egész ingatlant kisajátítani, ez még a tulajdonos érdekét sem szolgálta. A 
módosításunk e tekintetben azt végzi el, hogy nem kötelező kisajátítani minden esetben ezt a 
maradék területet, viszont - és ezt hangsúlyoztuk - a részletes indokolásban ki is emeltük azt a 
hatályos törvényszöveget, amelyet nem érint a módosítás, és megmarad az a lehetőség, ami 
eddig is megvolt, hogy a tulajdonos viszont kérheti a maradék területének a kisajátítását, 
hogyha a művelése költségesebbé válik, vagy ha nem eladható lesz a terület, vagy egyszerűen 
a rendelkezésének a céljára nem lesz alkalmas. Ez a lehetőség tehát megmarad, ugyanúgy 
kérheti, és ilyenkor továbbra is kötelező lesz kisajátítani a megmaradt területet, csak azt 
akartuk módosítani, hogy a főszabály ne legyen minden esetben a mérlegelés nélküli 
kötelezettség, hogy az egész ingatlant ki kellene sajátítani, ami adott esetben tényleg nemhogy 
a kisajátítást kérőnek, de a tulajdonosnak sem szándéka. Megmarad tehát a tulajdonosnak a 
kezdeményezése. Illetve új elemként betettük a hatályos rendelkezés módosításába, hogy ha a 
felek már az eljárás során megállapodnak, akkor ha ezek az előbb említett egyéb feltételek 
sem állnak fenn, tehát nem állna fenn mondjuk, hogy nehezebben művelhető a föld, vagy 
egyszerűen a céljára alkalmatlanná válik, ha még ezek nem is állnak fenn, de a kisajátítást 
kérő és a tulajdonos meg tudna egyezni abban, hogy a maradék területet is kisajátítsák, akkor 
is ki kell sajátítani a maradék területet is. Tehát mind a megállapodáson alapuló, mind a 
tulajdonos érdekét szolgáló és a tulajdonos akaratától függő kisajátítási lehetőség megmarad, 
csak a főszabály változna, hogy nem kötelező minden esetben a teljes ingatlant kisajátítani.  

A cserelakással kapcsolatos kérdésre pedig azt mondanám, hogy igazából a 
szabályozásunk itt is inkább egy logikát fordított meg, tehát nem azt mondta, hogy nincsen 
cserelakás, hanem most, jelenleg a főszabály a cserelakás, amikor lakásról vagy helyiségről 
beszélünk, cserelakás, cserehelyiség, és mi csak annyiban fordítottuk meg a szabályozás 
logikáját, hogy a főszabály a pénzbeli kártalanítás, de ha kéri, akkor viszont újra a cserelakás-
kötelezettség lép életbe. Eddig igazából az volt a gond, hogy sokszor nem nyilatkozott a 
tulajdonos, hogy nem kéri, mert eddig az volt a hatályos törvényben, hogy ha nem kérte a 
cserelakást, arról kellett nyilatkoznia, és akkor nem kellett cserelakást adni, mivel a főszabály 
alapból a cserelakás volt. Most csak megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy ha a főszabály a 
pénzbeli kártalanítás, viszont hogyha kérik, adott esetben ilyen idős személyek szociális 
szempontokra figyelemmel is, úgy vettük, hogy ez szükséges, megtette ezt a lehetőséget, 
akkor viszont újra a főszabály lép életbe, mármint a korábbi, tehát a cserelakás-adási 
kötelezettség fennáll. Igazából egy kérelmezési aktus az, amit elvárunk a tulajdonostól ilyen 
esetben, hogy kérje azt, hogy ő igényt tart cserelakásra. Köszönöm szépen.  
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További kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nem tudok szabadulni a Natura 2000-es 
kérdéskörtől, és úgy látom, Jakab István is e témakörben jelentkezett. Nem értek egyet ezzel 
az előterjesztési szándékkal, ezt rögtön jelzem. Az, hogy védett természeti területeknek olyan 
védettséget adunk, amilyet adunk, azzal nagyon is egyetértek, és Magyarországon a védett 
természeti területek fölötti őrködést rendszerint a nemzeti parkok látják el közvetlen 
államhatósági irányítással és védelemmel. A Natura 2000-es területek, mint ahogy említettem, 
egyrészt önkényesen kerültek besorolásra, de ezek magángazdák használatában, üzemszerű 
használatában vannak. Ráadásul nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy Magyarországnak, 
a művelhető termőföldeknek hány százaléka, úgy emlékszem, 24 vagy 25 százaléka 
Natura 2000-es terület alá lett besorolva, amivel 1,6 millió hektár környékén vagyunk - a 
pontos adatot hamarosan meg fogjuk tudni mondani -, ami egy félelmetesen nagy szám, azaz 
rendkívül nagyszámú lesz a fenyegetettek száma, és elnézést, hogy így fejezem ki magam, 
egy úgynevezett kisajátítási logika miatt.  

Nem értek egyet azzal az indoklással, hogy ha a Natura 2000-es területen a védendő 
értéket netán nem tudjuk védeni, akkor annak az a módja, hogy a kisajátítás eszközéhez 
nyúlunk. Elnézést, ha szabadna javasolnom, én tudnék más, elég elegáns és egyértelmű 
módozatokat adni, hiszen jelentős a Natura 2000-es területek földalapú támogatása is és 
minden egyéb pénzügyi támogatása, és én mernék élni a szankcionálás, a pénzügyi 
szankcionálás eszközével. Az a gazda rögtön megérti, hogy ha a Natura 2000-es művelési 
szabályoknak bármiért nem tesz eleget, hogyha ott az MVH mint hatóság ezt megállapítja, 
azonnal kiveszi a támogatott területek listájából, ezzel - aki ismeri az eljárást, tudja - ha az 
meghaladja a 20 százalékát az összes művelt területének, akkor a teljes támogatását el fogja 
bukni a gazda, a 80 százalék helyesen művelt területére is elbukja a gazda a támogatást, tehát 
azonnal tudja, hogy neki rendesen kell ott művelnie ezt a területet. Azt megérteném, ha olyan 
közérdekű beruházás vagy bármi esemény előállna, de hogy netán egy Natura 2000-es 
területen is a kisajátítás eszközével kell élni, de csak az, hogy a helyes művelést vélelmezve 
nem tartja be, elégséges a kisajátítás elindításához, azzal én súlyosan nem értek egyet. Más 
eszközök alkalmazása véleményem szerint már jelenleg is a hatóság rendelkezésére áll.  

Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy az elnök 

úrhoz csatlakozzam ebben a kérdésben! A magyar gazdák ellen a legsúlyosabb és legdurvább 
provokáció, és egy nagyon súlyos, bűnös lépés volt az, hogy mindenféle egyeztetés nélkül 
ekkora területet korlátozás alá vontak a művelés szempontjából, a hasznosítás szempontjából, 
az elidegenítést szempontjából, és az értékét csökkentették - és erről még csak nem is 
tájékoztatták a gazdát, semmilyen egyeztetés nem volt. Ez Európában példátlan. Európában 
példátlan! Most ezek után plusz még kisajátítás… Megmondom őszintén, kormánypárti 
képviselőként nem tudom elképzelni, hogy ezt bármilyen formában megszavazzam. 
Egyszerűen azt a módot keressük most, hogy ki volt az, milyen előterjesztés volt, ki volt az, 
aki kimunkálta, és idáig juttatta ezt a termelői kört, hogy egyáltalán ennyire lehetetlen 
helyzetbe lehetett hozni. Képzeljék el, most, az aszály közepén - csak egy aktualitást hadd 
mondjak! - nem lehet a legelőt öntözni, nem lehet a legelőt műtrágyázni, és nem lehet 
szakszerűen legelőgazdálkodást végezni, és több mint egymillió hektár legelőről van szó. 
Most boldogok lehetnek azok, akik ezt elérték, az állat meg legfeljebb pusztuljon éhen. 
Szóval ilyen szintű ma az ügynek a kezelése.  

Nem most következett ez be, sajnos örököltük, de legalább ne súlyosbítsuk ezt a 
helyzetet! Úgyhogy én nagyon őszintén mondom, hogy ezt a feszültséget oldani kell, még azt 
is meg kell vizsgálni, hogy hol lehet a gazdálkodás érdekében könnyíteni ezen, nemhogy 
kisajátítani területeket! Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: 1,4 millió hektárról van szó, most már pontosítottuk, 1,4 millió hektár van 

jelenleg Natura 2000-es besorolás alatt Magyarországon.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor szavazni fogunk az 
előterjesztésről, hogy alkalmasnak találjuk-e általános vitára. Aki egyetért azzal, hogy 
általános vitára alkalmas, az, kérem, kézfeltartással jelezze ezt. (Szavazás.) 10 igen, ez biztos 
hogy többség. Aki nem? (Szavazás.) 6 nem. Köszönöm szépen.  

A bizottsági előadó kijelölése 

A többségi vélemény előadójának Horváth Istvánt kérném fel. Kérdezem, hogy a 
kisebbség akar-e előadót állítani. (Jakab István nemet int.) Nem. Akkor Horváth István lesz a 
bizottság előadója a parlamenti vitában a bizottságunk részéről.  

Ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm az előterjesztőknek a jelenlétet. 
(Megérkezik dr. Répássy Róbert.) 

A polgári törvénykönyvr ől szóló T/7971. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk a 8. napirendi pontra. A 8. napirendi pont kapcsán szeretettel köszöntjük 
Répássy Róbert államtitkár urat, Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszonyt és segítőjét, 
Czepek Gábor főosztályvezető urat, őket jelölték meg nekem a napirendi pont előadóiként, 
még egyszer köszöntöm őket. Meg is adom a szót az államtitkár úrnak - még egyszer 
köszöntve őt -, hogy ismertesse a Ptk. leglényegesebb elemeit, tudva azt, hogy ez az egyik 
olyan törvény, talán lehet, hogy az egyetlen, amely, bár én nem értek a joghierarchiának 
ehhez a részéhez, minden állampolgárt érinteni fog, ennél súlyosabb törvényt a polgári 
demokráciákban nem nagyon tudunk. Úgyhogy nem is tudom, hogy az a széles kör, ami e 
mögött rejlik, és amit majd itt hallani fogunk az államtitkár úrtól, miáltalunk befogadható-e, 
de szívesen halljuk, főleg a lényegi vonatkozását az új Ptk. tervezetének. Megadom a szót az 
államtitkár úrnak.  

 

Szóbeli kiegészítések 

Dr. Répássy Róbert (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, nem fogom feleslegesen rabolni az idejüket, 
ugyanis az új polgári törvénykönyvhöz egy 300 oldalas indoklást csatolt a kormány, tehát 
túlzás lenne, hogyha a bizottsági ülésen minden részletről beszélnünk. Kétségtelenül egy 
történelmi pillanat a bizottság mai ülése, mert az új polgári törvénykönyvet, ami reményeink 
szerint 2014. január 1-jén hatályba léphet, első alkalommal a bizottság tárgyalja, úgy értem, 
hogy a parlamenti tárgyalása ezzel a bizottsági üléssel kezdődik meg - ennek ellenére nem 
fogom még egyszer az egész indoklást előadni.  

Ismert a polgári törvénykönyv előkészítésének előzménye, gyakorlatilag 14 év óta 
zajlik az új polgári törvénykönyv előkészülete, a legutolsó fordulat ebben az az esemény volt, 
amikor 2010-ben a kormány újból felkérte a Vékás Lajos professzor úr által vezetett polgári 
jogi kodifikációs szerkesztőbizottságot a polgári törvénykönyv tervezetének elkészítésére, és 
egy fontos szempont volt az, hogy mind az addigi munkájukat folytatták, tehát az addigi 
előkészítő munkát, mind pedig figyelembe vették a 2009-ben az Országgyűlés által 
elfogadott, de hatályba nem lépett polgári törvénykönyv hasznosítható rendelkezéseit. A 
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szerkesztőbizottság a több mint 1600 szakaszból álló törvényjavaslatot 2011 decemberében 
adta át a főbizottságnak, és 2012 februárjában a kormány úgy döntött, hogy a főbizottság 
normaszöveg-tervezetéről, tehát törvényjavaslatáról kezdődjön meg a társadalmi és szakmai 
vita, valamint a közigazgatási egyeztetés. Ez azért fontos, mert az eredeti formájában, tehát 
ahogy a főbizottság jóváhagyta, úgy kezdődött meg a társadalmi vita, a főbizottság által 
jóváhagyott szöveg mögött, ahogy mondtam, egy hosszú előkészítő munka és számos neves 
professzor és jogász szakmai tudása áll, ezért bizonyos fokig a közigazgatási egyeztetés és a 
társadalmi egyeztetés is ezt a tudományos munkát, ezt a tudományos eredményt vett górcső 
alá, és ez egy nagyon jelentős különbség, hogy nem kizárólag a minisztérium munkáját, 
hanem egy tudományos testület munkáját vették kritika alá az egyeztetés során. Ennek 
megfelelően az előkészítés során nagyon sok - úgymond - civil észrevétel érkezett, több száz 
észrevétel érkezett, ezeket egyébként összefoglalóan értékelte a minisztérium, és ez a 
kormány honlapján egyébként megismerhető, már a beérkezett észrevételek és azok 
értékelése, és tematikus egyeztetéseket is tartott a minisztérium és a bizottság. Ezeken a 
tematikus egyeztetéseken konkrét szervezetek, tehát meghívott szervezetek, illetőleg 
bejelentkező szervezetek is véleményezhették. Ezt csak azért mondtam el, hogy egy nagyon 
alapos előkészítő munka után került benyújtásra a tervezet.  

Még egy fontos tulajdonsága a javaslatnak, hogy a kormány, amely testület két 
alkalommal is tárgyalta az egyeztetés utáni szöveget, úgy döntött, hogy változatlan 
tartalommal nyújtja be az Országgyűlésnek, azzal, hogy bár a kormánynak is voltak 
észrevételei, és egyes minisztériumoknak is voltak észrevételei, a szerkesztőbizottság 
munkáját mégis az Országgyűlés elé terjesztette a kormány, azzal, hogy az Országgyűlés 
döntse el, hogy ezeknek a vitáknak, amelyek még fennmaradtak, mi legyen a sorsa.  

A polgári törvénykönyv mint könyveknek az összessége, több, korábban külön jogági 
törvényt is magába foglalna - a viták egy része egyébként ebből is adódik. Én azt gondolom, 
hogy a legérzékenyebb vagy a leginkább innovatív döntés az, hogy mind a társasági jog, mind 
pedig a családjog integrált részévé válik az új polgári törvénykönyvnek, tehát a családjogi 
rendelkezések és a társasági jogi rendelkezések és bekerülnek egy nagy kódexbe. Ebből 
adódik az, hogy a kódex általános jogi szemlélete, amely a diszpozitivitás, tehát az, hogy ha a 
törvény nem tiltja az eltérést, akkor a törvényi szabálytól el lehet térni - hiszen ez a polgári 
jog egyik legfontosabb alapelve, mondjuk a szerződési szabadság és általában a szabadság 
elve -, ez a diszpozitivitás jelenik meg a társasági jogban is. A vita egyik eleme az egyébként, 
hogy az eddig kógens szabályokat, kógens társasági jogi szabályokat többségében ugyan a 
Ptk. által rendezett, de mégiscsak diszpozitív szabályok váltják fel, illetve ahol a polgári 
törvénykönyv nem engedi az eltérést, ott nem lehet eltérni a polgári törvénykönyv 
szabályaitól, de azon túl el lehet térni tőle. A családjog tekintetében pedig, azt kell mondjam, 
a családjog, a családjogi könyv az eddigi status quót, családjogi status quót rögzíti, azt néhány 
praktikus és gyakorlati szempontból jelentős szabállyal egészíti ki. Az más kérdés, hogy mit 
gondol a jelenlegi családjogi status quóról valaki, de a tervezet nem változtat alapvetően a 
családjogi status quón.  

Azt kérem szépen, elnök úr, hogy a kifejezetten a bizottság hatáskörébe tartozó, 
általunk feltételezve a bizottság hatáskörébe tartozható, tartózó egyes kérdésekről a helyettes 
államtitkár asszony hadd számoljon be. Úgy gondoltuk, hogy a bizottságnak nem akarjuk az 
egész törvénykönyvet bemutatni, hanem elsősorban a bizottság hatáskörébe tartozó 
kérdéseket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Természetesen. 
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Dr. Jeney Orsolya (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. JENEY ORSOLYA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat 8 könyve közül 4 olyan könyv 
van, amely érinti az agrárszabályozással kapcsolatos jogviszonyokat: a jogi személyekre 
vonatkozó könyv, a dologi joggal foglalkozó könyv, a kötelmi joggal és az öröklési joggal 
foglalkozó könyv. A jogi személyekkel foglalkozó könyv egyik újdonságát már ismertette az 
államtitkár úr, nevezetesen azt, hogy a társasági jogi szabályok a jövőben integrálódnak a jogi 
személyekre vonatkozó könyvben, ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy ebben a 
könyvben találhatók meg még az egyesületekre, az alapítványokra, valamint a 
szövetkezetekre irányadó rendelkezések is. A szövetkezeti szabályozás kapcsán szeretném 
kiemelni, hogy a javaslat integrálja a szövetkezeti jog általános szabályait a magánjogi 
kódexbe. Önök bizonyára tudják azt, hogy a szövetkezeti jogról egy önálló törvény 
rendelkezik, ez a 2006. évi X. törvény, azonban a kofidikációs főbizottság úgy találta, hogy a 
legfontosabb közös szabályokat, tehát a szövetkezetekre vonatkozó legfontosabb közös 
szabályokat érdemes integrálni a polgári törvénykönyvbe.  

Azt is szeretném kiemelni, hogy mivel a magánjogi kódex diszpozitív jellegű, ezért a 
speciális szövetkezeti fajták vonatkozásában a külön szabályozás megengedett, tehát fontos 
volt megtalálni azokat a közös pontokat, amelyek valamennyi szövetkezeti forma kapcsán 
megjeleníthetők egy magánjogi törvényben. Új elemként jelenik meg a hatályos 
szabályozáshoz képest a kisebbségek védelmét szolgáló rendelkezések összessége. A 
HANGYA Szövetség javaslatával összhangban a szövetkezetek személyes felelősségen és a 
természetes személyek természetes közreműködésén alapuló jellegének erősítése érdekében a 
javaslat a hatályos szabályozókhoz képest szigorúbban korlátozza a nem természetes személy 
tagok arányát, meghatározza az ilyen személyek által összesen birtokolható tőke nagyságát, 
valamint az egy tagot megillető tőkerészesedés felső határát.  

Az agrárgazdálkodás szervezeti keretei szempontjából kiemelhető néhány társasági 
jogi újdonság, amit néhány gondolat erejéig szeretnék önöknek összefoglalni. A javaslat 
változtat a társasági jog szabályozási módszerbeli kiindulópontján: a kógens alapállás helyett 
az eltérést engedő, úgynevezett diszpozitív szabályozási módot választja. Így a jövőben az 
állami, illetve a bírósági befolyás kizárólag a törvényességi szempontú ellenőrzésre, a 
bejegyzési, megszüntetési aktusra korlátozódhat. Fontos változás, hogy jogi személy lesz a 
jövőben a közkereseti és a betéti társaság is.  

A javaslat ismét 3 millió forintban határozza meg a korlátolt felelősségű társaságok 
minimális törzstőkéjét. Úgy látta a kodifikációs főbizottság, hogy a jelenlegi szabályozásban a 
tőkeminimum csak látszólagosan tölti be a funkcióját, és ez indokolta a törzstőke 
megemelését. Azért azonban, hogy valamelyest mégis könnyítsen a társasági jogi 
szabályokon, ezt olyan módon kompenzálja az új polgári törvénykönyv, hogy lehetővé teszi a 
törzstőkének a társaság nyereségéből való feltöltését, tehát egyfajta kompenzációt tartalmaz a 
törvényjavaslat.  

A dologi jogi könyv vonatkozásában nagyobb, reform jellegű újítások nem találhatóak 
a kódexben, kisebb módosítások vannak a birtok és birtokvédelem tekintetében, a dolog 
fogalom, a használati és hasznosítási jogok tekintetében, a szomszéd jogok tekintetében. Ezek 
részletszabályaiba most itt a bevezetőben nem térnék ki, amennyiben erre vonatkozó kérdés 
érkezik, akkor természetesen válaszolok rá.  

Lényeges újítása a dologi jogi könyvnek, hogy a zálogjogi szabályozás egy újfajta 
szabályozást kap az új magánjogi kódexben. Ezzel a cél az, hogy konszolidálja az eddigi 
zálogjogi módosításokat, és alapvető hitelbiztosítékként határozza meg a zálogjogot, 
visszaszorítva a zálogjogon kívüli jogi intézmények biztosítéki jellegű felhasználását.  

Szintén szeretném hangsúlyozni, hogy a javaslat érdemben nem változtat az ingatlan-
nyilvántartás szabályain, annak egységes rendszerét nem érinti, a Ptk. kódex jellegéből 
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következően azonban az ingatlan-nyilvántartásról szóló ’97. évi CXL. törvényből átemeli az 
ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi szabályait. Ennek előnye, hogy a dologi jog intézményéhez 
szervesen kapcsolódó, joghatásukat e körben kifejtő magánjogi tartalmú szabályok a dologi 
jogra vonatkozó rendelkezések között elhelyezve álláspontunk szerint hatékonyabban képesek 
biztosítani a szabályozás koherenciáját.  

A kötelmi jogi könyv vonatkozásában szintén kisebb újításokat tartalmaz a magánjogi 
kódex, így a mezőgazdasági termékértékesítés mint önálló szerződéstípus megszűnik, 
pontosabban egy új elnevezéssel, saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött 
adásvételi szerződés elnevezéssel megjelenik az adásvételi szerződés altípusai között. Szintén 
megmarad az új kódexben a mezőgazdasági vállalkozási szerződés, lényegében azonos 
tartalommal a jelenlegi szabályozáshoz képest. A haszonbérletre vonatkozó szabályok szintén 
megmaradnak kisebb módosítással. Az öröklési jog tekintetében is azt tudom mondani, hogy 
megmaradnak azok a szabályok, amelyeket a hatályos polgári jogi kódex is tartalmaz, így 
ebben a körben komolyabb változásról nem tudok beszámolni.  

Természetesen amennyiben a részletekre vonatkozóan kérdések merülnek fel a 
bizottságban, készséggel válaszolunk azokra.  

 
ELNÖK: (Dr. Répássy Róbert jelzésére:) Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Még egy 

dolgot szeretnék megjegyezni, pontosan azért, mert az államtitkár asszony többször használta 
azt a fogalmat, hogy alapvető módosításokat nem hajtott végre a szerkesztőbizottság. Magától 
értetődik, hogy a polgári jog joganyaga olyan régóta kimunkált és tényleg hosszú időkön, 
évtizedeken, sőt bizonyos értelemben ennél túlmutató időtávon meglévő, és olyan régóta 
kimunkált joganyag, hogy ami jól bevált, ami jól alkalmazható, azon nem érdemes változtatni. 
A törvénynek nem az a filozófiája, hogy minden megváltozzon. Szoktam ilyeneket olvasni, 
amikor egyes új törvények hatálybalépéséről számol be a sajtó, akkor arról beszél, hogy na, 
holnap reggeltől kezdve minden megváltozik. A polgári törvénykönyvnek nem ez az alapvető 
célja. Egy jól működő, kialakult polgári társadalomban a polgári törvénykönyvnek a polgári 
jogviszonyok rögzítése, a polgári jogviszonyok stabilitása a célja, és nem az, hogy mindent 
felforgasson. Tehát ne csodálkozzanak azon, hogyha ennek a törvénykönyvnek az erénye az, 
hogy a jól bevált szabályokon nem változtat; ott változtat a tervezet, ahol úgy gondolják, hogy 
a bírói joggyakorlat bizonyos részletkérdéseket alaposabban kimunkált, mint az írott jog, és a 
bírói gyakorlatnak számos kialakult szabályát beépítik a polgári törvénykönyvbe. Ezért 
tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy konzervatív polgári törvénykönyv, nem csak 
ideológiai értelemben, bár biztos lesznek olyanok, akik vitatják, hogy konzervatív-e mondjuk 
a családjogi könyv, de a lényeg az, hogy jogi szempontból vagy jogi természetes szempontból 
ez mindenképpen egy konzervatív polgári törvénykönyv, és szerintünk ez a helyes, a kormány 
ezért is támogatja, és ezért kéri a Tisztelt Házat, hogy fogadja el. Köszönöm.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szót képviselőtársaimnak, nagyon 
röviden hadd említsem meg a magam Ptk.-hoz való kapcsolódását a képviselői munkám 
tekintetében! Egy autóval rendelkező ügyfél minden évben megkapja a felszólítást a 
biztosítótársaságától, hogy milyen díjakat fog majd vele kapcsolatban alkalmazni a következő 
időben, és akkor egy hónap áll a rendelkezésünkre, hogy lemondjuk vagy felmondjuk ezt a 
biztosítást, ha nem tetszik, és egy másik biztosítót válasszunk. A szabály azt írja elő, hogy ezt 
a lemondást írásban kell közölni, tehát írásbeliséghez köti a törvény ezt a lemondást, illetve 
hogy felmondjuk ezt a szerződéses jogviszonyt. Ez a jóember fogta, és telefaxon elküldte az 
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általa megírt lemondó nyilatkozatot, de azt vette észre, hogy a biztosítótársaság nem bontotta 
fel vele a szerződést, azért, mert azt mondta, hogy nem közölte vele írásban a lemondást. Az 
ember mondta, hogy nem igaz, telefaxon közöltem, itt a másolat, a bizonylat, s a többi. 
Kiderült, hogy a Ptk. szabályozza az írásbeliség fogalmát, és ott felsorolja, hogy mit tekintünk 
írásbeliségnek: a klasszikus levelet, a szerződést, a postai táviratot például - hihetetlen, az 
írásbeliség ezt tartalmazza -, és olyat, mint a telexgép, már csak az idősebb korosztály 
emlékezik arra, hogy mi az a telexgép, de a telefaxot nem tartalmazza az írásbeliség 
felsorolásánál. Ezért ez a szerencsétlen ember elbukta a pert, mert nem közölte írásban a 
lemondását.  

Ekkor jött a képviselőhöz, hogy tarthatatlan ez az állapot. Én mondtam, hogy akkor 
módosítsuk a Ptk.-t, a jogtudósok mondták, hogy azt nem lehet, a Ptk.-t már tíz éve nem 
módosítjuk, azt nem lehet csak úgy toldozgatni-foldozgatni. Na, nem hagytam annyiban, én 
azért benyújtottam egy igen alapos indoklással ezt a módosításomat, és ebben a megszűnő 
Ptk.-ban még benne található az én módosításom, mert belevittük, hogy a telefaxon közölt 
értesítés is benne van az írásbeliség fogalmában. Ekkor értettem meg, hogy micsoda nagy 
területet fed le a Ptk., észre sem vesszük, csak akkor, amikor egy problémához jutunk, hogy, 
hoppá, ezt is a Ptk. szabályozza. Elnézést ezért az anekdotikus közlésért! 

Nekem lenne egy kérdésem az öröklési jog kapcsán. A mezőgazdaságban élőket egyre 
jobban foglalkoztatja, hogy a termőföld öröklése a klasszikus szabályok szerint maradjon-e, 
vagy pedig a német szabályozás kerüljön bevezetésre, hogy az örökösök között köttessen 
egyértelmű megállapodás, hogy csak egy személy lehet a termőföld örököse, elkerülve az 
aprózódás veszélyét. Ez igen-igen foglalkoztatja most már a magyar gazdálkodói kört is.  

Most akkor megadom a lehetőséget, a szót képviselőtársaimnak. (Jelzésre:) Patay 
Vilmos az első, aki több mint két éve foglalkozik a szövetkezeti törvény megreformálásával, 
újrafogalmazásával a teljes spektrumában, hiszen önmaga a szövetkezeti törvény is nagyon 
bonyolult. Patay Vilmosnak adok szót.  

 
PATAY VILMOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm szépen. Azzal kezdeném, amivel az 

államtitkár úr, illetve a helyettes államtitkár asszony abbahagyta, hogy valóban, ezzel az új 
polgári törvénykönyv-javaslattal egy olyan, a mindennapi élet, a természetes személyek, jogi 
személyek életét teljesen átfogó kódexszabályozás került elénk aminek sok-sok hatása biztos 
hogy érinti közvetve és közvetlenül is a mezőgazdaság szereplőinek az életét.  

A jogi személyek vonatkozásában először azért inkább talán a gazdasági társaságok 
szabályozásával kapcsolatban tennék egy említést, hogy az, hogy a betéti társaságok is jogi 
személyek lesznek, egy olyan változás, ami korábban sok jogi és pénzügyi természetű 
problémát is okozott, és ezek bizony megoldódnak ezzel. A mezőgazdaságban is sok…, nem 
sok, de jó pár bt.-t ismertünk, egészen addig, ameddig nem látták az emberek annak a 
korlátait, és emiatt aztán más megoldásokat kerestek.  

Valóban úgy van, ahogy az elhangzott, hogy egy jó ideje foglalkozom a szövetkezeti 
világ kérdéskörével, pontosan talán azért is, mert mindazok a kormányzati szándékok, tervek, 
víziók, amelyek a mezőgazdaság vonatkozásában és az élet, a gazdasági élet más területén is 
fontos célkitűzéseket tettek, hogy azoknak a megvalósulásában hatékonyabb szerepet 
tölthessen be Magyarországon is az összefogás, a szövetkezés. Megvizsgálva a nyugat-
európai gyakorlatot kerestem a különbözőségeket, ezek a különbözőségek jól 
körülhatárolhatók, és azt is láttam, azt is látnunk kell, hogy a rendszerváltás óta eltelt 
időszakban több alkalommal is hozzányúlt a szövetkezeti szabályozáshoz a törvényhozás, azt 
is mondhatjuk, hogy az azt megelőző száz évben nem történt annyi változás ezen a téren, a 
szövetkezetek jogvilágában vagy szabályozása világában, mint a rendszerváltástól napjainkig. 
Hogy ez jó vagy nem? Ez is azt mutatja, hogy egyfajta útkeresés volt az elmúlt húsz 
esztendőben. Én magam örülök annak, hogy a polgári törvénykönyv a gazdasági 
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társaságokhoz hasonlóan beemelte a szövetkezetek általános szabályozását is, hiszen ezzel, ha 
úgy tetszik, egyfajta rangot is kap ez a jogterület.  

Mielőtt a szövetkezeti törvény megváltoztatásának a konkrétumait elkezdtük vizsgálni, 
szükségesnek mutatkozott, és én magam is támogattam, hogy készüljön egy olyan 
összefoglaló, elemző anyag, amely akár az alapja is lehet, kiinduló alapja lehet egy új 
szövetkezeti szabályozásnak. Az új szövetkezeti szabályozás kapcsán több konzultációt 
végeztünk minisztériumokkal, így a KIM szakembereivel is. Nos, a polgári törvénykönyv 
szövetkezeteket szabályozó fejezete vagy szakasza vagy könyve…, illetve nem a könyve, 
mert az nem könyv alakban, hanem a jogi személyi könyvnek egy része, a negyedik része, 
megítélésünk szerint, kiindulva abból, amit az államtitkár úr is elmondott, hogy diszpozitív a 
szabályozás, jól megfogja a valamennyi szövetkezetre általánosan igaz területeket, azzal az 
általam is többször megfogalmazott kifogással, hogy a jelenlegi status quóból indul ki, és nem 
egy jövőbeni vízió elérését segíti elő minden vonatkozásban. Amit tehát az eddigi 
egyeztetések során több alkalommal megfogalmaztunk, az a véleménykülönbség továbbra is 
fennáll, hiszen a jelenlegi status quótól a szövetkezeti szabályozás változtatása segít 
elmozdulni, és én változatlanul úgy látom, hogy a szövetkezeti rész általános szabályozása, ha 
kisebb kiigazításra is, de mindenképpen kisebb kiigazításra szorul. E vonatkozásban meg 
fogom adni azokat az észrevételeket, amelyeket fontosnak tartok.  

Én azt gondolom, hogy az észrevételek figyelembevétele után lesz egy olyan biztos 
bázisa a szövetkezetitörvény-szabályozásnak a Ptk. szövetkezeteket szabályozó részében, 
amely kellő hátteret és kellő alapot biztosít az új szövetkezeti törvénynek. Ehhez az általam 
majd kezdeményezendő javaslathoz nyilván kérni fogom majd annak idején a bizottság 
támogatását is. Én a magam részéről támogatandónak tartom, és, gondolom, képviselőtársaim, 
a bizottság többi tagja is támogatandónak tartja az új polgári törvénykönyv általános vitára 
bocsátását.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egyetlen területről szólnék - és nem leszek hosszú -, 

ez pedig a termékértékesítéssel összefüggő kérdéskör, a saját termelésű terményértékesítés. 
Volt némi küzdelmünk anno a vis maior ügyek kapcsán. Ha lehetne egy rövid, de egy picivel 
részletesebb megvilágítás, mint amit hallottunk, nagyon izgalmas lenne. Nagyon szégyellem 
magam, de sajnos még nem volt lehetőségem arra, hogy kellő alapossággal 
áttanulmányozzam ezeket a könyveket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Obreczán Ferenc! 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is a 

végrendeletre vonatkozó alakszerűségi feltételek változása, pontosítása érdekelne. A 
házastársak, a túlélő házastárs törvényes öröklési jogi pozíciója is változást szenved, itt is 
változás történik, és a házastárs esetében a házastárs halálakor belép a házastárs szüleje. Az a 
kérdés merült fel bennem, de szabályosan szembesültem vele én is, hogy a házastárs szülei 
után a házastársnak a testvérei beléphetnek-e ilyen esetben. Én azt mondtam, hogy nem, de 
ilyen kérdés merült fel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 

megadom a lehetőséget a kérdések megválaszolására.  
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Válaszok, reflexiók 

Dr. Répássy Róbert (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igyekszünk 
pontosan megválaszolni a kérdéseket, ennek érdekében át fogom adni a szót szakértő 
munkatársaimnak. Ami az öröklési helyzetet illeti, az első probléma, amit már az elnök úr is 
felvetett, hogy vajon a termőföld öröklésére vannak-e speciális szabályok. Nincsenek erre 
speciális szabályok. Az kétségtelen, hogy a termőföldre vonatkozóan egy új földtörvény fog 
születni, és a földtörvény megállapíthat speciális rendelkezéseket a polgári törvénykönyvhöz 
képest, de az én meggyőződésem szerint speciális öröklési jogi rendelkezést nem állapíthat 
meg, tehát az öröklési jog fő kérdéseit mindenképpen a polgári törvénykönyvben kell 
szabályozni, és a termőfölddel kapcsolatos egyéb, tulajdoni, birtok- és egyéb, használati 
jogokat kell tartalmaznia a földtörvénynek. Én tehát azt javaslom, és azt kérem, hogy ne a 
polgári törvénykönyvön kérjék számon a termőföldre vonatkozó speciális szabályokat, de, 
mondom, én nem gondolom, hogy a polgári jogászok támogatnák azt megoldást, hogy a föld 
öröklésére, tehát a termőföld öröklésére speciális szabályok legyenek. (Farkas Sándor: Pedig 
kellene!) Ezt azért gondolom, mert ez számos bonyolult jogegyenlőségi problémához vezetne. 
Nem tudom pontosan, mire gondolt az elnök úr, de én is emlékszem a jogtörténetből ilyen 
szabályokra, és a jogtörténetben voltak példák arra, hogy az adott mezőgazdasági földnek 
vagy termőföldnek az örököse csak egy leszármazó lehet (Farkas Sándor: Így van, a 
legidősebb!), igen, de nem biztos, hogy vajon a XXI. századi polgári társadalomban 
megengedhető, hogy a második meg a harmadik gyerek meg menjen katonának vagy papnak, 
nem biztos, hogy ez egy nagyon járható út. Én tehát azért óvatosan bánnék egy ilyen szabály 
felállításával. Szerintem nem állná ki az alkotmányosság próbáját, ez a minimális állításom, 
azon túl, hogy elég érdekes igazságossági problémákat is felvetne az elsőszülött gyermek 
ilyen előnybe hozása.  

Ez csak egy megjegyzés volt, és akkor a többi kérdésre hadd válaszoljanak a 
kollégáim! Czepek Gábor főosztályvezető úr! 

 

Dr. Czepek Gábor (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, államtitkár úr. Tényleg csak nagyon röviden reagálnék a Font elnök úr által felvetett két 
problémára, amely nagyon jól ragadja meg azt, amit mi szeretünk gondolni a Ptk.-ról, 
nevezetesen azt, hogy egy magánjogi alkotmányról van szó, és mint ilyen olyan absztrakciós 
szinten helyezkedik el, amely eltérést enged ágazati jogszabályokban. Hogy ez honnan jutott 
eszembe? Az írásbeliség vonatkozásában is jelenleg a polgári törvénykönyv értelmezéséről 
szóló jogszabály tartalmazza az írásbeliség kellékeit, illetve kritériumait, és most is egy 
meglehetősen absztrakt fogalmat használ az új törvényjavaslat, amely a maradandó eszköz 
fogalmát vezeti be, és az ágazati szabályra bízza ennek a kibontását.  

Ugyanez van az öröklési helyzetben is. Nyilván a polgári törvénykönyvnek azokat a 
cölöpöket kell levernie, amelyekhez általában igazodik az állampolgár. Hogy ezeket a 
speciális célokat, amelyeket a termőfölddel való gazdálkodás igényel, hol oldjuk meg, az egy 
újabb vita kérdése. Nyilván érzékeli a valóságot az ember, tehát nyilván a polgári jogászok is 
tudják, hogy ez egy komoly probléma, és hogy komoly kincs a föld, de való igaz, hogy 
tulajdonvédelmi, illetve alkotmányos okokból az államigazgatási eszközökkel való kezelését 
ennek a problémának talán érdemes megfontolni. Való igaz, hogy jelenleg a polgári 
törvénykönyv ezt ilyen speciális módon nem kezeli, hanem az osztályos egyezség keretében 
biztosít lehetőséget a feleknek arra, hogy a föld hasznosításáról rendelkezzenek.  
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Összességében tehát annyi tudnék mondani, és ez talán az új polgári törvénykönyvről 
szóló törvényjavaslat vitája során is hasznosítható, hogy ellentétben a büntetőjoggal és 
számos egyéb ágazati jogszabállyal a polgári törvénykönyv eltérést enged, nemcsak a 
feleknek, hanem alsóbb szintű ágazati jogszabályoknak is, ilyen módon tehát az élethez 
alakítható. Ez szolgálja a tartósságát.  

Ennyit akartam megjegyezni ahhoz, amit az elnök úr mondott, és nem tudom, hogy a 
családjogi kérdésre a helyettes államtitkár asszony kíván-e reagálni.  

 

Dr. Jeney Orsolya (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. JENEY ORSOLYA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem a 
családjogi kérdéssel kapcsolatban, hanem a szövetkezetekre vonatkozó (Dr. Czepek Gábor: 
Bocsánat!) joganyaggal kapcsolatban reagálnék. A képviselő úr is említette, hogy a nyár 
folyamán már egyeztettünk, meg én úgy gondolom, hogy a közeljövőben még fogunk is 
egyeztetni. Nekünk az a szándékunk, hogy a polgári törvénykönyvbe, a magánjogi kódexbe 
kizárólag a legfontosabb anyagi jogi természetű szabályok kerüljenek be. Azt azért látni kell, 
hogy a szövetkezetek rettenetesen heterogén képet mutatnak, elég gondolni a 
lakásszövetkezetekre, a mezőgazdasági szövetkezetekre, a szociális szövetkezetekre, a 
pénzügyi szövetkezetekre, tehát borzasztó eltérő sajátosságokat mutatnak a különböző típusú 
speciális szövetkezetek, és ebből kell megtalálnunk azokat a közös szabályokat, amelyek 
valamennyi szövetkezet kapcsán irányadóak lehetnek. Ehhez képest fontos az, hogy speciális 
törvények ettől eltérhetnek, és speciális szabályokat vezethetnek be. Azt gondolom, hogy 
minden bizonnyal fogunk találni olyan közös nevezőt, amely akár módosító javaslattal 
korrigálhatóvá teszi ezt a részt, szerintem ezt majd a módosító javaslatok körében fogjuk 
tudni értékelni. 

Nemes András kollégám még a mezőgazdasági… (Dr. Nemes András: Mezőgazdasági 
termékértékesítés.) Igen. 

 

Dr. Nemes András (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. NEMES ANDRÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
mezőgazdasági termékértékesítéssel kapcsolatos szabályozásról szólnék. Annyit kell 
elmondanom, hogy e körben sem változott a hatályos szabályokhoz képest lényegében az új 
Ptk.-ba, illetve a törvényjavaslatba került szabály, de valószínűleg a vis maior ügy kezelése a 
Ptk. keretei között nem is képzelhető el, mert a vis maiorral kapcsolatos problémák abból 
származtak, hogy miután a Ptk. szabályai a hatályos mezőgazdasági termékértékesítésre 
vonatkozó szabályai és így természetesen az új Ptk. szabályai is arra az esetre vonatkoznak, 
amikor a felek szerződéses kötelezettséget vállalnak, hogy ha vis maior lép fel, akkor 
természetesen ez a szerződésszegés kategóriája azon fél részéről, akinek teljesítenie kell. A 
probléma lényege az volt, hogy miután diszpozitív a szabályozás e körben is, tehát a 
mezőgazdasági termékértékesítés körében is, és ez a diszpozitivitás megmarad a jövőben is, 
ebből az következett, hogy a felek a szerződésben kiköthették azt, mint ahogy ezt eddig is 
megtették, hogy az a fél, aki valamely okból, és az akár lehet vis maior is, nem tudja az általa 
vállalt termékmennyiséget lesz állítani, az fedezeti vételre köteles, ezt kikötötték. Ennek a 
kikötése a jövőben is lehetséges elvileg, legalábbis a Ptk. alapján, de, hangsúlyozom, a Ptk. 
alapján. Más törvényben az agrárgazdálkodás sajátosságaira tekintettel ezt, egy ilyen típusú 
kikötést ugyanúgy semmissé lehet nyilvánítani, de maga a Ptk. természetesen ennek a 
kikötésnek a semmisségét kifejezetten a mezőgazdasági termékértékesítés körére nem mondja 
ki, és ezzel ez az új jelentés is ugyanígy van.  
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Azt hiszem, a dolog lényege az, hogy nem maga a mezőgazdasági termékértékesítés 
szabályai okoztak gondot eddig sem, hanem az, hogy az erősebb fél, nyilván a felvásárló adott 
esetben kikötötte ezt a bizonyos kötelezettséget, és a gondok ebből származtak, hogy ez az, 
amit nem tudott teljesíteni. És akkor, amikor a kormány megtette azokat a lépéseket, 
amelyekben ezeket a kikötéseket semmisnek nyilvánította, az kizárólag az 
agrárgazdálkodás… Generálisan ezt valószínűleg nem lehet megtenni, de még a 
mezőgazdasági termékértékesítés körében sem, hanem egy meghatározott időszakban. Én 
tehát úgy gondolom, hogy ezek olyan intézkedések, amelyek nem a Ptk.-ra tartozóak, ezért ezt 
tulajdonképpen az új törvényjavaslat sem tartalmazza.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha még van valami az előterjesztők részéről, megadom a szót, és 

második kérdéskör is lesz, úgy látom.  
 

Dr. Répássy Róbert (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Volt még egy 
kérdés, amelyre nem válaszoltunk, ez a túlélő házastárs öröklése kérdésköre. Jól ismeri a 
szabályt képviselőtársam, mármint jól ismeri a tervezetet, hogy a túlélő házastárs egy 
gyermekrészt örökölne állagörökösként, és a haszonélvezeti jogát örökölné az általa lakott 
lakásnak, illetőleg, ha jól emlékszem, az általa használt berendezési tárgyaknak. Tehát annyi 
az egyébként nem lényegtelen újítás, hogy állagörökösként egy gyermekrészt örököl.  

Ami meg a szülő öröklését illeti, ott a tervezet szerint a szülő valóban a házastárssal 
egy sorban örökölne, de a szülő kiesése esetén ez nem száll tovább a leszármazóira, tehát az 
oldalágra.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most újra szót adnék először Jakab Istvánnak, aztán 

Ángyán Józsefnek.  
 

További kérdések, válaszok, hozzászólások 

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Két területhez szeretnék észrevételt tenni. Az egyik 
kérdésem Nemes András úrhoz szól a termékértékesítési szerződések kapcsán. A vitát az 
váltotta ki anno is - és ennek nagyon komoly gazdasági, pénzügyi hatása van, és a gazdaság 
kiszámítható működése szempontjából is nagyon komoly hatása van -, hogy a 
termékértékesítési szerződés nem egy készleten lévő árumennyiség adott időpontban történő 
értékesítésére megkötött okmány, szerződés, hanem gyakorlatilag a megtermelésre kerülő 
árura vonatkozik, és ilyenkor az, aki termel, ellehetetlenülhet, mert nem tervezhető módon, a 
természetben állítja elő ezt az értéket. Nagy tisztelettel adózok Vékás professzornak is, de 
ebben az esetben ismerjük a választott bíróságok által hozott döntéseket, és azt tapasztaltuk, 
azt érzékeltük - és ezt el kell mondjam, mert több hónapot szenvedtünk ezzel -, hogy ott 
voltak a gondok, ott keletkeztek, hogy ha egy szerződésre odaírták, hogy az adásvételi 
szerződés, igaz, hogy az tisztességtelen volt, igaz, hogy a jó erkölcsbe ütközött, igaz, hogy ez 
nem volt igaz, ettől még a választott bíróság úgy ítélte meg az ítélethozatalánál, hogy hiába 
derült ki a szerződés szövegéből egyértelműen, hogy a szerződés teljes szövege egy tárgyévi 
termelési folyamat során előállított termék majdani értékesítésére vonatkozik, mégis fedezeti 
vásárlásra kötelezték az illető termelőt. Ennek a hatása a termelők szempontjából az lett és az 
lesz, hogy a szerződéses termeltetéstől, tehát magyarul a rendtől egyre inkább elállnak az 
emberek, mert nem tehetik magukat annyira kiszolgáltatottá, hogy ők kötnek egy szerződést, 
és mint ahogy most, 8 millió tonna kukorica helyett megterem 4 millió tonna, ami 
250 milliárd forint országos szinten, ha az agrárszektort nézzük, és a 250 milliárd forint, ha ez 
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le van szerződve, és fedezeti vásárlással él az a kereskedőréteg, amely egyébként 
Magyarországon egy forint adót be nem fizet, ez a termelői körnek a teljes ellehetetlenülését 
jelenti.  

Azért hoztam ilyen részletesen ide ezt, hogy nem lehetne-e találni valamilyen olyan 
megoldást, ami ha csak egy utalással is, de eligazodást jelent vagy egyfajta védelmet jelent a 
polgári jogban, hogy ne lehessen megtéveszteni vagy kihasználni az embereket, a termelői 
kört. Én ezt illő tisztelettel kérném, javasolnám. Szeretnénk, ha kell, őszintén partnerként is 
belépni ebbe a munkába, nagyon fontos lenne.  

A másik ilyen súlyú kérdés… Elnök úr, feltehetem a másik kérdést is?  
 
ELNÖK: Én ezt nem korlátozhatom. (Derültség.)  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): A másik ilyen súlyú kérdés a termőföld öröklésére 

vonatkozó kérdés. Csatlakozva az elnök úrhoz: a németek, a német szabályozás ismeri azt, 
hogy nem szabdaljuk a birtokot. Hogy mondjam? Ismerjük azt a fogalmat, hogy 
birtokegyesítési támogatás, az Európai Unió elfogadja, és jelentős pénzekbe kerül ma a 
szétszabdalt birtokok egyesítése, óriási pénzbe kerül. Az egyik oldalon tehát a közjegyzőnél 
szabdaljuk a birtokot, a másik oldalon pedig a közpénzekből segítjük és finanszírozzuk ezek 
egyesítését. Megint kifejezetten nemzetgazdasági érdek, össznemzeti érdek, hogy 
versenyképes birtokok alakuljanak ki. A megoldási lehetőség nyilván megint egy újabb 
konzultációt igényelne, de ha egy olyan megoldás irányába haladnánk, hogy aki gazdálkodik, 
az örökölhet, vagy…, tehát hogy ne tudjon az örökölni… Ha van három gyerek egy 
családban, akkor kötelező az elszámolás - a német joggyakorlatban is ez van - egymással, de a 
földet nem szabdalják szét, hanem aki a gazdaságot viszi tovább, az a föld örököse fizikai 
értelemben. Nem tudom.  

Ma a gazdatársadalom, a gazdálkodók szempontjából ez egy nagyon fontos igény, ez 
egy nagyon fontos igény. Osztatlan közös tulajdonban van másfél millió hektár - és ezt 
nagyon őszintén, kontrollálható módon teszem ide az asztalra -, a másfél millió hektár 
esetében már vannak 10 centiméteres parcellacsíkok. Ma már nem tudunk mit kezdeni, mert 
az öröklés során osztódnak ezek a kis parcellák, amelyeket nem lehet már nevesíteni sem. 
Szóval ezt valahogy kezeljük! Erre idén is egy jelentős költségvetési forrást fordított a 
kormány, közel 5 milliárd forintot. Az elkövetkező időszakban legalább ezeknek a 
keletkezését kellene meggátolni.  

Elnézést kérek, hogy kicsit hosszú voltam, de úgy érzem, hogy életszerű dolgokat 
tettem ide az asztalra. Biztos vagyok benne, hogy még lehetne ezen egy keveset javítani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen. Tehát itt nincs szó elsőszülött fiúról és egyéb hagyományjogokról, 

hanem arról van szó, hogy az örökösöknek egyezségre kell jutniuk, hogy ki az az egy, aki 
örököl, és az anyagi elszámolást meg kell tenniük egymás között. Az államtitkár úr 
jelentkezett, megadom a szót.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Azért azt 

szögezzük le, hogy persze ezt a kérdést maga az örökhagyó is elrendezheti, hiszen a 
végakaratában végrendelettel elrendezheti. 

 
ELNÖK: Ha van.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Kétségtelenül igaz, hogy köteles rész van, ahogy mondani szokták, a köteles részre szoríthatja 
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a többi gyermekét, de végül is a főszabály az… Legalábbis amennyire én emlékszem a polgári 
jogi tanulmányaimra az öröklési jogban a főszabály az, hogy az első kérdés az, hogy van-e az 
örökhagyónak végrendelete, és hogyha nincsen, akkor lépnek be a törvényes öröklés 
szabályai, ezért az egy fontos szempont, hogy ha adott esetben az örökhagyó el akarja dönteni 
azt, hogy melyik gyermeke örökölje a mezőgazdasági földet, akkor ezt végrendelettel vagy 
valamilyen más módon - ahogyan az előbb mondta a főosztályvezető úr -, igaz, már csak a 
halála után, de egy osztályos egyezséggel is megoldhatják. Én azt ellenezném - de én csak egy 
vagyok a sok közül, önök között, a képviselők között -, hogy ha a törvényes öröklés rendje 
zárná ki mondjuk a második vagy harmadik szülött gyermeket a földtulajdonból… Őszintén 
szólva tényleg látom, hogy meglepődnek ezen, hogy ennyire merev vagyok, de szögezzük le, 
hogy mi van egy olyan családban, ahol mondjuk az egyetlen vagyontárgy a föld, azt az 
elsőszülött vagy mindegy, hányadik szülött (Jakab István: A gazdálkodó!), ahogy mondják, a 
gazdálkodó örökli, és a többi mit csinál? A többi mit kap? (Közbeszólások: Ki kell fizetni! 
Pénzt!) Pénzt kap, persze, ha a gazdálkodó gyermek egyáltalán ki tudja elégíteni a többi 
örökös igényét. Ha nem, akkor tulajdonképpen van egy gazdálkodó örökösünk, aki egyébként 
mindenféle földalapú támogatást is mindent megkap a gazdálkodáshoz, a többiek meg 
várhatják, hogy esetleg 25 év alatt majd kifizetik őket. Ha ezt a rendet a törvény mondja ki, 
akkor a többi gyermek törvényesen van arra kényszerítve, hogy nagyon sokat várjon arra, 
hogy életében bármit is lásson az örökségéből, ha meg egyszerűen az örökösök közötti 
egyezségre van bízva ez az egész megoldás, akkor maga az állagörökös, akinek a tulajdonába 
fog kerülni a mezőgazdasági föld, mégiscsak érdekelt abban, hogy minél hamarabb kielégítse 
a többi örököstársát.  

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is az örökösödési joggal 

kapcsolatban szerettem volna egy-két gondolatot felvetni, de jó néhány dolog elhangzott már. 
Mégis arra szeretnék utalni, és ezt talán érdemes mérlegelni, hogy a föld nem azonos bármely 
más jószággal, tehát nem azonos kategóriába tartoznak. Látjuk azt, hogy ha ezt megpróbáljuk 
megtenni, például ha a tőkejavak közé sorolja a földet, annak milyen súlyos konzekvenciái 
vannak, és milyen nehezen szabályozható utána az egész földjog. Én tehát megfontolnám azt, 
hogy a föld mint speciális, korlátos természeti erőforrás és mint a gazdálkodás alapja ne 
kerüljön azonos megítélés alá az egyéb javakkal.  

A másik megjegyzésem az, hogy ha jól értettem - és itt kérdeznék -, ez a diszpozitív 
jogfilozófiai megközelítés egyrészt megengedné azt, hogy ha definitíve nem tiltja a polgári 
törvénykönyv, hogy speciális szabályokat alkalmazzunk, akkor a földjog, ami most készül, 
megteheti azt, hogy speciálisan szabályozza ennek az erőforrásnak akár az öröklési rendjét is. 
Másrészt ugyanakkor az államtitkár úr jelezte, hogy itt valószínűleg alkotmányossági 
aggályok merülnek fel, ami ennek ellentmondani látszik. Hogy lehetne ezt feloldani? Van-e 
tehát tényleges lehetősége a jogalkotónak majd a földtörvényben eltérő szabályokat - akár 
olyan elven, amit én is próbáltam jelezni - alkalmazni a föld öröklésében azokhoz a normatív 
szabályokhoz képest, amelyeket majd ezek szerint a Ptk. határoz meg, és ha jól értem, az 
államtitkár úr ahhoz szabályozna, hogy ezek az általános szabályok legyenek érvényesek a 
földre mint speciális erőforrásra is. Ha ebben eligazítana egy kicsit, hogy mi a mozgástér 
egyáltalán e tekintetben! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ódor Ferenc! 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A Ptk.-nak természetesen 

nagyon sok izgalmas része van, de most itt a Mezőgazdasági bizottságban megragadtunk a 
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földnél. A kérdésben, amit itt vitatunk - és azt gondolom, abszolút jó szándék van mind a két 
oldalról - mi a gyakorlati élet problémáit vetjük fel, és hogy ki jusson ehhez. Azt hiszem, egy 
fontos kérdés volt, amit Jakab elnök úr elmondott, hogy a gazdálkodó, szóval a gazdaember. 
Itt arról beszélnénk, amire azt mondtuk, hogy megoldhatná azzal is, hogy az apa ad egy 
szándékot, hogy a leszármazottai, kik viszik majd. Biztos voltak ennek is hagyományai, 
tudnék ilyen faluból megmaradt dolgokat mesélni, de a dolog lényege az, hogy akár itt az 
Unióban is sok minden megoldása van, mint például hogy a fiatal gazdáknak átadom. Én 
továbbra is azt gondolom, hogy lehet egy nagyon szép alapelv, de ha azt akarjuk, hogy az 
egész társadalomra, hiszen Font elnök úr azt mondta, hogy az egész társadalomra, mindenkire 
hat valamilyen módon, így most mi a mezőgazdaságban élő, a mezőgazdaságból élő és a 
földet művelő, hiszen a mezőgazdaságból él a termékkereskedő is, vagy az ő sírjukon 
valahogy, de az, aki a földdel dolgozik… Már egyszer valamikor, talán ’92-ben vagy ’93-ban 
többszöri beavatkozás után egy hatalmas hibát követett el a magyar parlament: létrehozott 
ilyen egyezer forintos kis papírkákat, amiket aztán nem vettek, de mégis vettek, és ebből az 
lett, ami lett mára, a magyar társadalom, az agrártársadalom komoly problémája, hogy 
osztatlan közös tulajdonok…, az nem abból keletkezett, bocsánat, az a szövetkezeti földek, a 
szövetkezet által működtetett földnek a szétosztásával, de egyébként is történtek azok a 
dolgok a földvagyonnak a szétosztása, megvásárlása, valamint módon való elaprózódása, ami 
ma komoly gondot jelent a művelés tekintetében. Most tehát itt, amikor ebben vitatkozunk, 
azt hiszem, jogos a felvetés azt az irányt tekintve, hogy gondoljuk ezt végig, akár azzal a 
megoldással is, hogy a földtörvény ezt speciálisan tudja majd kezelni. Mert lehet, hogy itt 
jogilag nagyon megfelelünk, és minden nagyon szép, csak az a gond, hogy a gyakorlati 
életben majd gondok keletkeznek, és nem kívánnánk… Én elsőszülött vagyok, tehát viszem a 
zászlót, nagyszerű (Derültség.), de erősebb a mögöttem jövő. Tehát nem az elsőszülött joga 
vagy a másodiké vagy nem tudom, hanem arról van szó, hogy aki gazdálkodik. 

Ma a földek nagy része valahol, ha megnéznénk a földhivatalban a tulajdonosokat, 
lehet látni, pont az előbb volt szó a kisajátításról. Most jutott az édesanyám egy ilyenbe, 
megnéztem a tulajdonosokat, egy lent, ott Bácskában lévő földnek Győrben, Budapesten, 
uram bocsá’ még távolabb, külföldön is élnek tulajdonosai, tehát szétmegy a tulajdon, nem 
lehet kezelni, nem lehet megtalálni a tulajdonost, nem lehet beavatkozni, ha Natura 2000-et ki 
akarok sajátítani, nem is tudjuk, mert a tulajdonost meg sem találjuk, mert Oklahomában vagy 
a jó ég tudja hol van. Tehát amikor mi ezt felvetjük, akkor azt szeretnénk, hogy valamilyen 
módon egészséges nagyságrendek tudjanak megmaradni, illetve erre szeretnénk kérni az 
államtitkár urat. Ez a merev álláspont, én azt gondolom, egy jogi bemerevedés vagy egy 
alapszituáció, csak nézzük meg, mert ebből egy olyan mértékű továbbosztódás lesz, aminek a 
végére komoly gondok lesznek. Azt értem, és az természetes dolog, hogy vajon meddig kell 
várni, de ezt a szabályozást meg lehetne tenni, hogy most én gazdálkodhatok a földön, a többi 
örökös meg vajon hogy jut hozzá a forráshoz, ezt a részét értem mint aggodalmat, csak a 
másik oldalról pedig a gazdálkodás szempontjából lesznek ebből komoly gondok. Úgyhogy 
ezért én azt gondolom, hogy érdemes volna ezen még csiszolni, vagy hozzátenni a mi 
véleményünket, vagy megadni annak a módját, hogy egy általános szabályozásból hogy lehet 
akkor kilépni, hogy ha nem tiltja, akkor ki lehet-e lépni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Rögtön szót adok az államtitkár úrnak, csak tájékoztatást szeretnék adni 

arról, hogy több mint 2 millió földtulajdonos, termőföld-tulajdonos van bejegyezve ma 
Magyarországon, 180 ezer olyan gazdálkodótársam van, aki földalapú támogatást igényel, 
tehát mondhatnám azt, hogy hasznot remélve, életvitelszerűen gazdálkodik, és körülbelül 
400 ezer azon kisgazdaságok, tanyasi, mikro- és minivállalkozások száma, amelynek van 
földterülete, kert vagy annál picivel nagyobb terület, és azt ő, piaci hasznot nem remélve, de 
mégiscsak műveli. Összességében ez azt jelenti, hogy durván olyan 500 ezer környékén 
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vannak azok - de ebben már benne vannak az önellátók is -, akik használják a termőföldjüket, 
és 2,2 millióan vannak, akinek van termőföldje. Ha ebből a 2,2 millióból levonjuk az 500 ezer 
saját használót, akkor azt látjuk, hogy másfél millió olyan tulajdonos van, aki bérbe adja a 
termőföldet, és ha ezen másfél millió állampolgárunk közül bárki elhalálozik, akkor ott 
mindig osztódik a száma ezeknek a tulajdoni örökléseknek. Folyamatosan növeljük tehát a 
földtulajdonosok számát, egyre nagyobb problémát okozva a földhasználóknak, akik időnként 
nem tudnak szerződést vagy bármilyen jogi kontraktust kötni a jogos örökössel - a jogos 
örökössel! -, mert annyiféle felé mennek már szét a földtulajdonosok, akik soha nem voltak 
földhasználók, akik másfél millióan vannak, és éppen ezért lehet, hogy Oklahomában vagy 
egy fel nem lelhető helyen vannak, óriási problémát okozva a földet használni 
szándékozónak, aki vele kontraktust szeretne kötni. Csak ezt szerettem volna megvilágítani, 
hogy egy óriási aránytalanság van a földtulajdonosok és a földhasználók tekintetében.  

Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Én nem 

érzem úgy, hogy másról beszélnénk, tehát tulajdonképpen egy problémáról beszélünk, hiszen 
amiről mi beszélünk, amilyen állásponton vagyunk, az tulajdonképpen a jelenlegi „status quo” 
fenntartása, hiszen éppen az elnök úr is elmondta, hogy a mai szétaprózódottság, a 
szétaprózódott tulajdonosi szerkezet pontosan ezért alakult ki, ezek az öröklési és egyéb 
tulajdonszerzési szabályok vezettek oda, hogy így szét van aprózódva, tehát egy dologról 
beszélünk. De azért szerintem a problémát mégis csak ketté kell választani. Mert az egyik 
probléma az, hogy most - ha jól emlékszem, 2 millió tulajdonost mondott az elnök úr… 

 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): …, hogy 

ebből a 2 millió tulajdonosból most hogyan csináljunk mondjuk 500 ezer tulajdonost. 
Valószínűleg némi alkotmányos akadálya lenne, hogy attól a másfél millió tulajdonostól úgy 
elvegyük a földjét, hogy az csak az 500 ezeré legyen… 

 
ELNÖK: Nem, nem erről van szó, elnézést! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Én értem, 

elnök úr, de akkor egy adottság, hogy Magyarországon 2 millió egyenjogú tulajdonosunk van 
pillanatnyilag, ez egy adottság, még akkor is, hogyha ez tényleg nem egy egészséges helyzet, 
és ezzel teljesen egyetértek. Én, aki nem értek a földműveléshez, teljesen egyetértek azzal, 
hogy ez a birtokszerkezet teljesen hátrányos, vagy legalábbis akadályozza a termelést 
bizonyos fokig, én ezzel egyetértek. Csak, még egyszer mondom, ne felejtsék el, hogy van 
egy status quo, az a status quo, hogy van 2 millió tulajdonos. Azon elgondolkodhatunk, hogy 
az öröklési szabályokkal hogyan lehet ezt a számot majd csökkenteni, de amiről most 
beszélgetünk, annak a gyümölcse körülbelül 50 év múlva jelentkezne. Tehát azért az fontos, 
hogy a jelenlegi problémáinkat nem oldja meg az öröklési szabályok megváltoztatása. Ez az 
egyik állításom.  

A másik állításom pedig az, hogy persze lehet speciális szabályokat megállapítani a 
földtörvényben, de teljesen mindegy, hogy ezek a szabályok a Ptk.-ban vagy a földtörvényben 
vannak-e szabályozva, ha ezek alkotmányellenesek, akkor sem itt, sem ott nem vezethetők be. 
Tehát nem az a probléma, hogy a földtörvény esetleg tartalmazhat-e eltérő öröklési 
szabályokat a polgári törvénykönyvhöz képest a földre, nem ez a probléma; az a probléma, 
hogy amilyen új szabályokat akarnánk a földtörvényben, azok megállják-e a helyüket 
alkotmányossági szempontból.  
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Az meg már részemről csak a vicc kategória, hogy én személy szerint nem tudnám 
eldönteni, hogy mi van akkor, ha mondjuk a leszármazók vagy a gyermekek között nem csak 
egy olyan van, aki földműveléssel foglalkozik, hanem mondjuk mindegyik. Akkor ki örököl? 
Ki fogja kiválasztani, hogy melyik közülük a legjobb gazda? A legjobb gazda elvét biztos 
nem tudjuk bevezetni az öröklési jogba. Azt még csak be tudjuk vezetni, hogy van, aki 
gazdálkodik, és van, aki nem gazdálkodik, erre talán lehet példát találni még az Európai 
Unióban is, de hogy több gazdálkodó közül ki örököljön, azt biztos nehéz lenne megoldani. 
Ezt csak az örökhagyó tudja megoldani a végakaratával, a végrendelkezésével.  

Ezzel együtt amiről most itt beszélünk, az szerintem egy nagyon fontos, részben 
mezőgazdasági, részben pedig jogi probléma, én ezt nem akarom szőnyeg alá söpörni. Nekem 
az a dolgom, hogy felhívjam a figyelmet az alkotmányossági kockázatokra, és ezért javaslom, 
hogy támogassák a törvénynek ezt a megoldását. Lehetne még esetleg azon gondolkodni 
persze, hogy hogyan lehet bizonyos módon elősegíteni azt, hogy ha nem is a tulajdonjog, de 
például a használati jog ahhoz az örököshöz kerüljön, aki azzal ténylegesen él is, vagy aki tud 
vele bánni. Most már olyanokba ne is menjünk bele, hogy nekem is van a rokonságban olyan, 
aki egyszer csak észrevette, hogy elbirtokolták a földjét, persze, mert nem használta a földjét 
vagy azt a kis nadrágszíj-parcelláját nem hasznosította, aztán elbirtokolták a földet, tehát a 
földtulajdon problémái miatt meg a szétaprózódott birtokok között előfordul, hogy a 
szomszéd elbirtokolja a földtulajdont. Summa summarum ezek a problémák szerintem 
öröklési jogi rendelkezésekkel nem oldhatók meg.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Csak egy 

megjegyzés, kiegészítendő, amit az államtitkár úr mondott. Ez a kérdéskör nem itt merül fel 
először, hanem maga a kormány is tárgyalta ezt, hisz a szakigazgatást ellátó vidékfejlesztési 
miniszter nyilván behozta ezt a témát a köztudatba. A kormány, ha jól emlékszem és jól 
tudom, azt az állásfoglalást hozta, hogy ez kétségtelenül egy értelmes vita, de ezt valószínűleg 
a földtörvény vitája kapcsán kell elvarrni. És itt jön az, amit a képviselő úr kérdéséhez 
kapcsolódva is mondok, és amivel csatlakozom az államtitkár úrhoz, hogy való igaz, nem 
attól lesz megvalósítható ez a szabály, hogy a Ptk.-ba vagy a földtörvénybe kerül-e. Itt azt a 
vitát kell lefolytatni, hogy ez alkotmányosan megoldható-e, illetve ha nem, akkor - hasonlóan 
a külföldiek tulajdonszerzésével kapcsolatos problematikához - lehet-e olyan egyéb jogi 
szabályozókat találni, amelyek ebben a labirintusban utat vágnak, és hozzásegítik adott 
esetben az örökösöket, hogy ne több legyen, hanem egy, akár támogatott hitelekről beszélünk, 
s a többi, s a többi, ami a hagyatéki eljárásba becsatlakozik, ott leszünetel mondjuk egy 
hagyatéki eljárás, és kedvezőbb feltételekkel kap hitelt, támogatást az, ha a hagyatéki végzés 
végül egy tulajdonost dob ki, nem tízet. Erre tehát nyilván megvannak a technikák, de ez 
valószínűleg nem az öröklési jogi kérdéskörbe csatlakozik, hanem egyébbe, ezt hívtam olyan 
államigazgatási eljárási technikai normáknak, amelyekkel ezeket nyilván meg lehet csinálni. 
Ez egy értelmes és jó vita, de valószínűleg nem a Ptk. szintjén. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Nagyon rövid gondolatokat kérnék szépen. Jakab István, majd 

Ángyán József! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egyetlen gondolat. Bármilyen jogi megoldást 

találunk, számunkra elfogadható, csak legyen! Egy dolgot nem lehet elfogadni, bárhogy is 
csűrjük-csavarjuk ezt az ügyet: azt nem lehet elfogadni, hogy ezeket az egyébként is 
szétaprózódott birtoktesteket az öröklésmenet során továbbaprítsuk, ez hatványozottan nőjön, 
és ezáltal állampolgárokat jogellenes cselekményekbe kényszerítünk bele a jog eszközeivel. 
Mert ha nem lelem fel a tulajdonost, akkor innentől kezdve én önkényes földhasználó vagyok, 
mert jogszerűen nem tudom dokumentálni, nem tudok földhasználati igazolást adni, nem 
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tudok tulajdoni lapot bevinni, és én kockáztatom még a saját támogatásomat is. Tehát ne 
engedjük már továbbaprózni a földet! Ha nem a polgári törvénykönyvben, de mindenképp 
találjunk megoldást arra, hogy ne szabdaljuk tovább az öröklésmenet során a földet! Ez 
nemzetgazdasági érdek. Ez az európai tendencia, ez a világtendencia, ez alól Magyarország 
sem kivétel. Szívesen ajánlom az államtitkár úrék figyelmébe a dán öröklési jogot, és nagyon 
szívesen prezentálom, ha kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Tényleg csak egy rövid megjegyzést tennék, 

egyetértve azzal - és látom, a kollégák is érzik ennek a súlyát -, hogy valamilyen alkotmányos 
megoldást kell találni erre a helyzetre. Az államtitkár úrnak ahhoz a megjegyzéséhez, hogy 
ezzel ezt a kedvezőtlen status quót tartjuk tulajdonképpen fenn, azt szeretném mondani, hogy 
ha a szabályozás nem változik e tekintetben, tehát semmi nem szorít arra, hogy ne ebbe az 
irányba folytatódjon, akkor exponenciálisan nőni fog a szereplők száma, tehát nem tartjuk 
fenn a status quót, hanem egy tulajdonképpen kontrollálhatatlan folyamatba visszük be ezt az 
erőforrásunkat, ami a legfontosabb erőforrásunk. Ezért mondom, hogy valamilyen megoldást 
találni kell, mert még csak a status quót sem tudjuk fenntartani, hogyha e tekintetben 
valamilyen alkotmányos eszközt nem találunk a további aprózódás elkerülésére. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Az államtitkár úrnak adok szót.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Csak egy 

mondat. Például hogyha a közös tulajdon megszüntetését mint egy lehetséges jogi eszközt 
támogatná valahogy az állam, tehát ha ösztönözné, hogy a közös tulajdont szüntessék meg, ez 
már egy irány lehetne, hogy már a fennálló status quóban is próbáljunk rendet rakni. Nem 
tudom, ez egy hirtelen jött ötlet, nyilván meg kell néznünk, hogy a közös tulajdon 
megszüntetését hogyan lehet támogatni, de lehet. Jelen pillanatban egy nagyon bonyolult, 
nehézkes bírósági út a közös tulajdon megszüntetése.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Amennyiben további kérdés nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor 
elérkeztünk a szavazáshoz. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, általános vitára alkalmasnak 
találja a polgári törvénykönyv benyújtott változatát. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. 

A bizottsági előadó kijelölése 

Megkérhetem Jakab Istvánt, hogy a bizottság véleményét ismertesse majd a sorra 
kerülő parlamenti vita alkalmával? (Jakab István bólogat.) Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
Jakab István legyen az előadója? (Szavazás.) Igen, ezzel is egyetértettünk.  

Megköszönöm az államtitkár úrnak és segítő kollégáinak a törvény ismertetését és a 
kérdésekre adott válaszokat, még egyszer köszönöm szépen.  

A 8. napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Egyebek 

Elnöki bejelentés 

A 9. napirendi pont az egyebek. Jövő héten kedden, 10 órakor a miniszter úr 
meghallgatásával kezdjük a bizottsági munkánkat, várhatóan lesznek még egyéb napirendi 
pontok is, ezt majd menet közben ismertetjük.  

Az egyebekben akar-e még valaki bejelentést tenni? (Jelzésre:) Jakab István! 
 

Jakab István (Fidesz) felvetése 

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Igen, elnök úr. Az aszály kapcsán a földbérletek 
megfizetése egyre reménytelenebbé válik… 

 
ELNÖK: Ebben most nem tudunk állást foglalni. Egyet viszont tudok: hogy Cipruson, 

a mezőgazdasági miniszterek tanácskozásán a miniszter úr kezdeményezte, és több 
támogatóra talált, hogy az Európai Unió adjon külön segélyalapot az aszályt szenvedett 
országok gazdálkodóinak.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, az egyik gondolatunk teljes mértékben 

találkozott, a másik, és ezzel folytatnám, hogy akár bizottsági szinten - én magam külön is 
megteszem, ha kell - egy olyan kezdeményezés kellene, hogy azon térségekben, ahol a termés 
jelentős része megsemmisült, illetve akik, gazdák majdan a kárenyhítésbe beleesnek, csak ki 
kellene mondani, ott az arányos földbérletidíj-csökkentés indokolt, ergo a Nemzeti Földalap 
ezzel előállhat már a legelején, mert az orientálja a többi bérbeadót is. Ugyanis nem tudják 
megfizetni ott, ahol nincs termés, nem lesz miből megfizetni, ellehetetlenülnek, és én azt 
gondolom, hogy a szokásjog alapján ilyen esetben egyébként is mindig egy kölcsönös 
felelősségvállalás van a bérlő és a bérbeadó között, tehát az ellehetetlenülést senki sem 
kívánhatja.  

 
ELNÖK: Nekem egy kicsit összetettebb erről a gondolatom, azt azért hozzáteszem.  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Én is csak röviden mondtam el, bocsánat! 
 
ELNÖK: A jövő héten a miniszter úrral való találkozásunk szerintem alkalmat ad arra, 

hogy ezt a kérdéskört felvesd, képviselő úr. (Jakab István: Ez természetes.) Ez viszont elvezet 
engem egy olyan gondolathoz, hogy itt szántóföldi gazdálkodásról van szó, és ezt főképpen a 
kukoricatermelést sújtotta iszonyú mértékben. Elnézést, jó sokan vagyunk, te is, Ángyán 
József is, akik tudjuk ezt, hogy többes típusú vetésszerkezettel legyenek szívesek a 
gazdálkodók foglalkozni, és azért ha a búzatermelőket megkérdezzük, őt nem kiabálnak, meg 
ráadásul egy egész szép, úgynevezett száraz időszakban való aratás is bekövetkezett - igaz, ez 
nem kedvezett a kukoricatermelőknek. A napraforgónál is a 2 tonna/hektáros átlaggal még 
azért tudunk valamit kezdeni, a repcések is tűrhetőek voltak. Tehát, tisztázzuk, igazi nagy 
kiesése a kukoricatermelőknek van. Az a kérdés, hogy vajon monokultúrás 
kukoricatermeléses gazdálkodást folytat-e mindenki, mert annak, aki igen, elismerem, most 
nagyon nagy nehézség az esetleges bérleti díj fizetése, de azért több lába is van ennek a 
gazdálkodásnak. (Jelzésre:) Ángyán Józsefnek adok szót.  

 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Egy rövid megjegyzés. Azt se felejtsük el, és ezt is 

mérlegelni kell, hogy az állami földek 80 százalékát még mindig ugyanazok a tőkéstársaságok 
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használják, amelyek eddig is használták, tehát egy elképesztő diszkrimináció lenne ez épp az 
ellenkező kör számára, ha elengednénk a bérleti díjat vagy annak egy részét, miközben a 
kisebb gazdaságok nem is jutnak állami földhöz, és a piaci bérleti díj attól nem változik, hogy 
az állam olcsóbban adja, ráadásul pont azoknak a köröknek, amelyektől inkább el akarjuk 
venni a földet, nem otthagyni náluk. Bocsánat! 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, kénytelen vagyok röviden reagálni, elfogadva és 

elismerve azt, hogy engem csak az vezérel, hogy ha valaki bajban van, akkor próbáljunk 
segíteni. Én a szerint a logika szerint gondolkodtam, hogy ha az állami földek esetében 
kimondjuk azt, hogy a kárenyhítési rendszerbe bejelentkezettek alapján, az egyes térségek 
alapján ma már az aszályhelyzet bejelentésre került, a miniszter úr bejelentette, a 
meteorológiai intézetek adatai ismertek, a várható termésbecslést tudjuk, és a betakarított 
termések esetében tudjuk, mekkora volt a kiesés, akkor az állami földek esetében történő 
lépés orientáló lehet a magángazdaságok számára is.  

Én a magam részéről, őszintén, erre nem gondoltam, mert engem a baj, a probléma, a 
gond vitt előre, viszont amit az elnök úr mondott, hogy a monokultúrás kukorica- vagy 
gabonatermesztés helyett egyfajta más vetésszerkezetet kell kialakítani, ezt biztos, hogy a 
jövőben akár meg is lehet fogalmazni, hogy milyen módon, akár még a kárenyhítési 
rendszerben is, vagy bármilyen szempontból, jelen pillanatban azonban van egy kialakult 
helyzet, és vannak gazdaságok, vannak térségek, gazdálkodók térségenként, ahol nem termett. 
Van, ahol nincs meg az 1 tonna kukorica, van olyan térségi, járási terület. Ott nem tudunk mit 
kezdeni. És ezek az emberek nem tudják kifizetni a bérleti díjat.  

Én nem konkrét megoldást mondtam, én egy gondolkodást próbálok úgymond 
elindítani, egy közös gondolkodást, hogy hogyan lehet erre valamilyen megoldást találni, mert 
nem tudják kifizetni. Hozzánk már jelentős információtömeg zúdult be, nyilván más 
tevékenységek kapcsán is, tehát pontosan tudom, érzékelem, hogy ahol közepes termés van, 
azoknál a gazdáknál - és ezt többször aláhúztuk mi is, még a kárenyhítési rendszernél is 
figyelembe kell venni azt - a magasabb árbevétel kompenzál, tehát az ne kérjen, az ne kérjen, 
aki nem az ellehetetlenülés határán van! Most nagyon nehéz helyzet állt elő. Nem lesz meg a 
4 millió tonna kukorica, ezt most már borítékolni lehet. 8 060 ezer volt tavaly.  

 
ELNÖK: Szerintem nálunk, akik itt vagyunk, nem aggódik senki sem a 

mezőgazdaságért, ebben nyugodtak lehetünk. De én csendesen megjegyzem: most hol is 
tartunk? 220 euró/hektáros a földalapú támogatás, tehát 55-60 ezer forint. Mennyi a bérleti 
díj? Ennyi nincs. Tehát ha semmi mást nem tesz, csak a földalapú támogatást fordítja bérleti 
díjra, akkor van nullán. Lesz neki azért vesztesége, mert egész évben szántott, vetett, s a többi, 
és nem lesz bevétele, mert netán csak kukoricát vetett el - egyedül azokkal van baj, ezt 
szögezzük le! Magunk között, házon belül mondjuk el, hogy ha semmi mást nem tesz, akkor a 
földalapú támogatásból kifizeti a bérleti díjat, ha semmi mást nem tesz. Ez az én véleményem. 
Én is nagyon óvatos lennék azzal, hogy egy ilyen általános bérletidíj-moratóriumot 
hirdessünk.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nem moratórium, elnök úr, hanem csökkenés. (Obreczán 

Ferenc: A csökkentés lehetősége.) És hadd mondjam el, hogy az agrártámogatások összege 
lényegesen nagyobb, mint az egész agrárágazatban elért éves jövedelem, nyereség, 
lényegesen nagyobb, a háromszorosa, nézzétek meg, a háromszorosa! Ezt azért… 
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ELNÖK: Ez épp azt jelenti az én számomra, hogy akkor van forrás esetleg a bérleti díj 
kifizetésére.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): A támogatás. Ha támogatás nélkül akarok számolni, akkor 

ma a mezőgazdasági alaptevékenység minden tekintetben veszteséges.  
 
ELNÖK: Oké, rendben, a téma felvetésére akkor is lehetőség van, hogyha a miniszter 

úr itt lesz, mint említettem, aztán majd ha ezt a miniszter úr kéri, a szakemberek, az ő 
apparátusa elkezdi majd kibogarászni, hogy ennek, egy ilyen intézkedésnek milyen 
következményei vannak.  

Van-e még további bejelentenivaló az egyebekben?  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Mielőtt még bárki megvádol azzal, hogy nagybirtok-

támogató lennék, szeretném nagyon egyértelművé tenni a jegyzőkönyv számára, hogy nem ez 
motivált, nem ezzel foglalkozom, de most, hogy felhívták a figyelmem, természetesen azt is 
végig lehet gondolni, hogy mekkora birtokméretig jöhet ez szóba. Csak azért mondom ezt, 
nehogy félreértés legyen, mert nem szeretnék ezzel a nyilvánosság előtt találkozni.  

 
ELNÖK: Ez tiszta sor, ezért nem is kell magyarázkodnod szerintem… 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nem magyarázkodás, csak egyértelművé tettem.  
 
ELNÖK: Van-e még további kérdés az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Akkor az egyebeket is lezárom, és az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 44 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


