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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 16 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 a 
kormánynak már az első napirendi ponthoz érkezett képviselőit. A napirendtervezetünk végül 
is úgy módosult, hogy egy napirendi pontot tartalmaz, miután még nem került benyújtásra az 
az alaptörvény-módosítás, amely bennünket is mint mezőgazdasággal foglalkozókat érinteni 
fog, ezért az nem is került kitűzésre. Így a most érvényes napirendtervezettel kapcsolatosan 
kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Nincs, akkor szavazzunk 
róla! Aki elfogadja, hogy ez legyen a bizottságunk mai napirendje, kérem, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. Ezek szerint fogunk haladni.  

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. számú 
törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatokat fogjuk megtárgyalni. Köszöntöm Nagy Olgát és Andréka Tamást! Az 
ajánlástervezet szerint fogunk haladni. 

Az első Gőgös Zoltán képviselőtársunk indítványa. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Tárcaálláspontot tudok képviselni, nem támogatjuk a javaslatot,  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 2. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 3. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Magyar Zoltán jelzésére:) Igen, van. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Indoklást szeretnék kérni.  
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az indokolás az, hogy jelen 

esetben ez a törvényi szabályozás arról szól, hogy a földhasználati nyilvántartásból ki jogosult 
díjmentesen adatszolgáltatást kérni, ez kifejezetten csak a földhasználatilap-másolatnak a 
kérdéséről szól. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet természetesen igényelhet földhasználati 
lapot, csak nem díjmentesen.  

 



 6 

ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 4. indítvány következik, amely kapcsolódik a 11-eshez, Magyar Zoltán indítványa. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt a jelen formájában 

nem támogatjuk, mert nyelvtanilag még így is terhelt a mondat, de egyetértünk azzal, hogy 
kell ez a javítás, hogy értelmesebbé váljon nyelvhelyességi szempontból. Az „és”, „és a” 
kötőszavakat is módosítani kellene még. Egy kapcsolódó módosítóval ez a szöveg 
pontosítható lesz.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Csak annyi, hogy akkor, gondolom, elfogadható, és 

majd kapcsolódó módosítóval finomítok rajta. Ez lenne a kérdésem. (Farkas Sándor: Nem, 
majd a kapcsolódót fogadjuk el!) Így lenne logikus. (Korondi Miklós: Túl jól hangzott!) 

 
ELNÖK: Mivel megnyitott szakasz van, ehhez bármikor hozzá lehet tenni a 

kapcsolódó módosító indítványt. A tárca jelezte, hogy ebben a formájában nem támogatja, 
érzi a javítási szükségességet, de nem ebben a formában - ha jól értettem, körülbelül itt 
tartunk a gondolat felvezetésében. (Dr. Andréka Tamás bólogat.) Szavazni fogunk róla. Ki az, 
aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Az 5-ös Magyar Zoltán indítvány. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Magyar Zoltán jelzésére:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Itt tényleg nagyon kíváncsi lennék az indokolásra. 

Köszönöm.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez a rendelkezés a 

földhasználati nyilvántartásról szól, itt tehát nem a tulajdonjogról, hanem a használati 
jogokról van szó. Az Inytv.-ben vannak a tulajdonjogi szabályok, a Tft.-ben a földhasználati 
szabályok vannak. Ami szövegrész ide bekerülne: „és a termőföld tulajdonának jogellenes 
megszerzésével”, az a földhasználati nyilvántartás alapján nem megállapítható. (Magyar 
Zoltán: Jó.) 

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. És hogyan 

szabályozódik ez a tulajdonszerzésnél? Ott tisztázódott ez a kérdés? Mert, oké, ez a 
földhasználat, és ne ide vigyük be a tulajdonszerzéssel kapcsolatos megállapításainkat.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvényjavaslat szerint az 

Inytv.-módosítás pontosan ezt a szöveget tartalmazza, tehát ott a tulajdonjog megszerzésére 
vonatkozó adatok vannak, ott a földhasználat nem szerepel, mert a két nyilvántartás nem 
teljesen azonos, és az egyiknél a tulajdonszerzést, a másiknál a földhasználati korlátokat lehet 
ellenőrizni. Tehát analóg a szabályozás, csak tekintettel a nyilvántartási eljárások tárgyára az 
egyik a tulajdonjogot, a másik a használatot szabályozza.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 25. §-ban található. 
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ELNÖK: Értem. És ugyanazt a szándékot fogalmazzuk ott meg, amit a képviselő úr itt 

kezdeményezett.  
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Értem. Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 6-os Jakab István és Győrffy Balázs indítványa. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
A 7. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tartalmilag azonos az 

előző javaslattal, és annak a megfogalmazását jobbnak tartottuk, ezért ezt nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Gőgös Zoltán indítványa következik a 8. pont alatt. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ugyanezen okból nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 9. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a 9. indítványhoz? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid indoklást szeretnék kérni, mert úgy 

gondolom, a gyakorlatban ez komoly problémákat jelent.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Itt a probléma az, hogy ez 

a rendelkezés nem a Tft.-be, hanem az NFA-törvénybe való lenne, tehát ez a 
termőföldtörvényben idegen. 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Ezek szerint ha benyújtanám az NFA-törvényhez, 

akkor támogatható lenne? (Derültség.) Csak kérdezem.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez egy újabb vizsgálat 

lenne. Elöljáróban annyit tudok mondani, hogy az NFA-törvény hatályos szövege is tartalmaz 
már nem ilyen, de hasonló tartalmú rendelkezéseket, amelyek a természetkárosító, illetve 
művelési ágtól eltérő, jogellenes használat esetén azonnali hatályú felmondásra adnak jogot, 
azt hiszem, ez a törvénynek talán a 19. §-ában van. Azt végig kellene nézni, és az alapján 
kellene megfontolni, hogy érdemes-e benyújtani a módosító javaslatot.  
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Meg hogy az NFA-törvény ilyen értelemben nyitva van-e, tehát hogy az a 

szakasza, ahova ezt be kellene iktatni, nyitva van-e. 
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvény van nyitva. 
 
ELNÖK: Tessék? 
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvény nyitva van, tehát 

szakasz nincsen. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Megnézzük. 
 
ELNÖK: Jó, mert a szándék egyértelmű, és nekem tetsző az a szándék, amit az 

indítvány előterjesztője megfogalmaz. Akkor kérünk egy ilyen indítványt, amely pontosabb 
lesz, mint a jelenleg hatályos szabályozás szövege. Most viszont erről szavazunk. Ki az, aki 
ezt támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem 
kapott. 

A 10-es Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. Ez a 

Magyary-programnak egy hangsúlyos elemeként került bele a törvényjavaslatba, tehát ennek 
az elhagyásával nem értünk egyet.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid indoklást szeretnék kérni. Én is értem a 

Magyary-programot, és egyébként általában támogatjuk is, de ez pont hogy csak bonyolítani 
fogja a helyzetet, ugyanis a gyakorlatban nem úgy működik ez a történet, ahogy önök leírták.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ha jól emlékszem, a 

módosító javaslat indokolásában elsősorban a díj megfizetésével kapcsolatos problematika 
merül fel. Azt kell látni, hogy jelenleg is úgy működik a rendszer, hogy a földmérő van 
kapcsolatban az ingatlanügyi hatósággal, ő fizeti meg az eljárási díjakat, nyilvánvaló, hogy ő 
a vállalkozási díjába ezeket belekalkulálja, és azon keresztül érvényesíteni az ügyféllel 
szemben. Tehát nem az ügyfél megy a földhivatalhoz, hanem a földmérő, gyakorlatilag a 
földhivatal szempontjából ő lesz ott az ügyfél, aki megfizeti az eljárási díjat.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 11-es Magyar Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A korábban elmondottak 

szerint ez nem támogatjuk… 
 
ELNÖK: Bocsánat, ez kapcsolódó volt, elnézést kérek, ezt már megtárgyaltuk! 
A 12-es Gőgös Zoltán indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk róla! Ki 

támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 13-as Jakab István és Győrffy Balázs indítványa.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Elnök úr, szeretnénk visszavonni ezt a módosítót, 

ugyanis egy más megoldást kerestünk, ami jobbnak tűnik. Ez valószínűleg nem egy tartható 
álláspont, tehát ezt visszavonnánk, ennél jobb megoldásra törekszünk.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy tudok-e hova kapcsolódni a kapcsolódó indítvánnyal is. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nem, ezt vissza szeretnénk vonni… 
 
ELNÖK: Azt értem, de utána, ha jobbat szeretnétek benyújtani… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Igen, tervezzük… 
 
ELNÖK: …, akkor van-e olyan módosító indítvány, amelyhez kapcsolódni tudtok 

majd? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Szerintem meglesz a megoldás, tehát nem. 
 
ELNÖK: Jó. Az előterjesztő, mármint az indítvány benyújtója nyilatkozott, hogy 

visszavonja, úgyhogy erről nem kell tárgyalnunk.  
A 14-es Magyar Zoltán indítványa.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid indokolást szeretnék kérni, ugyanis a 

következő három módosítóban az NFA-nak szeretnék határidőket szabni, mert a mai 
működésében is látszik, hogy komoly problémákat okoz, hogy egyszerűen semmihez 
nincsenek kötve, és legalább a most módosított paragrafusokkal igyekezzünk neki határidőket 
szabni! 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A képviselő úr 14. pont alatti 

módosító javaslat nem az NFA-ra vonatkozna, hanem az MNV Zrt. HM és NFA-ra. (Magyar 
Zoltán: Ja!) Ez több tízezer hektárnyi ingatlan, ehhez az kell, hogy a Honvédelmi 
Minisztérium, a honvédelmi miniszter lemondjon ezekről az ingatlanokról, hogy feleslegessé 
nyilvánítsa honvédelmi szempontból… 

 
ELNÖK: Huh! Már kezdtem izgulni, amikor azt tetszett mondani, hogy ehhez az kell, 

hogy a honvédelmi miniszter lemondjon… (Derültség.) Bocsánat!  
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): …És tulajdonképpen ez a 

szabályozás, amely most új lenne a Nemzeti Földalapról szóló törvényben a javaslat szerint, 
az azt a jelenlegi problémát próbálja megoldani azzal, hogy a HM nem képes ezeket az 
ingatlanokat felmérni, és a tűzszerészeti környezetvédelmi mentesítést megoldani. Ezzel a 
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megállapodással tulajdonképpen még a mentesítés előtt átadásra kerülne a Nemzeti Földalap 
vagyoni körébe az az ingatlan, amire a HM-nek nincs szüksége, és majd ezt követően 
történnének meg a mentesítések. Ezek a határidők nem lennének tarthatóak, mert ezek állandó 
felmérését igénylik a HM részéről és az MNV Zrt. részéről. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek 
folyamatosak, és nem is statikusak még ezek az ingatlanok, tehát nem lehet megmondani, 
hogy konkrétan mennyi az a kör, amelyről a HM-miniszter lemondana. Ilyen rövid időn belül 
ezt nem igazán lehet keresztülvinni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): És esetleg egy hosszabb… Nekem igazából végül is 

nem a konkrét dátumok kellenének, nyilván az első javaslatnál főleg nem, de legalább 
szabjunk valami határidőket, mert igazából semmit nem jelent ez az egész honvédelmi 
területes történet, ha nem adunk határidőket. A többinél, a másik kettőnél pedig kifejezetten 
fontos lenne az, hogy az ügyintézés menete reális időn belül le tudjon zajlani.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Most akkor a 15-ösre is 

reagáljak? (Magyar Zoltán: Összefüggenek.) A 15-ösre nincs szükség, mert egyrészt az 
ingatlan-nyilvántartási szabályozás általánosan kimondja, hogy minden változást 30 napon 
belül be kell nyújtani, az NFA-törvényben pedig a 34. § szabályozza, hogy milyen ingatlan-
nyilvántartási eljárás indul az NFA, illetőleg az MNV és NFA közös kérelmére. Ez tehát itt 
egy duplikáció lenne ingatlan-nyilvántartási szempontból is meg az NFA-törvény 
szempontjából is.  

A 16. pont alatti javaslat kapcsán annyit, hogy ez a mentesítésigazolás, illetve annak a 
szükségességének az igazolása a Honvédelmi Minisztérium területi hivatalának a feladata. A 
törvényjavaslattal összefüggésben a 40/2002. kormányrendelet is módosul, és annak alapján 
30 napon belül kell kiadni a vonatkozó hatósági igazolást a HM háttérintézményének. Ez itt 
ebben a formában tehát szükségtelen. A kormány tartalmazza ezt.  

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Én értem azt, és el is fogadom, hogy a honvédség használatában lévő 

területeket egy fokozott odafigyelés után, a mentesítés és egyéb problémakörök tisztázása 
után lehet majd az NFA használatába vagy felügyeletébe adni, ugye erről szólna ez a 
szabályozás, de arra semmilyen szabályozás nincs, hogy például felmérte-e már a Honvédelmi 
Minisztérium, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyekről egyáltalán úgymond lemondana, 
vagy amelyek nem az ő használatukban vannak? Azt megérteném, ha először tisztáznánk, 
hogy melyik az a vagyonösszeg helyrajzi számokkal, s a többivel, amelyek kapcsán úgy 
gondolják, hogy tényleg nem kell nekik, és utána elindulna egy folyamat, például a 
mentesítés, ami tényleg izgalmas, és tényleg beláthatatlan időt vesz igénybe, tehát nem lehet 
rögzíteni, hogy akkor ennyi idő alatt azt mentesítsék, meg közbeszerzés van, egy nagyon 
bonyolult folyamatról van szó, rendben van. De legalább tudjuk azt, hogy mennyi az a 
vagyonösszeg-mennyiség, amiről le szeretne mondani, és utána elindulnának az átadáshoz 
szükséges mindenféle mentesítési és jogi procedúrák. Van ilyen kötelme a minisztériumnak?  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, a HM ezt előzetesen 

felmérte, de úgy, mint vagyonkezelő, és ezért van szükség erre a háromoldalú 
megállapodásra, mert az MNV Zrt. vagyonába tartoznak még jelen pillanatban ezek a 
területek. Az MNV Zrt. a tulajdonosijog-gyakorló, a HM a vagyonkezelő, a HM meg tudja 
mondani saját maga, hogy mikről mondana le, de a javaslat szerint a HM-miniszter egyúttal a 
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Nemzeti Földalap kijelöléséről is döntene, és ez lesz az alapvető fontosságú, mert ezáltal a 
törvény erejénél fogva kerülnek egy ilyen megállapodás alapján ezek az ingatlanok a Nemzeti 
Földalap vagyona körébe.  

 
ELNÖK: Ezt értem, csak van-e olyan kötött időpontja a HM-nek, amikorra netán be 

kellene valahol mutatni, vagy amikorra jelezni kellene, hogy ez az ingatlanmennyiség, amiről 
le szeretnék mondani? Ilyen időponti kötelme van-e? 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nincs, nem tudok róla, nincsen, 

úgy tudom. 
 
ELNÖK: Mert tartok tőle, hogy ahhoz, hogy egy picit megmozdítsuk a HM 

munkatársait, először egy ilyen kötelmet kellene nekik adni, hogy legalább 2014 májusáig - 
most csak mondtam valamit - csinálja ezt meg. A ciklusunk éppen akkor telik le. 2010-ben, az 
NFA új pozícióba való helyezésekor gondoltuk azt, hogy minden termőföldterület az NFA 
hatálya alá, kezelésébe kell hogy kerüljön, és lehet, hogy a ciklus végéig sem tudjuk ezt 
megoldani a HM esetében, ha jól érzékelem most a problémát. Legalább arra adjunk egy 
kötött időpontot, hogy mondja már meg, melyek azok a területek, amelyekről lemondana, 
mert akkor úgy nagyságrendileg látnánk esetleg, akik efelől érdeklődünk, meg az NFA is 
látná, és utána indulhatna, de közben is mehetne a mentesítés meg a jogi procedúra és minden 
egyéb, aminek tényleg egy folyamatában lenne az a vége, hogy az NFA-hoz kerül az összes 
volt HM-es ingatlan.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Arról van információnk, hogy 

előzetes felmérést végzett a HM, de mivel én jelen pillanatban csak a VM-et tudom 
képviselni, a HM nevében nem tudok nyilatkozni.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Még annyi kiegészítésem 

lenne, hogy most nyilvánvalóan egy nagyobb mennyiségű vagyonátadás lenne, de ez elvileg a 
jövőre nézve egy folyamatosan működő rendszer kell hogy legyen, tehát amint a honvédelmi 
érdek megszűnik valamilyen termelésbe vonható terület vonatkozásában a jövőben, azt is át 
kell adni az NFA részére. Pontos határnapot ezért sem lenne célszerű fixen meghatározni, 
nyilván értve a problémát, hogy olajozottabbá tenné a működést, hogyha lenne egy határidő, 
amihez tartania kell magát valamennyi érintettnek.  

 
ELNÖK: Önkormányzatoktól, vidéki gazdáktól elég sok, most már hangos 

visszajelzést kapunk, hogy ott vannak a közismert HM-es területek, és semmit nem lehet rajta 
csinálni. Jönnek az ajánlatok, hogy ezt szeretnénk rajta, vállalkozást, ilyet-olyat-amolyat, és 
mindig abba ütköznek, hogy igen, ez most még HM-es, de már nem is az lesz, éppen átadjuk, 
és már ne is hozzánk tessék fordulni, majd mikor rendeződik, akkor majd lehet, hogy NFA, 
meg akihez fog tartozni, és ez megy, már nagyon sok időt merek mondani, tízéves 
nagyságrendeket merek mondani az ilyenre. Személyesen ismerek ilyen területeket, 
amelyeket vállalkozásba, használatba vennének, jelentkeznek, az önkormányzat komoly 
projekteket fejlesztene, Uzovicstelep, Kunadacs és sok - csak Bács-kiskuniakat említettem 
most -, és a tulajdon rendezetlensége miatt ezek tíz éve halódnak. Lehet, hogy el kell 
gondolkodnunk azon, hogy akkor is jelzünk egy kötött időpontot, ha a későbbiekben majd 
esetleg még adódik olyan terület, amelynek kapcsán a HM jelezné, hogy neki még további 
átadandó területe van, és akkor azt is lekezeljük majd egy jogszabályi helyen. De itt egy nagy 
tömegű átadásra kellene véleményem szerint egy időpontot mondani, hogy legalább arról 
nyilatkozzanak, hogy melyek azok a területek, amelyeket át szeretnének adni, amelyekről úgy 
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gondolják, hogy már nem kellenek a honvédelemhez, és hogyha erre nincs időpont, akkor… 
Emlékszem - már elnézést az anekdotázásért -, hogy az első Orbán-kormány alatt nagyon sok 
honvédség, laktanya bezárásra került, és az azokhoz tartozó ingatlanok, s a többi, kérdésköre 
még mindig ugyanott áll. (Farkas Sándor: Húsz éve lassan!) Nem kellene még egyszer ezt a 
12 évet megvárnunk szerintem.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azt tudjuk mondani, elnök 

úr, hogy felvesszük a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal ezzel a felvetéssel 
összefüggésben, és a következő bizottsági ülésre megpróbálunk egy javaslattal előállni.  

 
ELNÖK: Jó, köszönjük szépen.  
Visszatérünk a 14. sorszámú indítványhoz, bár közben többre is választ kaptunk a 

tárcától e problémakörrel kapcsolatosan.  
A 14-esről szavazunk most, a tárca nem támogatta a következő hármat sem, ezt jelezte 

összevont válaszában. Ki az, aki támogatja a 14-est? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 15-ös Magyar Zoltán indítványa. A tárca már kifejtette az álláspontját. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 16-os ugyanehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, Magyar Zoltán indítványa. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  

A 17-es Sáringer-Kenyeres Tamás indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 18-as Jakab István és Győrffy Balázs indítványa. Itt a szerkesztők a 

házszabályszerűségre vonatkozó megjegyzést tettek, miszerint ők nem látják a 
házszabályszerűségét, olyan szakasz megnyitását látják, amely nem indokolt a törvény 
benyújtott szerkezetéhez képest. Viszont amikor kielemeztük ezt az indítványt, mi találtunk 
egy olyan szakaszt, ha jól értettem, amely benne van az előterjesztésben, megnyitásra került, 
és annak a tisztázásához viszont szükségeltetik a mostani és a további két vagy három 
indítvány megtárgyalása is, legalábbis mi ezt így láttuk. Kérdezem a tárcát a jogi 
szempontból, hogy ők hasonlóan látják-e. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, méghozzá a 25. 

ajánlási pontban található rendelkezésekkel függene össze a 18., valamint a 23. ajánlási 
pontban lévő módosítás, és az utóbbi kettő házszabályszerűsége szerintem így megfelelő.  

 
ELNÖK: Akkor először a házszabályszerűséget próbáljuk meg értelmezni, aztán majd 

mások is, akiknek ez a feladata. Először azt kell megkérdeznem, hogy elfogadjuk-e 
házszabályszerűnek a 18. indítványt, Jakab István és Győrffy Balázs javaslatát. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez többség. Ezek szerint tárgyalni fogjuk.  

Akkor most kérdezem a tárcát erről az említett indítványról. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez egyhangú.  
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A 19-es következik, amely a 22-eshez kapcsolódik, először a házszabályszerűségéről 
döntünk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány szükségszerű és ezáltal 
házszabályszerű? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 19-esről kérdezem a tárcát.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: És ez a 22-esre is vonatkozott, hiszen kapcsolódó indítványokról van szó. 

Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 20. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. (Magyar 

Zoltán: A múltkor támogatták.)  
 
ELNÖK: Értem a tárca álláspontját. (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Egy rövid indokolást szeretnék kérni. Illetve 

megjegyezném, hogy az utolsó esetben, amikor tárgyaltuk ezt a törvényt, akkor a 
Mezőgazdasági bizottság támogatta ezt a módosító javaslatot - bízom benne, hogy 
következetes lesz.  

 
ELNÖK: De azóta, én úgy tudom, erről törvény született, és a törvényben viszont nem 

ez a változat lett megszavazva. (Magyar Zoltán: Csak jelzem, hogy önök egyetértettek vele.) 
Egy nagyon új fejezetet nyitnánk ki a képviselőcsoportonként való támogatásra, mert ezzel 
megváltoztatnánk a Hungarikum Bizottság teljes összetételének a létszámát, amit megint csak 
törvényben szabályoztunk. Én azt akarom most megkérdezni, hogy miért fontos a „kettő” 
helyett az „egy-egy tagból álló” megjelölés - eddig ezt nem is vettem észre, amíg Zoltán 
módosító indítványt nem nyújtott be hozzá. Az eredeti verziót nem értem most már, most 
jöttem rá, de mindegy! 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hogy miért voltak ketten?  
 
ELNÖK: Tessék? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Hogy miért voltak ketten 

eredendően?  
 
ELNÖK: Most is ketten maradtak, ha jól látom, csak valamiért nem úgy van írva, 

hogy kettő, hanem hogy egy-egy tagból áll. (Magyar Zoltán: Nem, az az én módosítóm!) 
Bocsánat! (Sáringer-Kenyeres Tamás: Simicskó, Lezsák, kész!) Oké, rendben, visszavontam 
minden eddigi fejtegetésemet. A tárca álláspontja az, hogy nem támogatja. Kérdés, észrevétel 
van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 21-es Szabó Rebeka indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Szabó Rebeka! 
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SZABÓ REBEKA (LMP): Indoklást szeretnék kérni.  
 
ELNÖK: Indoklást kér.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A Hungarikum Bizottság 

tagjai külön díjazás nélkül végzik a tevékenységüket, de ennek nincsen kapcsolata az őket 
delegáló szervvel fennálló jogviszonyukkal, tehát ez a rendelkezés szerintem nem 
értelmezhető, hogy az őket delegáló szervvel fennálló jogviszonyuk alapján végeznék külön 
díjazás nélkül. Egyébként is külön díjazás nélkül végzik a tevékenységüket. (Szabó Rebeka: 
Rendben, köszönöm.) 

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, a bizottságunk nem támogatja.  
A 23-as indítványhoz érkezünk, amely… (Szabó Rebeka: Nem a 22-es jön? - 

Közbeszólások: Azon túl vagyunk!) Nem, a 23-ason nem vagyunk túl, mert az nem 
kapcsolódott… (Közbeszólások: A 22-esről volt szó, az a 19-eshez kapcsolódott.) Azért 
mondtam, hogy a 23. indítványhoz érkeztünk. (Közbeszólások: Csak itt kérdés volt.) Jakab 
István és Győrffy Balázs indítványáról van szó. A szerkesztők szerint itt is felmerül a 
házszabályszerűség kérdése, ugyanabba a kérdéskörbe sorolva, mint az előbbi 
álláspontunknál, ezért szavazni fogunk róla. Kérdezem, ki tartja úgy, hogy a benyújtott 
indítvány szükségszerű és ezáltal házszabályszerű. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Ezek után kérdezem a tárcát a 23-as indítványról. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez egyhangú.  
A 24-es Szabó Rebeka indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Csupán indokolást szeretnék kérni. 
 
ELNÖK: Igen, indoklást kérünk.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A szakmaközi törvény 

kimondja, hogy az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény 
rendelkezései szerint kell eljárni, ami pedig magában foglalja azt, hogy a döntést indokolni 
kell. A Ket. szerint hozza meg a hatóság a döntést.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 25. indítvány következik. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 
Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Az ajánlástervezetben foglalt indítványokkal végeztünk, azokról szavaztunk, azonban 
bizottságunk a tárca inspirálására módosító indítványok benyújtását terjeszti még elő. Ez azt 
jelenti, hogy képviselőtársaim megkapták azt az összefűzött bizottsági módosítóindítvány-
köteget, amelynek a megvitatását kezdeményezem, és hogyha olyan döntés születik, akkor 
bizottságunk benyújtja ezen módosító indítványokat.  

Mivel a most benyújtott, egyes agrár tárgyú törvények is elég vegyesek, így több 
területre irányuló módosító indítványokat tartalmaz az előterjesztés. Ha bármelyiknél, amelyet 
vitára teszek fel, kérdés merül fel, akkor azt jelezzék bizottsági tagtársaim, hogyha 
értelmezésbeli vagy bármi, szándékbeli pontosítást szeretnének kérni, akkor a Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviselőit kérjük meg, hogy adjanak tájékoztatást a benyújtás 
szükségszerűségéről. 

Az első a földrendező és földkiadó bizottságok működését pontosítja - én így 
foglalnám össze, az indokló részében ez részletesen olvasható. Megnyitom a vitát. Van-e 
kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak jelezni szeretném, 

hogy mivel nem volt módunk ezeket a módosító indítványokat megismerni, következetesen 
tartózkodnánk. Biztosan van közte támogatandó, most volt egy pár percem, ahogy 
belenéztem, van közte ilyen, de így nem tudunk érdemben részt venni a munkában. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megértjük. Én is konzultáltam reggel a főosztályvezető-helyettes úrral, és 

úgy gondolom, az eddigi tapasztalatokat, jelzéseket és problematikákat technikailag kezelő 
indítványokról van szó egyes szakági területeken, így például a földrendező és földkiadó 
bizottságok kapcsán - aztán majd a további területekre is rátérünk. (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 

 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm. Ehhez kapcsolódóan csak egy kérdést vagy 

kérdést szeretnék feltenni, bár azt hiszem, ez már előkerült. Nem volna-e esetleg mód arra a 
jövőre nézve, hogy az ilyen bizottsági módosító javaslatokat adott esetben e-mailen 
megkapjuk? Akár ha csak ma reggel vagy tegnap este megkaptuk volna… A kormánynak 
máskor nem szokott gondot jelenteni, hogy rövid határidővel nyújtsanak be javaslatokat. 
Gondolom, azért ez nem tíz perccel ezelőtt lett kész, és lehet, hogy segítené az ellenzéki 
képviselők munkáját, hogyha amikor kész van, akkor e-mailen a bizottság el tudná küldeni 
ezeket a javaslatokat, és akkor szívesen aktívan részt veszünk a megtárgyalásukban. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Felgyorsított ütemben dolgozik a parlament, ennek sajnálatos 

következményei is vannak. Azt hiszem, én ma reggel 7 óra 40 perces időpontban láttam meg 
az e-mailen ezeket az egyébként szakmai, belső berkekben már vitatott vagy problémaként 
feltárt kérdésköröknek a most már jogszabályi nyelvezetbe foglalt verzióját, ami esetleg 
fázisba került, hogy az benyújtható. De tolmácsolnám a VM munkatársainak is, hogy ha 
ehhez a törvényjavaslathoz és a további törvényjavaslatokhoz is lesznek még olyan 
indítványok, amelyeket már csak a bizottságunk tud benyújtani, akkor amennyiben ők már 
bizonyosak a törvényváltozat szövegében, a módosítás szövegében, azt időben kapjuk meg, és 
ha a titkárságunkhoz ez megérkezik, akkor a titkárságunk azonnal továbbítani tudja azt a 
bizottság tagjai felé.  
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Az első indítványról, tehát az első lapon megnevezett indítványról kérdezem a tárcát, 
amely javaslat a földrendező és földkiadó bizottságok kérdéskörét pontosítja, hogy támogatja-
e, javasolja-e a benyújtását.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 

szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk benyújtsa ezt az indítványt? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan többség. Megkérdezem a tartózkodást és 
az ellenszavazatot is… (Szabó Rebeka: Tartózkodom! - Magyar Zoltán: Tartózkodás, végig 
tartózkodunk.) A többiek tartózkodása mellett a bizottságunk többségi szavazattal úgy döntött, 
hogy benyújtja az indítványt.  

A második indítvány a termőföldtörvényhez kapcsolódik. Ez egy hosszabb indítvány. 
Egy rövid összefoglalást kérnék - mert úgy emlékszem, ez a leghosszabb benyújtott módosító 
indítvány - ennek a szükségszerűségéről és az egyes fordulatairól, ami számunkra fontos 
lehet. Nagy Olgának adok szót. 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A javaslatot 

három részre lehetne bontani. Az első rész a tagállami állampolgárok földszerzésével 
kapcsolatos rendelkezéseket módosítja. Ez egy szigorítást jelentene, és igazából a bírósági 
gyakorlat miatt vált szükségessé, a saját nevében és saját kockázatára végzett mezőgazdasági 
tevékenységet a bírósági döntéshozatalból láthatóan elég kiterjesztően értelmezi a bíróság. Ez 
a termőföldtörvény 8/A. §-ához fűzött módosítás szigorítaná ezt a saját nevében, saját 
kockázatára végzett tevékenységet. Illetőleg a földművelésügyi igazgatóság által, 
környezettanulmány által kiadott hatósági bizonyítvány felhasználását is szűkíti a visszaélések 
miatt, hogy konkrétan csak azokra a helyrajzi számokra vonatkozóan használhatja fel a 
tagállami állampolgári a hatósági bizonyítványt, amelyre a földművelésügyi igazgatóság azt 
kiadta. Ez véleményem szerint egyébként a hatályos szövegből is következne, ezek inkább 
pontosítások, és a visszaélések kiküszöbölését szolgálnák.  

A további nagyobb lélegzetvételű része a javaslatnak a földhasználati nyilvántartásra 
vonatkozik. Ennek indoka az, hogy jelenleg decentralizált a földhasználati nyilvántartás, 
körzeti földhivatalok vezetik. A javaslat arra szolgál, hogy egy személyi központi adatbázis 
kerülne felállításra, ami alapján a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználatok 
ellenőrizhetővé válnának országos szinten. Ehhez a személyi központi adatbázis felállításához 
viszont az szükséges - és erről szól a javaslat -, hogy a már bejegyzett, földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett földhasználók, magánszemélyek és jogi személyek egy 
meghatározott határidőn belül a személyi számukat, a személyazonosítójukat és a 
törzsszámukat jelentsék be a földhivataloknak. Erre készül majd egy külön adatlap, amely a 
Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzé lesz téve. Semmi más bejelentési 
kötelezettségük nem lenne ezeknek a személyeknek, mint ez a személyazonosító adat közlése, 
amit egyébként az ingatlan-nyilvántartás már használ, de miután az ingatlan-nyilvántartás és a 
földhasználati nyilvántartás személyi hatálya nem azonos, nem tudjuk átemelni az ingatlan-
nyilvántartásból a tulajdonosok személyi számát, személyazonosító adatait, tekintettel arra, 
hogy nem minden bejegyzett földhasználó tulajdonos is egybe, sőt általában a haszonbérlet 
címén éppen elválik a tulajdonos a használótól. 

 
ELNÖK: Köszönöm, egy pillanat! Akkor ez a módosítás ahhoz segít hozzá bennünket, 

amiről a miniszter úr is többször nyilatkozott, hogy a földhasználat és a földtulajdon 
kérdéséről egy kötelező bejelentést szeretnénk most már majd az illetékesektől kapni. Viszont 
hogyha sok helyen, az ország különböző pontjain van neki ilyen használata és tulajdona, 
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eddig nem tudtuk összehozni az egy név alatti bejelentéseket, mert az egyik a kisvárdai 
földhivatalnál, a másik meg a kaposvárinál jelentkezett. Ezt nagyon támogatjuk, köszönöm. 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. Annyit még azért 

pontosítanék, hogy eddig is mindenkinek kötelező volt bejelenteni a földhasználatát, még 
akkor is, ha tulajdonosként használta a saját területét, ez egy súlyos bírsággal fenyegetett 
kötelezettség. Jelen pillanatban a személyazonosító adatok bejelentésének a hiánya esetében is 
bírság áll fenn, hogy kikényszerítsük a személyektől az azonosító adatok közlését. 
Természetesen ez az egész termőföldtörvényben szereplő rendelkezés erről szól, csak az 
azonosító adatok, adatvédelmi kérdések miatt tűnik hosszabbnak maga a tervezet, de ez ezt 
szolgálná, és terveink szerint az ehhez kapcsolódó kormányrendelet is hatályba lépne január 
1-jén.  

Ahhoz, amit az elnök úr is mondott, hogy egy nyilvántartásból meg lehessen tudni, 
hogy kinek mennyi területe van, jelenleg is a földhasználati lap szolgál, az úgynevezett teljes 
földhasználati lap, de egy külön földhasználati összesítőt is fog tudni adni a rendszer, hogy 
konkrétan a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által vagy majd ha lesz termőföldszerzést 
engedélyező hatóság, akkor az annak a hatóságnak az eljárásaiban ez az összesítő adat 
felhasználható legyen, tehát ez egy külön adatszolgáltatási mód lenne a tervezet szerint.  

Az előbb egy picit előbbre ugrottam. A 7. § a termőföldről szóló törvénybe építene be 
egy új paragrafust. Ez az osztatlan közös tulajdonok megszüntetésével kapcsolatos. A polgári 
törvénykönyv szerint elegendő a többségi tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak 
döntése ahhoz, hogy az egész területet harmadik személy vagy akár az egyik tulajdonostárs 
vegye használatba, a kisebbség ezt a döntést csak bíróság előtt támadhatja meg. A 
folyamatban lévő osztatlan közös tulajdonok megszüntetése, tehát az a speciális eljárás, ahol a 
földhivatal szünteti meg hatósági eljárás keretében a közös tulajdont, ez kérelemre indul, 
számos esetben a kérelmező azért kéri ennek az eljárásnak a lefolytatását, hogy a saját 
tulajdoni hányadának megfelelő területet önmaga használja, és ekkor, a kimérés során 
szembesül azzal, hogy az adott területen még mindig fennáll egy olyan haszonbérleti 
szerződés, amelyhez ő kisebbségként annak idején nem járult hozzá. A javaslat szerint a 
tulajdonosnak lehetősége volna arra, hogy ha 1/1-es tulajdont szerez az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetése eredményeként, akkor egy ilyen fennálló haszonbérleti szerződést 
felmondhasson; nem a törvény erejénél fogva történne meg a haszonbérleti szerződés 
megszüntetése, hanem lehetőség lenne a felmondására, azzal a feltétellel, hogyha ő maga 
akarja azt a területet használni.  

 
ELNÖK: Egy pontosítást hadd tegyek meg! Azt tetszett mondani, hogy a jelenlegi 

polgári törvénykönyv szerint elégséges az osztatlan közös tulajdonnál az 50 százalékos 
többségi döntése ahhoz, hogy használatba adjuk. Meg szeretném jegyezni, hogy ezzel az 
állásponttal én több éve vitatkozom. Ez a polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint nem 
így van, én ezt állítottam, a VM, Gőgös Zoltán akkori államtitkár utasítása, illetve 
állásfoglalása alapján mondta azt ki, hogy de így van, 50 százalék plusz egy szavazattal egy 
haszonbérlő a teljes területre megszerezheti a haszonbérleti jogot. Ez a vita fennmaradt, 
mindaddig, amíg tavaly októberben a Legfelsőbb Bíróság döntött, és - hogy is mondjam? - azt 
az álláspontot olvasta ki a Ptk.-ból, hogy nem lehet 50 százalék plusz egy szavazattal a teljes 
terület haszonbérleti jogát megszerezni. Ezt én csak azért szerettem volna elmondani, mert 
most a főosztályvezető-helyettes asszony úgy fejezte ki magát, hogy a Ptk. jelenlegi szabályai 
szerint megszerezhető a haszonbérleti jog 50 százalék plusz egy tulajdonosi szavazati 
többséggel. Nem szerezhető meg - ezt szeretném pontosítani. Ezt nem én találtam ki, hanem a 
Legfelsőbb Bíróság döntött ebben. Ennek egy folyománya az, amit itt most nagyon helyesen 
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beviszünk módosításképpen. Ezt a jegyzőkönyv pontossága, illetve a gondolat pontosítása 
miatt szerettem volna belefoglalni.  

Visszaadom a szót a főosztályvezető-helyettes asszonynak.  
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

termőföldről szóló törvényjavaslattal kapcsolatos rész erről szólna, e miatt a három terület 
miatt kerülne módosításra.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egy rövid kiegészítést 

tennék a tagállami állampolgárok vonatkozásában a földszerzéssel kapcsolatos 
rendelkezésekhez. A csatlakozási okmány, Magyarországnak az Európai Unióhoz való 
csatlakozásáról szóló szerződés határozza meg azt, hogy tagállami állampolgár milyen 
feltételekkel szerezhet az átmeneti időszakban, 2014. május 1-jéig termőföldingatlant, és 
ennek a szövegét emelte át 2004. május 1-jei hatállyal a termőföldtörvény. A szöveg jelen 
módosítása tehát bár szigorításnak tűnik, tartalmában nem az, a csatlakozási okmánynak 
megfelelő jogalkalmazást szeretnénk a bírósági joggyakorlatban is megkövetelni, éppen ezért 
szükséges a módosítás. Tehát nem állapítunk meg többletfeltételt, mint amit a csatlakozáskor 
vállaltunk, csak mivelhogy annak a megfogalmazását a bíróság máshogy értelmezte, mint 
ahogy azt a nemzetközi szerződés tartalmazta, ezért szükséges egyértelművé tenni a 
normaszöveget. Ha szigorítanánk az abban lévő szabályokat, akkor nyilvánvalóan 
megsértenénk az uniós szabályokat, tehát nem célunk uniós jogot sérteni, pusztán azt 
szeretnénk, hogy betartásra kerüljenek azok a rendelkezések, amelyeket a nemzetközi 
szerződés tartalmaz.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most a kérdések, észrevételek következnek, ha vannak. 

(Jelzésre:) Igen, Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Egy dolog. Miután ez egy elég hosszú anyag, és 

nem lehet egy pillanat alatt áttekinteni, hogy szerepel-e benne vagy sem, az adatokhoz való 
hozzáférésre kérdeznék rá, tehát hogy mennyiben nyilvánosak ezek az adatok. A földbérleti 
szerződések kapcsán is egy kikötés, de ott önbevallás alapján működött, hogy 1200 hektárt 
nem halad meg az általa birtokolt vagy bérelt terület, ez vajon ellenőrizhető lesz-e ez alapján 
most már, legalább ez az önbevallás? Tehát a hozzáférés lehetőségét kérdezném meg.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Feltétlenül, 

éppen ez a célja, hogy egy sajátos hatósági bizonyítványt fog a földhivatal az NFA, de maga 
az ügyfél kérelmére is kiadni. Itt a személyes adatok védelme érdekében azért mondok egy 
ilyen sajátos hatósági bizonyítványt, mert az az általam említett földhasználati összesítő azt 
fogja tartalmazni, hogy az adott földhasználónak milyen jogcímen van összesen mennyi 
terület a használatában, helyrajzi számot ez tehát nem fog tartalmazni. Ha ez szükséges, akkor 
ahhoz viszont földhasználatilap-másolatot kell kérni, ami jelenleg is a rendszer alapján ez az 
adatszolgáltatási forma működik.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza, majd Győrffy Balázs! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak a rend kedvéért 

tiltakozni szeretnék az ellen, hogy most kapunk meg egy ilyen vastag törvényt… 
 
ELNÖK: Ez már megtörtént a kollégád részéről, de… 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Jó… 
 
ELNÖK: Kontra! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Így most kénytelenek vagyunk a főosztályvezető-helyettes 

asszony által elmondottak alapján szavazni, és a bizalom jeleként meg fogjuk szavazni 
természetesen, mert semmi okunk nincs az elmondottakban kételkedni, az osztott… (Farkas 
Sándor: Az előbb az volt, hogy tartózkodtok!) Azóta egyeztettünk… 

 
ELNÖK: Súlyos disszonancia van a Jobbik-frakción belül. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Azóta egyeztettünk, és azóta elhangzott néhány kommentár, 

úgyhogy bízza ránk, képviselőtársam, hogy hogyan fogunk szavazni! (Korondi Miklós: Már 
úgyis mindegy! - Derültség.) Ugyanakkor viszont az osztatlan közössel kapcsolatban érdemi 
kérdésem is volna, tekintettel arra is, amit az elnök úr is felvetett mint pontosítandó kérdést. 
Azt kérdezem, hogy akkor most lehet, vagy nem lehet, vagy ezután lehet, és eddig nem 
lehetett, arra kérném tehát akkor a jelenlévőket, az elnök urat is beleértve, hogy ezt tisztázzuk, 
hogy egyszerű többséggel lehet-e, és mit lehet.  

A második az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatos kérdésem. Itt a kimérésekről 
van szó. Azóta, mióta le lehetett adni ezt az igényt, hogy akkor ki lehet méretni az osztatlan 
közöst, valamikor tavasszal, több mint 300 ezer igény érkezett be, ha jól tudom. A hozzánk 
érkezett kérdések alapján a kimérés továbbra sem tisztázott, tehát hogy szigorúan csak 
sorsolással lehet-e. Mondanék egy konkrét esetet, hogy miért kérdezem ezt, mert a sorsolással 
természetesen nem volna semmi baj, hiszen az egy igazságosnak tűnő dolog, de vannak olyan 
esetek, amikor egy osztatlan közösben tulajdonos társ már használ valamilyen területet, és 
akkor ez elég rendesen sértő lenne a számukra, hogy újra sorsolás lenne, és bár van egy 
terület, amit, nem tudom, 3-5-10 éve, akármennyi idő óta művel, most egész máshova 
kerüljön, holott a többiek akkor beleegyeztek abba, hogy ő ott művelje, ahol műveli, csak nem 
lett szétméretve.  

Ehhez kapcsolódóan a földkiadó bizottságok elvileg ’93-94 táján minden településen 
minden egyes osztatlan közös területre kellett hogy hozzanak egy olyan határozatot, hogy hol 
kezdődjön, vagy milyen szabályok szerint történjen a földkimérés egy adott táblánál: az adott 
tábla északnyugati csücske, s a többi, és akkor onnan sorba, ha valaki a földkiadó bizottság 
határozata után egyénileg ki akarta méretni. Ezek érvényben vannak-e, hogy érinti ez ezt, a 
sorsolással ez hogy függ össze? Ezzel kapcsolatos a kérdés, és azt hiszem, tetszik érteni a 
kérdést. Erre hogyha választ kaphatnánk! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Hadd próbáljak meg néhány felvetett kérdésre válaszolni, azért, hogy 

egyszerűbb legyen esetleg az előterjesztők helyzete is. Azt kérném szépen, hogy most ne 
nyissuk meg az osztatlanközös-kiméréssel és a benyújtott igényekkel kapcsolatos vitakört, 
hanem kérjünk erről egy tájékoztatást. Engem is érdekel, nagyon sok gazdát érdekli, hogy a 
júliusig való bejelentési igény után milyen adatsorunk van statisztikailag, mennyi igénylő, 
darabszám, terület, s a többi, mennyi pénzünk van erre, hol tart ezt a folyamat, és akkor 
innentől kezdve, ha ennek az összegzése megtörtént, akkor milyen végrehajtási időt, lefolyást 
lát a tárca, és mindazokkal a praktikusa kérdésekkel kapcsolatosan is választ kérünk, 
amelyeket itt Varga Géza megemlített, hogy maga a felosztás folyamata milyen logikai 
sorrend szerint megy, mert volt megközelíthetőség, meg térelválasztó árokpart, meg sok 
minden… (Varga Géza közbeszól.), ne is részletezzük! Egy összegző feljegyzést kérnénk 
szépen, hogy mi a helyzet most az osztatlan közös tulajdonokkal, mekkora volt a jelentkezés, 
olyan értelemben, hogy a várt volt, alacsonyabb volt, nagyobb volt, a költségvetés a jövő évre 
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tudja-e fedezni, nem tudja fedezni az így felmerült igényeket, mindenre kiterjedően 
szeretnénk kérni egy tájékoztatást. Aztán, ha ezt megkapjuk, akkor javasolnék visszatérni akár 
egy önálló napirendi pontban is, hogy hol tartunk ezzel a kérdéskörrel.  

Az osztatlan közös tulajdonokkal összefüggő további kérdések csak egyik pontja a 
felmerült kérdéseknek. Szeretném jelezni, hogy a Gőgös Zoltán mint államtitkár által 2007-
ben a földhivatalok vezetőinek kiküldött állásfoglalása hatályát vesztette, azt visszavonta a 
jelenlegi közigazgatási államtitkár, és egy új állásfoglalást tett közzé, hogy az az állásfoglalás 
egyelőre nem alkalmazható, amelyben Gőgös államtitkár úr azt kezdeményezte, hogy 
osztatlan közösben a tulajdonosok 50 százalék plusz 1 szavazatával a teljes osztatlan közös 
területét valakinek haszonbérbe adhatják, annak a területét is, aki egyébként tiltakozna az 
ellen, hogy azt bérbe adják. Ez az elv tehát nem alkalmazható. Jelenleg, ha most, ebben az 
átmeneti időszakban, amíg a törvényi szabályozás nem kezeli ezt a kérdést, az állásfoglalás 
kiküldésre került, kizárólag a tulajdonosok arányában megtörtént szerződés bemutatásával és 
annak mértékében lehet a használati bejegyzést kezdeményeznie a leendő bérlőnek. Magyarul 
ha valaki 56 százalék tulajdonosi arányt tud bemutatni szerződéses formában a bérlés 
kapcsán, akkor az osztatlan közös 56 százalékára lehet bejegyezni a használati jogot. De ez a 
kérdéskör itt nincs lezárva, és többen inspiráltuk a Vidékfejlesztési Minisztériumot, hogy 
ehhez a törvényhez kapcsolódó módosító indítvánnyal vigyük végig az összes problematikát a 
lezárási szakaszig, hogy van, hogyha fel nem lelhető tulajdonos van, annak a földterületével 
mi van; mi van, ha öröklés van, és nem vezették át; ha hagyaték van… Sajnos nagyon sok 
életszerű probléma van, ami igazán bonyolítja az életünket, merthogy az osztatlan közös 
bonyolítja az életünket, de ebből adódóan. Ígéretet kaptunk arra, hogy a következő heti 
bizottsági ülésre kapunk egy tisztázó javaslatsort, amely elég jól előkészített állapotban van. 
Ezért nem kívánnám megint megnyitni az osztatlan közös további kérdéskörének a 
problematikáját. (Varga Géza: Elfogadom.) 

Győrffy Balázst láttam még jelentkezni.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kérdésem volna. A mostani 

helyzet az, hogy bemegyek a földhivatalba, és ha mondok egy helyrajzi számot, a tulajdonost 
megmondják nekem, a földhasználót viszont nem. Ezt kezeli-e ez a módosító? Nem tudom, 
lehet, hogy erre vonatkozott az előbbi kérdés is, vagy hogy azzal összefüggésben volt, mert 
pillanatnyilag nem mondják meg. Egyébként az az extrém eset állt elő, hogy sok esetben 
sejtették, hogy két megyében volt neki kétszer 300 hektárja, de nem voltak a földhivatalok 
összekötve, igazából lenyomozhatatlan volt az eset, mert nem volt nyilvántartva a 
földhasználat. Én egyébként eddig sem értettem, hogy ezt miért kell titkolni, ha a 
földtulajdont nyilvánosságra hozzuk, a földhasználat miért egy minősített adat? Ezt 
egyszerűen nem értem. És javaslom egyébként, hogy ha ez nincs benne, tegyük már végre 
bele ezt a bizottság részéről, mert nem értem. Ha valaki megmagyarázza nekem, szíves 
örömest megváltoztatom az álláspontomat, de nem értem, hogy miért titkos a földhasználat 
ténye.  

 
ELNÖK: A tárca képviselőjének adok szót.  
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A helyrajzi szám alapján történő 

földhasználó-kimutatást illetően nem értem, hogy a földhivatal ennek miért nem tett eleget, ez 
az úgynevezett részleges földhasználatilap-másolattal történik. A jogszabály azt korlátozza be, 
hogy egy teljes földhasználatilap-másolatot adjon ki a földhivatal bárkinek a kérésére. Azért 
más az ingatlan-nyilvántartás meg a földhasználati nyilvántartás, mert az ingatlan-
nyilvántartásban én azt mondom, hogy valamilyen helyrajzi számnak ki a tulajdonosa, a 
vagyonkezelője, a haszonélvezeti jogosultja, ez korlátozott dologra vonatkozó jogosulti és 
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egyéb adatokat tartalmaz. A földhasználati nyilvántartás meg arra az elvre épül, hogy kinek - 
nem mely földrészletnek, hanem adott esetben kinek - mennyi az országban most már, vagy 
az adott körzeti földhivatal illetékességi területén a használata. Itt tehát személyhez kötődik a 
nyilvántartás, és ezért korlátozottabb annak a megismerhetősége, mint az ingatlan-
nyilvántartásban, ahol ingatlanhoz kapcsolódnak a bejegyzett jogok. Ezt természetesen 
technikával megpróbálja a nyilvántartást vezető szervezetrendszer majd átalakítani, erre 
szolgál most a javaslat.  

A képviselő úr felvetésére annyit tudok mondani, hogy a földhivatalnak helyrajzi szám 
alapján szolgáltatnia kell a részleges földhasználatilap-másolatot, ami arról szól, hogy az adott 
helyrajzi számnak kik a földhasználói. Ha ezt a földhivatal megtagadta, akkor nem tudom, 
hogy ezt milyen okból tagadta meg, mert ez egy jelenleg is jogszabályilag szabályozott 
rendszer. Teljes földhasználatilap-másolatot nem adhat a földhivatal a képviselő úr részére, az 
esetben viszont nem helyrajzi szám alapján keres a földhivatal, hanem név szerint - ez a tiltott 
részére, csak ügyészségnek, nyomozóhatóságnak adhat át jelenleg ilyen adatokat. Helyrajzi 
szám szerint tehát adhat, kiadhat, úgyhogy valószínűleg a gyakorlattal lehet valami probléma. 
(Dr. Ángyán József: Nem ad!) De ki kellene adnia… 

 
ELNÖK: Ezt itt ne vitassuk meg! Ha ilyen konkrét esettel találkozik a képviselő úr, 

akkor azonnal éljünk a különféle fórumokon való bejelentés lehetőségével, írásbeli kérdéssel 
és egyébbel, konkretizálva a felvetést, hogy miért nem. De ha jól értem, a mostani módosítás 
épp az extrém helyzetet akarja egyértelművé tenni, hiszen akkor a jelenlegi szabályok szerint 
földhasználatra is vannak hivatalos korlátok, tehát hogyha nem tudjuk kideríteni, hogy ki a 
föld használója, akkor nem tudnánk kideríteni a törvényi korlátozás áthágásának a helyzetét 
sem, vagyis a mostani módosításának biztosan kezelnie kell a földhasználati kérdést is. Jól 
értem, főosztályvezető-helyettes asszony? 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Jól értem. Engem ez így megnyugtat. A konkrét esetnél pedig valószínűleg 

hivatali félreértés van, és akkor azt kell ott helyben tisztázni. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Bocsánat, nem rabolva az időt hadd kérdezzem meg, 

az miért ördögtől való, hogy mondjuk a tulajdoni lapon IV., V. vagy jó ég tudja milyen helyen 
a földhasználó is fel legyen tüntetve?  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez szakmailag már többször 

felmerült, cél is az, hogy a két nyilvántartást majd összevonjuk. Ennek jelenleg még 
nincsenek meg a technikai feltételei, de ez egyébként szakmailag cél. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Ezt örömmel konstatálom, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Még azért ezzel kapcsolatban szeretném 

megkérdezni - mert közben elolvastam azt a részt, amely ennek a nyilvánosságára vonatkozik 
- mert nekem úgy tűnik, hogy csak hatóságok férhetnek hozzá ezekhez az összesítőkhöz. 
Tehát teszem föl mondjuk az adott területen gazdálkodók változatlanul nem fognak 
hozzáférni ahhoz, hogy ki használja azt a földet. Ez a (3b) pont, 6. § (3b) pontja nekem azt 
mondja, hogy csak a hatóságok férnek hozzá, és maguk a földhasználók, akik ott, azon a 
területen gazdálkodnak, nem tudják ellenőrizni, hogy ki használja a földjüket.  
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DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Képviselő úr, ez az összesítő, ez 

a földhasználati összesítő (Dr. Ángyán József: Így van.), ennek tényleg az a célja, hogy 
országosan valaki milyen jogcímen mekkora területeket használ, ez valóban csak kifejezetten 
az ellenőrzéshez szükséges adatokat fogja tartalmazni. Hogyha én kíváncsi vagyok, hogy a 
településen ki használ bizonyos területet, bemegyek a földhivatalhoz, megmondom a helyrajzi 
számot, fizetek érte, és megkapom, hogy annak a helyrajzi számnak kik a használói. Ez a 
földhasználatilap-másolat szolgáltatása, amit a tervezet nem érint, mert az egy önálló 
adatszolgáltatási mód. Most vezeti be az új földhasználati összesítőt, amely viszont lehetővé 
teszi, sajátos tartalommal és formában, hogy az ellenőrzési rendszert az NFA és más hatóság 
le tudja folytatni. 

 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Igen, de változatlanul fenntartom azt az 

álláspontomat, hogy a földhasználóknak maguknak is joguk kellene hogy legyen arra, hogy 
adott esetben ha mondjuk Lepsényben használja a 200 hektárt, akkor tudja, hogy az a cég, 
amely Lepsényben 700 hektárt a gazdák elől elvisz, az országban egyébként még hol bérel 
földeket, és mennyi földet használ. Tehát ne onnan kelljen kideríteni, a támogatásokból 
visszaszámolva, hogy 16 700 hektárja van, nem tudom én, a támogatott cégnek, hanem a 
nyilvántartásból derüljön ki, hogy mennyit is használ az adott cég az országban, és szerintem 
ez egy köznyilvános adat, amely nem csak az ellenőrző hatóságokra tartozna.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köznyilvános adat, csak a 

személyes adatok védelmére meg tekintettel kell lennünk.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Akkor olyan tartalommal, ami a köznyilvános 

adatnak megfelel, de azt én elfogadhatatlannak tartom, hogy mondjuk a Dél-Balaton Agro 
nevezetű cégről nem tudom megmondani, hogy hol és hány hektárt bérel, vagy nem tudom 
megmondani, hogy a Csányi-érdekeltségeknél mennyi van, a Csányi Bonafarm-csoportjának 
vezérigazgatója azt mondja, hogy 27 ezer hektárjuk van, a támogatások alapján meg 16 700-
os adat derül ki, 10 ezer hektár tól-ig. Elképzelhetetlen, hogy egy országban ne lehessen 
ellenőrizni, hogy ki használja a földeket és milyen tételben. Én ilyen értelemben mondom, 
hogy valamilyen összesítést köznyilvánossá is kellene tenni ebből, cégenként vagy nevenként 
vagy én nem tudom hogy, hogy ellenőrizhető legyen, kik használják a földet Magyarországon.  

 
ELNÖK: Először is erre van egy uniós kötelezettségünk a földalapú támogatások 

nyilvánosságra hozatala kérdéskörben, erről örök vita van, hogy nyilvános-e ez az adat, vagy 
közérthetően nyilvános-e. Ha jól értem, a jelenlegi módosítással először is a helyi 
földterületről a használót most is figyelemmel kísérheti bárki, és ezt ki kellene adni, eltekintve 
attól, amit Győrffy Balázs mondott, hogy ott nem adták ki, de normál esetben ezt ki kellene 
adni. A mostani módosítással hatóság számára lehetővé válik az, hogy bárkiről bármilyen 
összegző adatot közzé tudjon tenni. A képviselő úrnak az lenne a kérdése, hogy ez a hatóság 
által látható, nyilvános adat miért nem látható bárki számára, erre elégséges indok-e az 
adatvédelmi kérdés. Én ehhez nem értek, ezt őszintén megmondom, de az tény, hogy komoly 
társadalmi érdeklődést váltott ki mondjuk Angliában, amikor kiderült, hogy a királyi család a 
legnagyobb haszonélvezője az EU-s támogatásoknak a termőföldmennyiség alapján, mert ott 
valaki ezt legyűjtötte, és valamiért ez ott nyilvánossá vált. Valami hasonlót érzek itt az 
érdeklődés középpontjában, hogy miért nem lehet ez általánosan nyilvános. Hogyha nem is 
legyűjthető mondjuk netán egy magánszemély által, mert ezt illetően én is érzek némi 
óvatosságot, hogy ez tényleg így lehetséges-e, de akkor gyűjtse le az a hatóság, amelynek 
most megadjuk ezt a felhatalmazást, és az tegye közzé egyértelműen, mindenki számára az 
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összes cégcsoporttal, aztán akinek kedve van bogarászni, hogy ki a cégcsoport tulajdonosa az 
áttételeken keresztül, az gyűjthesse le! Hogyha tehát ez a módosítás elfogadásra kerül, annak 
egy következménye lenne, hogy akkor legalább egy valaki van, egy hatóság, az állam, aki, 
amely ezt az összegyűjtést megteheti. De utána a következő lépés az lenne, hogy ezt legyen 
szíves közzétenni. Nem a szerződések milyenségére, tartalmára akarunk rákérdezni - ezek a 
nem nyilvános adatok döntő többségében -, hanem az EU általi kötelezettségnek megfelelően 
arra, hogy ki milyen arányban jut hozzá a földalapú támogatásokhoz, mert ez meg EU-s 
kötelezettségünk. (Közbeszólás.)  

Én ezt a benyújtás előtti módosítást annak az előfeltételének tartom, hogy a 
képviselőtársam által megfogalmazott igényt végül teljesíteni lehessen. Abban én is tényleg 
óvatos vagyok, hogy minden magánszemély netán kattintgatással hozzáférhessen-e ilyen 
adatokhoz, úgynevezett summázott, összesített adat. Az Alkotmánybíróságnak mindig az volt 
a legnagyobb kifogása - ezt is tegyük hozzá! -, kezdve a személyi számtól, emlékeznek, 
emlékeztek még, a ’90-94-es időszakban Sólyom László úr által vezetve, az volt a legnagyobb 
problémája, hogy összegző adatot ne lehessen bárkiről bármilyen szisztéma szerint legyűjteni, 
egy konkrét helyi termőföld bérlőjének az adatát, vagy azt, hogy ki bérli, azt igen, de az 
összegző adathoz különleges jogosítványok kellenek. Ha jól értem a szándékot, most a 
különleges jogosítvány, hogy rendelkezzen ezzel a különleges jogosítvánnyal csak az 
államnak adatik meg, márpedig ő bárkiről le tudja gyűjteni ezt, utána pedig az EU-s 
megfelelésnek a nem nyilvános adatok kiiktatásával közzé kellene tenni; akkor viszont már 
mindenki számára közérthető lenne ez az adatsor. Na, én így foglalnám össze ezt a kérdéskört, 
nem tudom, hogy jól interpretáltam-e.  

Akkor most térjünk… (Varga Géza jelentkezik.) …vissza a szavazásra, mondtam 
volna, de Varga Géza keze lendült a magasba. Megadom a szót. Kérném szépen, hogy most 
már röviden. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, nagyon rövid leszek. Amit az elnök úr elmondott, az 

teljesen így van, de az EU-s jogszabályt elő kellene venni, az egy adott cégről összesített 
adatként írja elő, hogy a támogatási összeget a földterületre és a földhasználatra kötötten 
összesítve nyilvánossá kelljen tenni. Sólyom elnök úr idejében ez még nem volt EU-s 
jogszabály, most ez érvényes EU-s jogszabály.  

 
ELNÖK: 2004-től az volt. Ezt a kérdéskört nem akartam kinyitni, mert abszolút nem 

tartozik a megvitatandó és a benyújtandó módosító indítványhoz. Itt az alapját teremtjük meg 
annak, hogy végre mindenki által értelmezhető adatsort nyerjünk a földhasználókról. Az egy 
másik kérdéskör, hogy eddig miért nem ilyen volt az adatsorunk, most viszont megteremtjük 
ennek az alapját, ha benyújtjuk ezt, ha nem sokáig vitatkozunk ezen, és netán benyújtjuk, 
akkor lesz esélye, hogy lesz egy ilyen adatsorunk.  

Van-e még kérdés, észrevétel: (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor kérdezem, 
hogy a bizottságunk egyetért-e azzal, hogy az imént vitatott többoldalas, a termőföldtörvényt 
módosító szabályozást benyújtsa a bizottság. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Rátérünk a következő benyújtandó indítványra, amely a díjtörvény 33. §-át törölné el. 
Van-e ehhez kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. A tárcát azért megkérdezem, 
hogy egyetértene-e ennek a benyújtásával. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk, igen. A 

törvényjavaslat benyújtása óta idő közben egyeztetések folytak a földhivatal, illetve azt MVH 
vonatkozásában az itt hivatkozott paragrafusban található díjmentesség ügyében, és az a 
döntés született, hogy az MVH is díjfizetés ellenében jut hozzá ezekhez az adatokhoz.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítvány benyújtását? (Szavazás.) Ez többség.  
A következő egy elég érdekes indítvány, nem gondoltam a Mezőgazdasági bizottság 

elnökeként, hogy ilyen etikai ügybe hajló kérdésekkel kell foglalkoznunk, amely arról szól, 
hogy az állatvédelmi törvényt módosítanánk egy különleges fordulattal, azaz megtiltanánk az 
állatok nemi vágy kielégítésére való alkalmazását, felhasználását az előterjesztés szerint. 
Próbáltam utánajárni az oknak, az indoklást is értem, és a szöveg, a benyújtott mondat is azért 
ilyen különlegesen furcsa, mert a különböző helyeken, a Ptk.-ban és egyéb megnevezett 
helyeken is ilyen szófordulatokat kell használni ahhoz, hogy a bíróság értékelhesse esetleg 
majd az így benyújtott törvénymódosítást.  

Kérdés, észrevétel van-e hozzá? (Senki nem jelentkezik.) A tárcát kérdezem, hogy 
támogatólag tud-e szólni a benyújtott javaslat szándékáról. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Igen. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), 

szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja, hogy benyújtsuk ezt az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

A következő javaslat az NFA-törvényt módosítaná több szakaszban. Itt szintén kérnék 
egy kis kiegészítést Nagy Olgától. Megadom a szót, kérem, hogy röviden foglalja össze az 
indítvány tartalmi részét. 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Az 

indítvány legfontosabb része a vagyonkezelői jog rendezése. Az NFA-törvény nyilvános 
pályáztatást ír elő a vagyonkezelői jog létrejöttéhez, azonban a nemzeti vagyonról szóló 
törvény, egyéb konszolidációs törvények több esetben rendelkeznek arról, hogy törvény, 
illetve jogszabály jelölheti ki a vagyonkezelőt kivételes esetben. Maga az NFA-törvény ezt a 
helyzetet nem kezeli, szükség van arra, hogy az NFA-törvény is kimondja, hogy jogszabály is 
kijelölhet vagyonkezelőt, illetőleg miután maga a Nemzeti Földalapról szóló törvény most is 
megmondja, hogy mely területekre kivel köthet szerződést az NFA vagyonkezelői jog 
alapítása céljából, nincs szükség arra, hogy versenyeztetéssel történjen a vagyonkezelő 
szerződéssel történő keletkeztetése, tehát az indítvány kiveszi az NFA-törvényből azokat a 
részeket, ahol nyilvános pályáztatást ír elő a törvény, és megmondja, hogy kivel köthető 
meghatározott területek, erdő, természetvédelmi terület és egyéb területek kapcsán 
vagyonkezelési szerződés. Alapvető, hogy költségvetési szervvel köthető vagyonkezelési 
szerződés, illetőleg olyan gazdálkodó szervezettel, amely alapfeladata, tevékenysége céljából 
kívánja hasznosítani a területet. Más jogszabályokkal való összhang megteremtése miatt 
módosul tehát a vagyonkezelői jog kapcsán az NFA-törvény, illetőleg megszüntetésre kerülne 
a pályáztatás útján történő vagyonkezelési szerződés alapítása vagy keletkezése.  

Emellett a javaslat a Birtokpolitikai Tanács döntési jogkörét meghatározott esetekre 
korlátozná. A jelenleg hatályos törvény szerint a tanács olyan ügyekben dönt, ahol az NFA 
versenyeztetés mellőzésével köthet haszonbérleti szerződést, vagyonkezelési szerződést, 
illetőleg adásvételi szerződést, viszont vannak olyan ügyek, amelyekben adott esetben 
osztatlan közös tulajdonban van a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az NFA-t megillető 
tulajdoni hányad olyan csekély mértékű, hogy erről az NFA elnöke is saját döntési 
kompetenciában tudna dönteni a versenyeztetés mellőzésével. Ellenben vannak olyan ügyek, 
például telekalakítási ügyek, ahol nem kell a BPT, a tanács döntése, de adott esetben az 
ingatlan értéke olyan magas, hogy indokolt volna a tanács döntése az NFA elnökének a 
döntésén kívül. A 61. § ezt az esetet kezeli, ingatlanérték-határhoz köti a tanács döntési 
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jogkörét, tehát minden olyan esetben, ahol a versenyeztetés mellőzéséről van szó a jogügylet 
létesítése kapcsán, de 1 millió forint vagy annál magasabb az ingatlan értéke, ezt rendeli a 
tanács döntési jogkörébe, az alatt az NFA elnöke dönt ezekről az ügyekről. 

A vagyonkezelői jog és ezen eseten kívül még a javaslat 63. §-a lényeges. Maga a 
termőföldről szóló törvény bizonyos tekintetben azt mondja ki, hogy a Nemzeti Földalappal 
kapcsolatos ügyekben a termőföldről szóló törvényt akkor kell alkalmazni, hogyha az NFA-
törvény eltérően nem rendelkezik. Jelenleg csak egy ilyen kör van, ez az elő-haszonbérleti jog 
gyakorlásával kapcsolatos témakör, amelynek kapcsán az NFA-törvény kimondja, hogy az 
NFA-s ügyekben nem kell alkalmazni. Ez a tervezet vagy javasolt rendelkezés pedig a 
haszonbérleti időtartamtól való eltérésre ad lehetőség az NFA-s ügyekben, amikor ugyanis 
valamely támogatáshoz kötött földhaszonbérleti szerződést azért szükséges meghosszabbítani, 
mert az adott támogatási jogosultság kötelezettséget ír elő a földhaszonbérlő számára, és 
letelne az az időtartam a haszonbérleti szerződés alapján, amikor ő viszont a támogatási 
kötelezettségének még nem tett eleget, illetőleg az a lejárat későbbi időpontra eshet, tehát 
ez… 

 
ELNÖK: Ez az AKG esete? (Közbeszólások: Igen.)  
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tehát itt a szerződés 

meghosszabbítására ad lehetőséget az NFA részére, arra figyelemmel, hogy a törvényjavaslat 
alapján, az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat alapján a meghosszabbítás most új 
szerződésnek minősülne, tehát itt egy ilyen sajátos eltérés miatt szükséges ez a módosítás.  

A 64. § egy szigorítást jelentene az NFA-val szerződő fél oldaláról. Itt jelenleg csak a 
pályázati kiírásokban alkalmazott kizáró ok ez a 120 napot meghaladó lejárt tartozás. Ezt 
törvényi szintre szükséges emelni, mert a pályázati kiírás és a szerződés megkötése közötti 
idő elég hosszadalmas ahhoz, hogy ezt a 120 napot ne a szerződéskötéshez kössük, a pályázati 
kiírás alapján lehet, hogy még nem telt le a 120 nap, de a szerződéskötéskor már letelt, beállt 
ez az esedékesség, és abban az esetben viszont az NFA nem tudja alkalmazni ezt a kizáró 
szabályt.  

Továbbá egy törvényi bontó feltételt tartalmazna a 19 §. (1) bekezdés a) pontja. Az 
olyan ügyekben, ahol felszámolás vagy végelszámolás alá kerül a terület használója, számos 
jogvitába megy bele az NFA, hogy a felszámolóbiztostól az adott területet visszavegye 
hasznosításba. Itt sok esetben pereskedésekbe torkollik ez az egész ügy, maga a törvény 
mondja ki, hogy ha felszámolást rendelnek el az adott céggel szemben, vagy ha 
végelszámolás alá kerül, akkor a szerződés megszűnik, ugyanis a felszámolóbiztosnak nem 
érdeke visszaszolgáltatni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a területet, annak ellenére, 
hogy a most hatályos törvény előírja az azonnali hatályú felmondást, de miután a felmondást a 
másik félnek el kell fogadnia, ha nem fogadja el, bírósági peres eljárás kezdődik, viszont a 
Nemzeti Földalapba tartozó terület hasznosítása így meg rendezetlen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Egy rövid kérdésem volna. Nem tudtuk átnézni teljesen, 

lehet, hogy tartalmazza is a törvény, ennek az előrebocsátásával teszem fel a kérdésemet. A 
Magyar Államvasutak kezelésében lévő földek kapcsán azért hallunk olyanokat, hogy ott nem 
teljesen szabályozottan szabadulnak meg földektől, s a többi. Az miért nem esik azonos 
megítélés alá a honvédség által hasznosított vagy használt, de számukra már nem szükséges 
földek viszonyaival, vagy ez rendben van, vagy miért nem tudjuk egyszerre kezelni, mi a 
különbség, vagy ott egyáltalán van-e még ilyen rendezetlen terület? Tudomásunk szerint van. 
(Közbeszólások: Elég sok! Egy regiment!)  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Nem egészen világos nekem, 

hogy a nyilvánosságot miért kell tovább szűkíteni ezekben az ügyekben, a főosztályvezető-
helyettes asszony azt mondta, hogy bizonyos esetekben egyáltalán nem kell kifüggeszteni az 
új változtatást. Ez nem igazán világos nekem.  

A másik dolog az, hogy ami indoklás itt… Bocsánat! (Bekapcsolja a mikrofont.) 
…Ami itt indoklásként elhangzott, hogy előfordulhatnak olyan kötelezettségvállalások, 
amelyekhez támogatások járnak - nyilván az AKG-ra gondolt -, amelyeknél előbb lejárna a 
szerződés, mint hogy az AKG-kötelezettségvállalás megszűnne. Ezt nem igazán értem. Hogy 
működhetnek ma egyáltalán olyan AKG-s támogatások, ahol nincs érvényes, legalább öt évre 
szóló szerződése az illetőnek, hogy ha közben fölvette ezeket a támogatásokat? Ez nem 
egészen világos nekem, és, mondom, ezek olyan súlyos ügyek, hogy jó lett volna ezeket előbb 
látni, hogy milyen következményekkel járnak ezek a változtatások. Igazán nem tudja 
megítélni az ember, csak abból, amit itt elmondott a főosztályvezető-helyettes asszony.  

Ez a nyilvánosság helyett engem erre a kényszerhasznosítás nevezetű akármire 
emlékeztet, ami az új földtörvényben vagy földforgalmi törvényben is benne van, hogy 
egyébként vannak olyan esetek, amikor semmit nem kell nyilvánosságra hozni, és annak 
adom, akinek akarom, és úgy hosszabbítom, ahogy akarom. Tehát azért jó lenne erre 
valamiféle indoklás, hogy miért szükséges az, hogy ne is tudjanak arról azok, akik egyébként 
ott a környéken használják, akik esetleg szintén használnák ezeket a területeket, hogy itt 
hosszabbítjuk a szerződését valakinek, és ez miért nem minősül új szerződésnek? Miért nem 
minősül ez olyan változásnak, amiről tudnia kell a közösségnek, hogy itt újabb öt évre vagy 
nem tudom hány évre meghosszabbítunk valakinek szerződéseket? Azért jó lenne valami 
védhető indokot is elmondani, hogy miért van erre szükség.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm. Egy rövid értelmező kérdésem lenne csak, 

mert első ránézésre számomra nem derül ki ebből a jogszabályból. Alapvetően a 66. §-ban 
lévő módosításokra szeretnék rákérdezni. Már az általános vitában is feltettem a kérdést, hogy 
a védett… Tehát vannak olyan honvédelmi területek, amelyek bizonyos védelem alá esnek, 
gondolhatunk itt mondjuk a tatárszentgyörgyi homokpusztára, ami az egyik legnagyobb. Jól 
látom-e akkor, hogy ez a módosítás ezt is hivatott rendezni, hogy adott esetben hogyha egy 
ilyen terület védett, akkor az az NFA-nak előírja valamilyen módon, hogy lehet, hogy nem is 
az ő vagyonkezelésébe kerül, hanem a nemzeti parkéba, tehát a természeti értékkel rendelkező 
területek sorsát hogyan határozza ez meg? És még annyi, hogy ha esetleg van olyan 
honvédelmi terület, amely még nincsen védettség alatt, de adott esetben kialakult rajta - 
merthogy nem használták - mondjuk egy nagyon jó gyepterület, akkor van-e arra garancia, 
hogy azt adott esetben nem szántóként fogják hasznosítani, hanem a megfelelő művelési ágba 
fog kerülni? Vonatkozik-e erre ez a módosítás? Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. A 63. §-t, elnézést, de nem értem. Az 

AKG területre szól, tehát ha úgy hirdetnek meg mondjuk haszonbérletre egy területet, hogy az 
AKG-s kötelezettséggel együtt átvállalható, akkor én nem értem, hogy a véleményem szerint 
egyébként erősen jogszabályi kereteket feszegető körülmények között elnyert AKG-s 
támogatásnak a haszonélvezőit miért hozzuk még ilyen javított helyzetbe. Lejár a szerződés, 
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ha a területet az NFA úgy hirdeti meg, hogy AKG-s kötelezettséggel együtt lehet rá pályázni, 
akkor én nem értem ezt a paragrafust. Jól tudom, ugye - javítsatok ki, ha nem -, hogy az AKG 
területre szól, tehát ha lejár a szerződés mit tudom én iksz településen a 63/2-es, ami állami 
tulajdonban van vagy magántulajdonban van, és mondjuk öt évre szól az AKG-s 
kötelezettség, akkor az adott terület kiadható bérbe úgy is, hogy az AKG-t átvállalja annak 
minden kötelezettségével és természetesen egyéb hasznaival együtt is.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Szerintem nem lehet átvállalni.  
 
ELNÖK: Én is úgy tudom.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Én úgy tudom, hogy át lehet vállalni.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ha személyre szóló volt a pályázat.  
 
ELNÖK: Erről majd állásfoglalást kérünk, én is bizonytalan vagyok az átvállalással 

kapcsolatban sajnos. Az itt felmerült izgalmas kérdések kapcsán még azt szeretném 
megjegyezni, hogy ha netán tényleg van ilyen, hogy állami föld bérlete lejár, miközben az 
ötéves AKG-s kötelezettség még nem jár le - ez 2014-ig lehet csak -, akkor itt ezt a 
korlátozást miért nem úgy adjuk meg, hogy a kötelmi időszak lejártáig lehessen 
meghosszabbítani ezzel a különleges eljárással…  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Úgy van. 
 
ELNÖK: Úgy van?  
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Kötelezettség… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Elnézést, azért itt ez sokkal bonyolultabb, már 

elnézést! Az nagyon nem lesz ám mindegy, hogy 2014-ben május 1-jéig… 
 
ELNÖK: Szót adok majd Győrffy Balázsnak is, szót adok. Köszönöm ezt a 

pontosítást. Most megadom a szót a kormány, a tárca képviselőinek, és ha utána még 
felmerülnek kérdések, újra Győrffy Balázsnak fogok szót adni. Az elhangzott problémákra 
legyenek szívesek akkor válaszolni, hogy önök hogy látják. 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mi úgy tudjuk, hogy itt arról van 

szó, hogy az NFA sok-sok szerződést vett át az MNV Zrt.-től. Az természetesen egy egyszerű 
és ideális eset, ha eredendően úgy köti meg az NFA a haszonbérleti szerződést, hogy tudja, 
hogy az adott területre AKG-támogatást nyújtanak be vagy sem, és ehhez írja ki adott esetben 
a pályázati kiírásban a haszonbérleti időtartamot is, vagyis ezek az időtartamok összhangban 
vannak. Itt arról van szó, amikor valamilyen oknál fogva már egy régóta fennálló, tehát akár 
egy 15 éve fennálló haszonbérleti szerződést a törvény keretei alapján csak plusz öt évre 
lehetne meghosszabbítani, de a haszonbérleti szerződés időtartama alatt, tehát amit még az 
MNV Zrt. létesített a földhasználóval, idő közben nyújt be valaki támogatási kérelmet. Ezt 
próbálja kezelni ez az eset, hogy amit megörökölt, tehát nem most köti meg teljesen szűzen 
azt a területet az NFA, hanem a már átvett területeket, és a haszonbérlő természetesen 
bármikor bármilyen támogatást benyújthatott ezekre a területekre, és idő közben hamarabb 
járna le a már meghosszabbított, a törvényi korlát által meghosszabbított szerződés is, mint a 
kötelezettségvállalás időtartamának a vége.  
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ELNÖK: Van-e még kérdés? Mert közben én is megtaláltam azt a mondatot, hogy: 

„…üzemeltetési vagy földhasználati kötelezettség időszakának végéig meghosszabbítható”. 
Ha jól értem, ez az a mondatrész, amely egyértelművé teszi, hogy nem tovább kap különleges 
lehetőséget az NFA. 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, 

hogy a gazdák felháborodottan vették tudomásul annak idején az AKG-s döntéseket, hogy 
azokat kik kapták meg, meg kik sem. Azért hadd mondjak el valamit! Megkapták úgy azokat 
a pályázati pénzeket, hogy nem volt ötéves szerződés, ami egyébként, meggyőződésem, 
alapvetően fontos lett volna… (Varga Géza: Törvénytelenül.) …, igen, ezek után 
meghosszabbítjuk neki, megadjuk a lehetőséget, hogy meghosszabbítjuk a szerződésüket, 
adott esetben 2014 májusában ők lesznek a földhasználók, tehát effektíve ők ezzel a 
bázisjogosultságot is megszerezték egy egyébként jogosulatlan AKG-s támogatással együtt is. 
Ez szerintem… Lehet, hogy a szándék jó, de ez ebben, ha jól olvasom, benne van, ez ebben 
benne van, és azzal, hogy ő kapott egy AKG-s támogatást, amit egyébként nem kaphatott 
volna meg, még egyszer mondom, ezzel most kvázi legalizáljuk azt az állapotot, kitoljuk a 
földbérleti szerződést addig, hogy az AKG-t ne bukja el, ja, és ezzel egyébként odaadjuk neki 
a 2014-ben keletkező bázisjogosultságot is. Szerintem ez…, ezt a gazdák nevében 
visszautasítom. Nem azért, mert most…, hanem mert, még egyszer mondom, felháborodottan 
vették tudomásul az akkori szocialista kormány regnálása alatt hozott AKG-s támogatási 
döntéseket, és ennek a függvényében még megkínáljuk őket a bázisjogosultsággal ’14-ben, ez 
szerintem erősen végiggondolandó. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Abszolút egyetértek azzal, amit Balázs elmondott. 

A helyzetet mindenki ismeri: 2009-ben kötögettek itt mindenféle szerződéseket, az AKG-t is 
akkor osztották szét öt évre, tehát ez pontosan az az időszak, amiről itt szó van. De még 
jobban súlyosbítja ezt a dolgot, hogy mindezt titokban próbája megcsinálni a Földalap, tehát 
úgy, hogy nem is hozza nyilvánosságra, kinek jártak le a szerződései, hol vannak azok a 
földek, egyáltalán fel sem merülhet az, hogy másnak adják a földet, mert nem is tudják az 
emberek, hogy milyen földekről van szó. Az NFA-nak itt olyan jogosítványt adunk, hogy ő 
eldönti, hogy meghosszabbítja, és semmiféle nyilvánosságot nem adunk ennek a dolognak. Ez 
ugyanaz, mint - most megint csak erre vagyok kénytelen hivatkozni - az a jelenlegi gyakorlat 
is, hogy megbízási szerződéssel hosszabbítgatom évenként a szerződéseket, úgy, hogy nem is 
tudják az emberek, milyen feltételekkel adta az állam, kinek adta, miért adta, mekkora földet 
adott. Ennek egy törvényi legalizálásáról van szó olyan helyzetben, amit Balázs nagyon 
pontosan leírt, amikor ez magyarázhatatlan abban a közösségben, ahol ez majd le fog zajlani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza!  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Sajnálom, hogy szűkében vagyunk az időnek, de ehhez 

muszáj annyiban hozzászólnom, hogy azokat a szerződéseket már felül kellett volna vizsgálni. 
Én azt gondolom, egyetértve a két előttem szóló képviselőtársammal, hogy ezt most, mielőtt 
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ezt elfogadjuk, felül kellene vizsgálni, hiszen az AKG nem alanyi jogon járt, ott pályázatok 
voltak, ott pontokat lehetett és kellett szerezni, tehát ilyen értelemben nem olyan egyszerű, 
hogy jó, én két évig teljesítettem, két évig én megfeleltem a pontoknak, de most átadom egy 
olyannak, akinek köze nincs a pontszámoknak való megfeleléshez, magyarul jogtalanul jut 
hozzá valamihez. Akkor ez történt. Én ezt kifogásolom - és most nem politikai alapon, hanem 
szakmailag -, ezt felül kellene vizsgálni, vagy felül kellett volna már vizsgálni, mert ezek 
törvénytelen szerződések voltak, ezeknek nem lett volna joguk ezeket hasznosítani. 

 
ELNÖK: Rendben, egyelőre nem terjesztem elő ezt a bizottsági módosító indítványt. 

Tisztázzuk, ezt a részét vagy vegyük ki, vagy kapjunk érdemi információt, hogy mi a 
szándéka ezzel az ominózus vitatott szakasszal a tárcának, illetve az NFA-nak.  

Nekem még egy kérdésem lenne. Ugyanebben az indítványsorban a védett természeti 
területek nemzeti parkok tulajdonába, kezelésébe adását a 66. § (3) bekezdése nyitja meg. 
Szeretném megkérdezni, hogy most van olyan védett természeti területünk, amely nem az 
állam kezelésében van, és ezeket… Mire terjed ki ez az indítvány - akkor így kérdezem meg -, 
ha példát kaphatnánk efelől! Köszönöm.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A (3c) bekezdése a 21. §-nak 

most is szerepel az NFA-törvény szövegében, csak azzal, hogy nyilvános pályáztatással 
történő vagyonkezelésbe adásról rendelkezik. Jelenleg tehát ez szűnik meg, és ezért mondja ki 
a tervezet, hogy ha ilyen területek vannak a Nemzeti Földalapban, akkor annak a 
vagyonkezelője nem nyilvános pályáztatás útján szerzi meg a vagyonkezelői jogot, hanem a 
törvény mondja ki, hogy az a nemzeti parkok vagyonkezelésébe kerül.  

 
ELNÖK: Ez rendben van, csak milyen ilyen területek vannak, amelyek védett 

természetvédelmi területek, és még nem az NFA, ezáltal nem a nemzeti parkok kezelésében 
vannak? (Szabó Rebeka: Például a HM kezelésében is vannak.) 

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A HM kezelésében is vannak, a 

HM vagyonkezelésében is vannak, amelyek most át fognak kerülni, de még rengeteg van a 
földkiadással nem érintett…, tehát amik még földkiadásra várnak, termelőszövetkezeti 
földhasználati jogban vannak, a termelőszövetkezet a törvény kötelezettsége miatt ezeket a 
területeket nem jelölhette ki földalapokba, és ezeknek a rendezése kapcsán is különböző 
törvények mondják ki, hogy ezeket a nemzeti park vagyonkezelésébe kell adni, még annak 
ellenére is, hogy ezek még nem állnak állami tulajdonban, tehát még a tulajdonrendezést 
megelőzően is. Ezek még nem tartozhatnak a Nemzeti Földalapba, az ingatlan-
nyilvántartásban is még csak tsz-földhasználati jog alatt szerepelnek, még nem kerültek a 
Nemzeti Földalapba, mert ennek az egész földprivatizációs eljárásnak nincs még vége az adott 
területen. 

 
ELNÖK: Rendben. És ez a felhatalmazás esetleg kiterjedhet egy olyan helyzetre is, 

hogy most magánszemély tulajdonában álló területből egy minősítés következtében védett 
természeti területté lesz minősítve, és ebben a pillanatban ez e törvény hatálya miatt át fog 
kerülni a nemzeti parkokhoz? (Dr. Nagy Olga bólogat.) Tehát egy ilyen helyzetre is kiterjed. 
És milyen ellentételezés van, vagy hogy zajlik le egy ilyen folyamat? Mert ott azért, azt 
hiszem, a tulajdonos meg fog lepődni, ha egy ilyen bekövetkezik az ő területén.  

 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jaj, hát ha az állami tulajdonba 

kerül! Magánszemély nem… Ugye az NFA-törvény az állami tulajdonba tartozó 
ingatlanokról rendelkezik. Ha magánszemélytől megveszi az állam a védett területet, például 
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kisajátítás útján, akkor az állam esetében tudunk vagyonkezelőt feltüntetni, aki a nemzeti park 
lesz. Magánszemélyre nem terjedhet ki, tehát magánszemély tulajdonában álló területre az 
NFA-törvény hatálya nem terjed ki.  

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Ez a (3c)-ből nem derült ki, mert itt egy 

általános szövegezés van - a környezetből biztos kiderült volna. 
 
DR. NAGY OLGA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Azt javaslom, hogy ebben a formájában ne terjesszük elő. Lesz még bizottsági 

ülésünk, amelyen ezt tisztázhatjuk, és kérem szépen, hogy Győrffy Balázs az ideiglenesen 
megbízott agrárkamarai elnök súlyával legyen szíves tisztázni ezt a kérdéskört, hogy a VM-
nek, illetve az NFA-nak mi a szándéka ezzel, milyen probléma tornyosodik előttünk, amit 
lehet-e ezzel a törvényi szakasszal kezelni, vagy pedig ezzel abszolút nem lehet kezelni. Ezen 
most továbblépünk. Ez a 61. és a 63. §-ról szóló javaslat, tehát ami úgy kezdődik, hogy: „A 
törvényjavaslat 61-63. §-a a következők szerint módosul”, ezt egyelőre teljes egészében 
kihagyjuk, mert nem tudjuk most átszerkeszteni.  

Ezzel rátérünk az azzal a felvezetéssel kezdődő módosító indítványnak a beadására, 
hogy: „ A törvényjavaslat a következő 75. és 76. §-sal egészül ki”, ahol is a földmérési és 
térképészeti eljárásról szóló pontosításokat látok. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem 
jelentkezik.) A tárca részéről van-e megjegyeznivaló a benyújtási szándékhoz?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 

Pontosításokat tartalmaz, kiegészül a levegőből végzett távérzékelés a föld-, illetve 
űrtávérzékelés fogalmával, és további pontosításokat tartalmaz az adatbázisok adatvagyon-
védelmére vonatkozóan. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk benyújtsa a módosító indítványt. Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A következő indítvány úgy kezdődik, hogy: „A törvényjavaslat a következő új 95. §-
sal egészül ki”, a szakmaközi törvény és további, egyéb megnyitott szakaszok kerülnek itt 
sorra. Kérdezem a tárcát, hogy támogatja-e.  

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

benyújtását. Ez a tejtermékpálya vonatkozásában teszi lehetővé azt, amit az uniós jog, a 
1234/2007/EK is megenged a tagállam számára, hogy egy egyszerűsített eljárással ismerjen el 
szakmaközi szervezetet a tejtermékpálya vonatkozásában, annak a hazai törvényi átvezetését 
tartalmazná, illetve azt, hogy a szakmaközi szervezet vagy az elismerésre kerülő szakmaközi 
szervezet által már működtetett intézkedések, például a marketingalapra vonatkozó intézkedés 
kiterjesztését minél hamarabb megtehessék. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki ért egyet azzal, hogy benyújtsuk ezt a módosító indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

Az összekapcsolt iratanyagban nem látok olyan további módosító indítványt, 
amelynek kapcsán szándékunk lenne a benyújtásra. Bárkinek van-e tudomása olyan módosító 
indítványról, amelyről a bizottságunknak döntenie kellene, tudunk-e ilyenről? (Nincs jelzés.) 
Nem tudunk ilyenről. 



 31 

Akkor ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a tárca képviselőinek a 
jelenlétet. 

Egyebek 

A 2. napirendi pontban, az egyebekben csak azt szeretném jelezni, hogy várhatóan a 
szerdai ülésnapon fogunk találkozni a meghirdetett 10 órás időpontban több törvénytervezet 
vitájával, illetve módosító indítványok megvitatásával. Ha az egyebekben nincs más (Senki 
nem jelentkezik.), akkor ezt a napirendi pontot is lezárom, és az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 48 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 
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