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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait a 2013. év első mezőgazdasági bizottsági 
ülésén. Köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat is, akik 
figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését.  

A bizottság új tagjainak bemutatása 

A parlament munkáját figyelemmel kísérők esetleg értesülhettek arról, hogy több ok 
miatt bizottságunkat is érintette személyi változás. Dr. Ódor Ferenc eddigi bizottsági tag 
képviselőtársunk járásihivatal-vezető lett, ez a munkája összeférhetetlenséget jelent a 
parlament bizottsági tagságával, ezért Ódor Ferencnek erről a bizottsági helyről le kellett 
mondania. Helyét a Fidesz dr. Tóth József személyével töltötte fel, és mivel két új tagunk is 
van, mind a kettőjüktől egy rövid bemutatkozást kérnék majd, de előbb ismertetem a további 
személyi változásokat, miszerint a Jobbik jelezte, és még december 17-én döntöttünk is róla, 
hogy Korondi Miklós eddig képviselőtársunk, bizottsági tag helyére Suhajda Krisztiánt 
jelölte, aki a december 17-ei döntésünk alapján már megválasztásra került. Valamint idő 
közben megszűnt az LMP-frakció, ezért ilyenkor a Házszabály szerint a frakció által betöltött 
helyek is megszűnnek, azaz jelenleg eggyel csökkent a bizottságitag-létszámunk. A 
megmaradt négy frakció frakcióvezetőjének a közös döntése lesz majd arra befolyással, hogy 
mely bizottságokba kit fognak majd jelölni - ez egy elég bonyolult folyamat, hiszen az LMP 
értelemszerűen minden bizottságban helyeket töltött be, illetve időnként egy képviselőjük 
több bizottságban is helyet foglalt. Mindaddig tehát, amíg ez a megegyezés nem születik meg 
a bizottsági helyek új elosztásáról, addig eggyel kevesebb a bizottságunk létszáma.  

Itt szeretném köszönteni az előbb említett két, újonnan megválasztott bizottsági 
tagunkat. Az ismertetés sorrendjében először dr. Tóth Józsefet kérem meg, hogy nagyon 
röviden ismertesse az életútját, illetve annak a nyomós indítékát, hogy miért pont ő került be a 
bizottságunkba - ezt a tanulmányaidra gondoltam, József. Meg szeretném jegyezni, hogy a 
Fidesznél folyamatosan majdnem dupla túljelentkezés van az ebbe a bizottságba való 
bekerülésre, úgyhogy komoly belső viták és időnként sértődések is szoktak történni, amikor 
eldől, hogy végül is ki lesz az, akit hosszas tanakodás után esetlegesen a Mezőgazdasági 
bizottságba való kerülésre javasolunk. Józsi, tiéd a szó. 

 
DR. TÓTH JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Kedves Vendégek! Tóth József vagyok, Heves megye déli részén, Tiszanánán születtem, és 
azóta is ott dolgozom. Tanulmányaimat Gyöngyösön, a középiskolai tanulmányaimat 
mezőgazdasági technikumban végeztem, később pedig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
hallgatója voltam, ott az általános agrármérnöki diploma mellett, amit növénytermesztő 
szakon szereztem meg, vállalatgazdasági szakmérnöki és takarmánygazdálkodási 
szakmérnökit, illetve a későbbiek során egy mezőgazdasági tudományi doktori címet is 
szereztem. 1977-ben kerültem haza a szövetkezetbe, és ott termelési elnökhelyettesként 
tevékenykedtem, a termelőágazatok irányításával foglalkoztam. ’93-tól egy nagyon rövid 
ideig falugazdász voltam, ’94-től pedig a település polgármestere vagyok, és nem mellékesen 
őstermelő gazdálkodunk a testvéreimmel, a fiútestvéreimmel.  

A parlamenti ciklus kezdetén azt kértem, hogy ha lehet, az önkormányzati vagy a 
Mezőgazdasági bizottságba kerüljek - sajnos a Nemzetbiztonsági bizottságban kötöttem ki 
(Derültség. - Gőgös Zoltán: Felügyelő mind a kettő! - Közbeszólás: Testhezálló!), és most 
adódott egy lehetőség, bejelentkeztem, és nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. 
Gyakran találkozom a környék gazdálkodóival, és nagyon szeretnék első kézből információt 
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adni nekik, információt szerezni tőlük, és remélhetőleg segíteni tudom a bizottság munkáját 
is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Suhajda Krisztiánnak adok szót.  
 
SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Jó napot kívánok! Én is tisztelettel köszöntök 

mindenkit! Suhajda Krisztián vagyok, akasztói származású, jelenleg Soltvadkerten élek. 
Iskolámat Kiskőrösön, a Petőfi Sándor gimnáziumban végeztem, utána a borász szakmát 
szintén a kiskőrösi Petőfi Sándor Szakközépiskolában szereztem. Mezőgazdasággal 
foglalkozom, azon belül szőlőtermesztéssel, szőlőfeldolgozással, palackozással és palackozott 
bor forgalmazásával főleg keleti, főként orosz piacra. Édesapám három társával együtt 
alakította meg az Első Magyar Borászati Kft.-t, a rendszerváltás után a Borászati és 
Kereskedelmi Kft.-t, ahol konkrétan a szüretnek a lebonyolítása, a szőlőfeldolgozás és a 
szőlőbor erjesztése volt sok éven keresztül az én feladatom. A szőlőfeldolgozás során a 
gazdákkal általában én tartottam a kapcsolatot a szőlőszüret ütemezése során. Egyébként a 
Jobbiknak 2003 óta vagyok tagja, és Bödecs Barna képviselő úr lemondása után kerültem a 
Jobbik frakciójába, most engem ajánlottak ebbe a bizottságba, és én is remélem, hogy 
pozitívan tudom majd segíteni a bizottság munkáját. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindkét új bizottsági tagunknak eredményes munkát 

kívánok! Tóth József személye kapcsán csak azt akartam érzékeltetni, hogy a Fidesznek még 
ilyen rejtett tartalékai vannak, doktori fokozattal rendelkező, agrárdoktori fokozattal 
rendelkező képviselőtársunk tudott végre bekerülni a bizottságba. Suhajda Krisztiánnal pedig, 
mondhatnám, földiek vagyunk, most már négyen vagyunk Soltvadkertről a parlamentben 
képviselők (Közbeszólások. - Derültség.), ketten a Fidesz képviseletében, ketten a Jobbik 
képviseletében, hiszen Kerényi János a Fidesz képviseletében szintén képviselőtársunk, és 
Szávay István a Jobbik képviseletében szintén képviselőtársunk.  

A napirend elfogadása 

Rátérve az érdemi munkára: a bizottsági meghívóval kiküldésre került a tervezett egy 
napirendi pont, egyetlenegy témával, a termőföldről szóló ’94. évi törvény módosításával. 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi javaslathoz. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez többség, minden bizonnyal többség. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Három nemmel szavazó ellenében a 
bizottságunk e szerint a napirend szerint fog haladni.  

A termőföldr ől szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10061. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Az első napirendi pontnál szeretettel köszöntöm dr. Nagy Olgát és Simon Attila István 
helyettes államtitkár urat, akiket megkérek, hogy legyenek szívesek ismertetni a benyújtott 
változatot. Megadom a szót. 

 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy nem túl szokványos eljárás alapján ülünk most 
itt mindannyian, és azt gondolom, ezt nyilván nem is szabad figyelmen kívül hagyni: a 
kormány T/10052. számon pénteken benyújtotta az egyes agrár tárgyú törvények 
módosításáról szóló úgynevezett salátatörvény-javaslatot, amelynek vannak olyan elemei, 
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amelyek soron kívüli tárgyalását szerettük volna kérni a tisztelt Országgyűléstől. A háttérben 
nyilván értelemszerűen folytak olyan politikai tárgyalások, egyeztetések, hogy melyek azok a 
részei ennek az agrár tárgyú törvénycsomagnak, amelyek kapcsán adott esetben a többi 
parlamenti párt, illetve frakció is tudná támogatni, hogy Házszabálytól való eltéréssel egy 
feszítettebb tempóban kerüljenek megtárgyalásra. Ennek az egyeztetésnek az eredményeként 
került benyújtásra ma délelőtt a T/10061. számot viselő és a bizottság asztalán is 
megtalálható, sokkal rövidebb javaslatunk, amely most már tényleg csak azokat a részeket 
tartalmazza ebből az ominózus T/10052. törvényjavaslatból, amelyek elfogadását és minél 
hamarabbi kihirdetését szeretné a kormány.  

Ez most már csak és kizárólagosan a termőföldről szóló ’94. évi LV. törvényt érinti, 
azt kell mondjam, lényegében annak is egyetlenegy rendelkezését, amely a földhasználati 
nyilvántartási eljárásokért fizetendő díjfizetési kötelezettséget írja elő. A tavalyi év végén 
került elfogadásra az a módosítása a termőföldtörvénynek, amely idén január 1-jétől az erdő 
művelési ágú földeket, termőföldeket leszámítva minden földhasználatra kötelezővé tette, 
előírta, tehát a földhasználat mértékétől függetlenül előírta azt, hogy a földhasználati 
nyilvántartásba be kell jelentkezni.  

Azt gondolom, azt is őszintén el kell mondani, hogy annál a megint csak nemesnek 
tűnő szándékunknál, mármint a cél elérése érdekében, hogy egy egyértelműen naprakész és 
minden adatot tartalmazó központi földhasználati nyilvántartással bírjunk, nem mérlegelte 
vagy nem megfelelő súllyal mérlegelte a kormány azt, hogy ez bizony olyan terhet ró minden 
földhasználóra, ami adott esetben aránytalan tehernövekedés, miközben egyébként 
önmagában egy adminisztratív terhet is rájuk rovunk, hiszen nekik kell bejelenteniük a saját 
földhasználatukat - ez nyilvánvalóan egy koncepcionális kérdés, tehát értelemszerűen 
mindenki a saját földhasználatáról tud csak nyilatkozni, azt hivatali úton elég nehéz lenne 
megállapítani, hiszen ezek polgári jogi jogviszonyok. Amikor ezzel szembesült a kormány, 
akkor hozta meg azt az elvi döntést - és ennek a folyománya az itt fekvő törvényjavaslat -, 
hogy ’13. január 1-jére visszamenőlegesen és minden földhasználati bejelentésre 
vonatkozóan, tehát függetlenül a földhasználat térmértékétől, eltörölné az igazgatási 
szolgáltatásidíj-fizetési kötelezettséget, hangsúlyozom tehát, hogy nemcsak az egy hektár 
alattiakra, hanem minden földhasználatra, ami praktikusan azt is jelenti, hogy ha ez a 
törvényjavaslat elfogadásra kerül, akkor a kormányhivatalok a már befizetett, ’13. január 1-je 
óta befizetett 6 ezer, illetve 12 ezer forintokat körülbelül a hatálybalépéstől számított 30. 
napig természetesen vissza fogják utalni azoknak… (Közbeszólások: 90 napig!) 90 nap? 
Bocsánat, 90 napon belül vissza fogják utalni azoknak a földhasználóknak, akik azt befizették. 
A szándék a gyorsasággal nyilván az, hogy minél kevesebben fizessenek be ilyen díjat, mert 
semmi értelme annak, hogy most beszedjük ezeket a díjakat, utána pedig visszafizessük az 
állampolgároknak.  

Még egy, megint csak azt gondolom, joghézag került az év végi törvényjavaslatba, 
amely ráadásul nagyon sok félreértésre is okot adott, ez pedig az, hogy a sokszor több 
évtizedes földhasználatoknál nem rendelkezik a törvény arról, hogy meddig kell az ilyen 
földhasználatot bejelenteni. Voltak, akik kreatív jogértelmezéssel azt mondták, hogy ha a 
törvény január 1-jén lépett hatályba, és 30 nap a főszabály a bejelentési kötelezettség kapcsán 
a tényleges földhasználat megkezdésétől számítottan, akkor ez biztos január 31-ével kell. Ez 
nincs így, de értelemszerűen az egységes jogalkalmazás meg jogértelmezés érdekében 2013. 
április 30-ai határnapra tesz a törvénymódosítás javaslatot. Ennek az oka pedig, mármint hogy 
miért pont április 30-a, az, hogy egyrészt azt gondoljuk, ennyi idő alatt bőven teljesíthető ez a 
fajta kötelezettség, másrészről pedig ahhoz a központi adatbázishoz, amiből aztán majd a már 
elfogadott jogszabályoknak megfelelően egyébként adatot kell hogy tudjon szolgáltatni a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet, illetőleg a kormányhivatalok földhivatalai, annak július 
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1-jétől működnie kell, mármint ennek az adatszolgáltatásnak, és nyilvánvalóan azt a rengeteg 
adatot, ami a mi terveink szerint április 30-áig beérkezik, fel kell dolgozni.  

Körülbelül ezek az indokaink legfőképpen inkább a sürgősségre, és ehhez kérnénk a 
tisztelt bizottság támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok lehetőséget a hozzászólásra. 

(Jelzésre:) Gőgös Zoltán alelnök úr! 
 

Hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy 
ezzel a verzióval, amely itt van előttünk, semmi baj, pontosabban egy gond van - és ezt 
inkább a főosztályvezető-helyettes asszonynak mondanám -, hogy az, hogy ez most ingyenes 
lesz, rendben van, sőt az is, hogy ami eddig nagyobb területeknél volt, az is, nyilván mind a 
kettő ingyenes lesz. Ami a gond, az az, hogy ettől függetlenül azért ezzel kapcsolatban 
nyilván merülnek fel költségek, utazás, egyéb. Nem lehetne-e ezt még egyszerűbben 
megcsinálni? Ezt inkább csak felvetném, nincs módosító ötletem, nem is szeretnék ötletelni. 
Megkérdeztem, a földhivatalokban a tulajdonosi nyilvántartás majdnem hogy száz százalékos 
biztonsággal megvan ezekről a területekről is, mondjuk úgy, hogy 95 százalékos biztonsággal. 
Nem lehetne-e egy olyat kitalálni, hogy csak abban az esetben kelljen ilyen használati 
bejelentés, hogyha nem a tulajdonos a használó? Ez töredéke lenne csak, és akkor magát a 
nyilvántartást meg úgy kezelné a földhivatal… Túl nagy hiba nem maradna a rendszerben, 
hogyha ez így lenne. Nyilván kell ennek egy reklám, egy kampány, hogy, emberek, ha bérbe 
adtad, ha szívességiben van, ha ez van, ha az van…, tudom én, hogy nem egyszerű, 
egyszerűbb, mint hogy mindenki menjen be, aztán nyilatkozzon, hogy ő a használó, de 
kevesebb embert kellene mozgatni, hogyha erre valamilyen technikát ki lehetne találni.  

Nem vagyok biztos abban, hogy ezt ma, a mai napon meg lehet oldani, de az lenne a 
kérésem inkább, hogy ezt meg kellene vizsgálni, mert sokkal egyszerűbb lenne mindenkinek 
az élete, kevesebb lenne az adminisztráció. Mert így azért nyilván ha nem is kell fizetni, de a 
földhivatalnak ezzel munkája lesz, tehát egyszerűbb lenne, hogyha azt az adatbázist tudná 
használni erre a célra, ami a kezében van, és elég jó informatikai rendszere, adatbázisa van.  

A másik: a helyettes államtitkár úr említette, hogy volt ebben a hétvégén némi 
beszélgetés, ugyanis ez a törvényjavaslat nem így került elénk, ez egy 35 paragrafusos 
törvényjavaslat volt, amiben volt olyan dolog is, amit nem gondolom, hogy sürgősséggel 
kellene megszavazni - újabb csapás a földet bérben használókra címmel mondanám a 7. §-t -, 
de van abban a javaslatban nagyon sok jó, amiről itt szót váltottunk, hogy a halastónál a 
megosztás nyilván… A halak úszkálnak ide-oda, tehát az, hogy ott megosztási rajzot kelljen 
vinni a közös tulajdonnál, azért elég izgalmas volt, ugyanígy a zártkertnél is, tehát ezek jó 
elemei. Sőt én azt mondom, hogy ez a dupla díj ügy is kezelhető, tehát nekem, nekünk még 
azzal sem volt bajunk. Amit viszont szeretnék elmondani, de ez megint nem egy olyan 
egyszerű dolog, hogy iszonyatos zavar fog keletkezni az osztatlannál azzal a 
szabályrendszerrel, amit a decemberi törvénymódosítás javasolt, és ez a módosítás sem kezeli 
azt. Ez a megosztás ügy olyan, hogy ha van egy rosszakaró a rendszerben, akkor tönkreteheti 
az egészet. Mert ugye általában mi jellemző az osztatlanra? Hogy azt egy ember használja a 
legtöbb esetben, leginkább. Na most, hogyha van egy fő a csapatban, aki be akar tartani a 
többinek, akkor egyszerűen nem írja alá a szerződést, és hiába van többségben az a kör, amely 
bérbe adná azt a földet, onnantól kezdve már megosztási rajz kell, és gyakorlatilag nem lehet 
megegyezni. Ezt tehát most mondom, biztos, hogy ezzel ügy lesz, ezzel fognak találkozni 
számtalan esetben, mert ez nem oldja meg. Magyarul az állam hiába próbálja áttenni ennek a 
költségét a földbérlőkre - mert itt erről van ám szó, hogy mindenki értse, hogy megosztatja 



- 9 - 

majd, aztán valahogy kialakul ez, és így sokkal többet meg lehet osztatni meg kikarózni, mint 
amennyit esetleg az állami keretekből meg lehet csinálni -, de baj lesz belőle. Én tehát azt 
gondolom, hogy ezen még kellene gondolkodni, hogy mit lehet, mit nem, mert nem lesz jó. 
Ez az ügyet most nem érinti, tehát tudom, hogy annak nincs itt a módosítója, csak jó lenne, 
hogy ha már egyszer elénk került ez a probléma, azért ezt is megpróbálnánk legalábbis 
valamilyen módon kezelni.  

Egyébként azzal, ami most itt előttünk van, nincs baj, tehát ez rendben van, sőt meg is 
beszéltük, hogy a délutáni ülésen még hozzá lehet tenni ehhez olyat, amit mi is el tudunk 
fogadni sürgősséggel, hogy előremenjen az ügy, mert mindenkinek az az érdeke, hogy ez a 
történet minél gyorsabban lezáródjon, ha már ilyen szerencsétlenül alakult.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 

nincsen, akkor ilyenkor szavazásra szokott sor kerülni, de mivel a képviselő úr olyan 
kérdéseket vetett fel, amelyekre szeretnénk választ kapni, megadom a szót az 
előterjesztőknek; hozzáteszem persze, hogy kinyitott egy olyan kérdést, amely most itt nem 
kérdés ezzel kapcsolatosan. (Gőgös Zoltán: Tudom.) Én nem látok akkora problémát az 
osztatlan közösök megosztása, illetve az újbóli szabályozás tekintetében előállt, előállható 
helyzet miatt, hiszen ott egy nagyon komoly tulajdonosi sérelmet kellett szerintem rendezni, 
amit véleményem szerint megpróbáltunk rendezni, az úgy helyes is, és most fog majd menet 
közben kiderülni, hogy az az egyezségi eljárási sor, amit a törvény lehetőségként felkínál a 
tulajdonosoknak, működőképes-e, vagy netán olyan anarchia következne be, amit itt, alelnök 
úr, vizionáltál - szerintem nem. De ahhoz szerintem nagyon kevés az idő, hiszen, ha jól 
tudom, ez eleve február 1-jével lépett hatályba, most van február 18-a, tehát túl sok példát 
még nem tudunk erről mondani.  

Megadom a szót az előterjesztőknek, ki-ki melyik gondolatrészre szeretne válaszolni.  
 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) válasza, reflexiója 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Mind a két részre én fogok válaszolni, már csak azért is, mert ezek részben 
összefüggnek. Amit az alelnök úrnak szeretnék mondani - és valóban beszéltünk a folyosón 
az ülés előtt -, hogy ha megnézi a kormány benyújtott jogalkotási tervét a tavaszi ülésszakra, 
abban szerepel az ingatlan-nyilvántartási törvény módosítása. Az ingatlan-nyilvántartási 
törvényt azért kívánjuk módosítani - és nagyon bízom benne, hogy a rengeteg egyéb munkánk 
mellett tényleg oda is érünk, és nem fogunk ezzel csúszni -, mert meg kívánjuk teremteni a 
jogi alapját, egyelőre még csak a jogi alapját, mert az informatikai egy kicsit bonyolultabb, 
annak, hogy a földhasználati nyilvántartást csúnya magyarsággal mondva beletoljuk az 
ingatlan-nyilvántartásba, tehát hogy egységes ingatlan-nyilvántartás legyen, amelynek szerves 
részét fogja, ha tetszik, egy IV. résszel képezni, értelemszerűen csak a termőföldeknél a 
földhasználati nyilvántartás. Az a lépés tehát, amit a kormány tavaly év végén, illetve most 
ezzel a kis kiigazítással megtesz a földhasználati nyilvántartás kapcsán, csak az első lépés. 
Azt gondolom, hogy a bizottságban ülők nálam sokkal jobban tudják - és ez nem a szokásos 
udvariaskodás -, hogy mennyire kényes a terület, amiről beszélünk, az elmúlt egy hónap a 
napnál világosabban megmutatta, elnézést, nem akarok senkit megbántani, hogy 6 ezer forint 
díj fizetésének a szelleme úgymond mekkora indulatokat váltott ki, meg tényleg ez a sorban 
állásos, be kell mennem, ki kell töltenem, nyilatkoznom kell, azt sem tudom, miről, hogy ez 
mekkora nagy kavart, zavart tud okozni. Ha valahol, akkor ezen a területen tehát biztosan 
fontolva érdemes csak lépkedni. Ez az első lépés, tényleg ezt szeretném hangsúlyozni, a 
végcél nyilvánvalóan az lenne, hogy az ingatlan-nyilvántartás része legyen a földhasználati 
nyilvántartás, és akkor el tudunk jutni oda, alelnök úr, amit ön is és egyébként én is 
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folyamatosan próbálok számon kérni a saját kollégáimon, hogy kiteregessem a szennyest, 
hogy valóban, jogászként is azt gondolná az ember, hogy ha egyszer a tulajdonos be van 
jegyezve egy közhiteles nyilvántartásba, és nincsen ezt „lerontó” valamilyen jogviszony, 
amiről a hivatalnak elvileg tudomással kellene bírnia, akkor miért is nem tudom azt tekinteni 
egy megdönthető vélelemnek természetesen, hogy a tulajdonos a földhasználó. Nem tartunk 
itt, de ugyanabba az irányba haladunk, és nagyon bízom benne, mondom, hogy ez még ebben 
az évben vissza fog ide kerülni.  

A másik témáról, amit az alelnök úr felvetett, szintén beszéltünk. Én csak arra 
szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy ha a T/10052. számú javaslatban lévő 
bármely rendelkezés kapcsán - ami értelemszerűen a termőföldtörvényre vonatkozik - amiről 
a bizottság úgy gondolja, hogy bizottsági módosítóval bele tudná emelni a T/10061-esbe, 
tehát ami itt van, arra én már most értelemszerűen azt tudom mondani, azt gondolom, nem 
árulok el nagy titkot, hogy a kormány ezeket az előterjesztéseket, ezeket a módosításokat 
támogatni fogja. Ha ezt megteszi a bizottság, azt külön meg is köszönöm a kormány nevében, 
hiszen itt most egy minimális csomaggal érkeztünk, mert nem kívántuk ezt a tényleg abszolút 
vitán felül álló sürgősséget veszélybe sodorni azáltal, hogy többet hozunk ide, a bizottság 
ülésére vagy a parlament elé, mint amire a gentlemen’s agreement vonatkozott. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. Kérdezem, hogy ki az, aki a T/10061. 
számú előterjesztést általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, az kézfeltartással jelezze 
ezt! (Szavazás.) Ez most viszont egyhangú, úgy látom.  

A bizottsági előadó kijelölése 

A bizottsági vélemény közlésére, elmondására Pócs Jánost szeretném felkérni, őt 
javaslom. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadják-e, hogy Pócs János ismertesse a bizottság 
véleményét. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Ezzel kapcsolatosan más dolgunk egyelőre, úgy tudom, nincs, mondhatnám azt is, 
hogy ezt a napirendi pontot lezárom. Ugyanakkor vissza szeretnék térni a helyettes államtitkár 
úr gondolatára, hogy itt történik egy egyeztetés, és amennyiben be tudunk még adni módosító 
indítvány ehhez a most benyújtott verzióhoz, ennek a háttérbeszélgetését letisztázzuk, akkor 
15 órára a parlament egyik üléstermébe bizottsági ülést fogok összehívni, amelynek a 
napirendjén a bizottsági módosító indítvány benyújtása fog szerepelni. Ez gyakorlatilag az 
interpellációkat követő azonnali kérdések környékén várható majd. Ha az interpellációk 
időszaka nem fejeződik be 15 óráig, akkor addig várunk, akkor az interpellációk utáni 
időszakot fogom mondani, de ha befejeződik, akkor viszont egy pontos időpontot, a 15 órát 
javaslom majd. Mindenki az általa megadott telefonszámra megkapja sms-ben, hogy melyik 
lesz az a parlamenti ülésterem - hogy ne kelljen átjönnünk -, ahol, úgy gondolom, egy rövid 
bizottsági ülésen meg tudjuk ezt beszélni.  

Az 1. napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a kormány részéről az 
előterjesztőknek a jelenlétet.  
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Egyebek 

Az egyebekben nekem nincs további közlésem. Van-e valakinek az egyebekben bármi 
mondanivalója? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor az egyebeket is lezárom, és az ülést 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 3 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


