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Napirendi javaslat  
 

1. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/10061. szám)   

(Bizottsági módosító javaslat elfogadása)  

  

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
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Farkas Sándor (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
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Obreczán Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz) 
Patay Vilmos (Fidesz) megérkezéséig dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Font Sándornak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Suhajda Krisztián (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket és mindazokat, 
akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. Bizottságunk elvileg határozatképes, 
hiszen (A kormánypárti képviselőkre nézve:) mindenki helyettesíti egy fideszes 
képviselőtársunkat, úgyhogy az ülést határozatképesnek minősítem. De rögtön kiderül, 
hányan vagyunk, mert rögtön megkérdezem, hogy a napirend kiküldött tervezetével 
kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, kérdése. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 12 szavazattal biztosan határozatképesek vagyunk, egyébként 11-gyel is, mert az 
ismert okok miatt most 20 tagú a bizottságunk. Szeretettel köszöntöm egyébként Szabó 
Rebekát, aki mint országgyűlési képviselő részt vehet a bizottsági ülésünkön, szavazati joga 
ebben az átmeneti helyzetben azonban nincs.  

A termőföldr ől szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló T/10061. számú 
törvényjavaslat  

Bizottsági módosító javaslat elfogadása 

A napirend szerint a termőföldről szóló ’94. évi LV. törvényhez benyújtott módosító 
indítványok megtárgyalása lenne a feladatunk, de ilyenről nem tudunk még egyelőre, illetve – 
ahogy a délelőtti bizottsági ülésen jeleztem a szándékunkat – bizottsági módosító indítványt 
szeretnénk benyújtani olyan témakörben, amely az előzetes egyeztetések alapján várhatóan 
bírni fogja a négyötödös többséget. Ezt a bizottsági módosítóindítvány-tervezetet kiosztottuk 
képviselőtársainknak. Először a kormányt képviselő Simon Attila helyettes államtitkár urat 
kérdezem majd meg – akit úgyszintén szeretettel köszöntök, délelőtt is ő képviselte a 
kormányt ebben a kérdéskörben –, hogy általa ismert-e ez a módosítóindítvány-sor, és 
kérdezem, hogy ha a bizottságunk esetleg benyújtana egy ilyen változatot, a tárcának mi lesz 
ezzel az indítvánnyal kapcsolatosan a várható álláspontja. Megadom a szót Simon Attila 
helyettes államtitkár úrnak.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat általunk ismert és minden pontja 
támogatott a kormány által. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e kérdésük, 

észrevételük ezekhez az indítványokhoz. (Senki nem jelentkezik.) Mint említettem, az 
ellenzéket is megkérdezték, hogy ezt is helyesnek látnák-e, ugyanúgy, ahogy a délelőtt 
benyújtott törvényjavaslatot, és igenlő választ kaptunk rá, úgyhogy ez alapján vagyunk így 
felbátorodva, hogy ezt bizottsági módosító indítványként be szeretnénk nyújtani.  

Ha nincs kérdés, észrevétel, kérdezem, ki az, aki elfogadja, hogy ezt az indítványsort 
bizottsági módosító indítványként benyújtsuk. Aki igen, az ezt kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú igen.  

Kérem az adminisztrációt, hogy miután leszignóztam, nyújtsuk be.  
Ugyanakkor most szintén az adminisztráció segítségét szeretném kérni, hogy ha 

bekövetkezik az az extrém helyzet, hogy 3-ig valaki módosító indítványt nyújt be, arról 
nekünk tárgyalnunk kellene-e. (Horváth Zoltánné: Igen.) Akkor tehát itt kellene még egy 
kicsit ülnünk. Nincs nagy esély rá, hogy valaki módosító indítványt nyújt be, hiszen nagy 
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konszenzus, úgy néz ki, négyötödös konszenzus van a benyújtott verzió kapcsán, de hogyha 
valaki benyújt egy módosító javaslatot, akkor nekünk azt meg kell tárgyalnunk, hogy ne 
kelljen amiatt újra összehívni egy bizottsági ülést. Ezért van itt tea, kávé, ásványvíz, az összes 
luxuscikkünket felkínáljuk, hogy itt tartsuk a bizottság tagjait. Köszönöm szépen addig is. 
(Rövid szünet.)  

Elnézést, hogy monológba kezdek, de kihasználom az alkalmat és Simon Attilához 
fordulok, azzal, hogy ha mély szakmai a kérdés, akkor esetleg a titkárságra kérünk majd 
információt az ügyben. A zártkertekkel kapcsolatosan egyre több kérdés érkezik. Látom, hogy 
a most benyújtott változat tisztáz némi kérdéskört, de kezdjük az alapoknál! Ahogy én a 
jelenleg hatályos törvényt, a bejelentési kötelezettséggel illetett területekre vonatkozóan 
ismerem, zártkert esetében, ha belterületen, ha külterületen van a zártkert, az adatközlésre 
kötelezett, tehát erről bejelentést kell tenni, úgy gondolom. Most ugyan több kérdéskört 
módosítunk itt ezzel kapcsolatban, pontosabban tisztázunk, de nekem az lenne a kérdésem, 
hogy a tulajdonosnak, aki úgy tudja, hogy az üdülő-, hobbitelek vagy nem is tudom micsoda, 
mit kell néznie a tulajdoni lapon, milyen bejegyzés van ott, amiből kitalálhatja majd azt, hogy 
az az ingatlan tényleg zártkert, és neki be kell jelentenie a használati kötelezettség szerint.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 

Mikrofonba?  
 
ELNÖK: Mikrofonba kérném szépen, ha lehetséges, igen. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Természetesen. 

Egyrészt zártkert fogalmilag csak külterületen értendő, tehát belterületi zártkert nincs – ez 
fontos –, az nem zártkert ugyanis. Zárkert tehát csak külterületen lehet. A másik, amit nagyon 
sokan összekevernek, vagy amire nagyon sokan nincsenek figyelemmel, az az, hogy 
belterületen az egy hektár térmértéknél kisebb ingatlanok ex lege, tehát a törvénynél fogva 
kivett területnek minősülnek.  

 
ELNÖK: Használatból kivett területnek.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Használatból kivett 

terület, azaz nincs művelési ága. Tehát ami a sajtóban is felröppent – szó szerint –, a kis 
konyhakert, ami a ház vagy az udvar végében van, fogalmilag nem lehet a bejelentési 
kötelezettség tárgya, mert az nagy valószínűséggel egy belterületi ingatlan, és nagy 
valószínűséggel kevesen bírnak egy hektárnál nagyobb területtel, amelyen élnek és amelynek 
egy részén kiskertet, néhány gyümölcsfát vagy egyebet művelnek. Ezt tehát a törvény maga 
megoldja.  

Más kérdés a külterületi zártkert kategória. Itt valóban szűkítjük ezt a szabályozási 
pontatlanságot. Az 1987-es földtörvényben még ismert volt a zártkert fogalma, és az 
lényegében négy ágazatba sorolta ezeket az ingatlanokat. Ez okoz itt most problémát, mert 
amikor a ’94. évi LV. törvény hatályon kívül helyezte a ’87. évi törvényt, akkor nemes 
egyszerűséggel azt mondta, hogy – idézem -: „minden zártkerti ingatlan termőföldnek 
minősül”, és ebből az aspektusból közelítette meg. Idő közben azonban ezek az egyedi 
ingatlanok adott esetben – ahogy az elnök úr is utalt rá – üdülőövezetként, van, amelyik már 
lakóövezetként funkcionálnak, de nincsen mondjuk ebbe az övezetbe besorolva. Tehát 
minden egyes zártkerti ingatlant egyedileg kell nézni.  

Azt szoktam javasolni minden fórumon, hogy az adott ingatlan tulajdoni lapját kell 
megnézni, és ha azon az ingatlantulajdoni lapon olyan művelési ág, mezőgazdasági művelési 
ág van feltüntetve, amely a földtörvényben szerepel, ez az a kilenc plusz egy a halastóval… 
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ELNÖK: A termőföldi definícióban, nem?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, tehát a 

halastóval bezárólag, akkor annak az ingatlannak van olyan része, amelyet valóban be kell 
regisztráltatni a földhasználati nyilvántartásban. Ha nincs neki ilyenje, akkor értelemszerűen 
nem kell regisztrálni, mert akkor az egy kivett üdülő, kivett bármicsoda lehet. Talán ez a 
legegyszerűbb lehatárolás, hogy meg kell nézni az ingatlan tulajdoni lapját. A leggyakoribb 
példa a zártkerteknél, hogy mondjuk egy ezer négyzetméteres, 1200 négyzetméteres 
ingatlanból 2-300 négyzetméter kivett udvarként van nyilvántartva, azon van valamiféle 
felépítmény – teljesen mindegy, hogy az most lakóház, gazdasági épület, présház, bármicsoda 
–, és a fennmaradó 8-900 négyzetméter a „legrosszabb esetben” kertként van nyilvántartva, és 
miután a kert mezőgazdasági művelési ág, ezért azt a 8-900 négyzetmétert, ami egyébként 
alrészlet szinten ott szerepel, be kell regisztrálni. De – és itt jön a csavar – ezt eddig is be 
kellett volna regisztrálni, ebben tehát semmilyen újdonság nincsen, erről 2012. december 31-
éig is nyilatkozni kellett volna. Egy kivétel van: ha valakinek – maradjunk a példánál! – csak 
ez a 8-900 négyzetméteres kiskertje van… 

 
ELNÖK: Ha nem éri el az egy hektárt… 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): …, hiszen akkor az 

egy hektár alatti földhasználat. De ha valakinek emellett van 30 hektár szántója, és ő 
elfeledkezett róla, hogy neki egyébként a zártkertben ott van a kert, a gyümölcsös, a szőlő, 
bármi, az – valljuk meg őszintén! – amióta a használatában van, azóta mulasztásos 
törvénysértést követ el.  

 
ELNÖK: Oké, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Parancsolj, Patay Vilmos! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Ezzel összefüggésben szeretnék 

kérdezni. A napokban megjelent az újságban – hadd ne mondjam, melyik újságban! –, hogy 
ha 1-essel vagy ha 0-val kezdődik az adott ingatlan nyilvántartási száma, attól függően kell 
vagy nem kell regisztrálni.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 

Ha 0-val, az a zártkert.  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Az a zártkert. Tehát ha 1-ával kezdődik… 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 

Ha a helyrajzi szám 0-val kezdődik, akkor zártkerti ingatlanról van szó, de ez önmagában 
zártkert jelenleg… 

 
ELNÖK: Ez nem igaz, biztos, hogy ez nem igaz.  
 
PATAY VILMOS (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Az újságban jelent meg, azért 

mondtam, hogy ha mi végérvényesen el akarjuk oszlatni ezeket a téves információkat az 
állampolgárok felé, akkor valahogy nekünk is kommunikálnunk kell majd nyilván a döntés 
után, mert ez egy újságban jelent meg, hogy nem kell bejelenteni, akinek 0-val kezdődik. 

 



8 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 
Ez így nem igaz.  

 
ELNÖK: Magunk között tisztázzuk, ez biztosan nem igaz. Soltvadkerten minden 

helyrajzi szám négyjegyű, de 0-val kezdődik, mondjuk 0396/15, ez egy élő helyrajzi szám ezt 
fejből tudom, mert a tulajdonomban van, és ott mindegyik 0-val kezdődik. (Közbeszólás: De 
az külterület!) Külterület, de zártkert, külterületről beszélünk. Épp azt tisztáztuk, hogy 
belterületen csak akkor kell bejelenteni, ha egy hektárnál nagyobb. Mert vannak olyan 
nagykiterjedésű falvak, amelyeknek a belterülete magába foglal egy hektárnál nagyobb 
mezőgazdasági területet, és a belterületre általában azt mondjuk, hogy az kivett terület, de ha 
egy hektárnál nagyobb, akkor az már nem kivett terület, az benne maradt a művelési ág 
szerinti jelölésben, netán szántónak vagy gyümölcsösnek, és arra viszont vonatkozik a 
bejelentési kötelezettség, annak ellenére, hogy belterületen van, mivel nagyobb, mint egy 
hektár. Az egy hektárnál kisebb területek belterületen mind át lettek írva a tavalyi és a 
tavalyelőtti évben a földhivatalnál kivett területekre, azokat nem kell bejelenteni. Jött a 
zártkert specifikuma, amikor az illető egyszerűen a valamikori tulajdonszerzésnél 
megszerezte, úgy tudta, hogy zártkert, de fogalma sem volt arról, amit most itt az államtitkár 
úr elmondott, hogy annak megosztott része lehet: amin felépítmény van, az most már 
művelésből kivett terület, de a megmaradt kétharmad része továbbra is külterületnek számít, 
zártkertnek, de van mezőgazdasági művelési ág bejegyzése, netán az van odaírva, hogy kert, a 
kert pedig mezőgazdasági művelési terület. Az ilyen típusú zártkerteket tehát mindet be kell 
jelenteni az eddig és az ezután, most életbe lépő változat szerint is.  

Azért mondtam ezt így fel, hogy legalább egymás között legyen tiszta, ha bennünket is 
megkérdeznek, hogy kinek mit kell tennie.  

Tájékoztatom a később érkezett bizottsági tagokat, hogy korábbra, fél 3-ra voltunk 
kénytelenek elrendelni az ülést, mert 3-ig be kell adni a módosító indítványt. A módosító 
indítványról egyhangúlag szavaztunk. Most már csak azért ülünk itt 3 óráig, mert 3 óráig 
bármely képviselőtársunk benyújthat módosító indítványt, és ha ilyen benyújtásra kerül, arról 
nekünk döntenünk kell majd. Megvárjuk, hogy történt-e ilyen benyújtás, nem valószínű, hogy 
van ilyen, ezt megelőlegezzük, de ha véletlenül mégis, akkor ne kelljen még egyszer 
bizottsági ülést összehívni. Úgyhogy még egy pár perc türelmet kérünk, utána berekesztem az 
ülést.  

 
(Szünet: 14.57- 15.00 óráig, 

Elnök: Font Sándor) 
 
ELNÖK: 15.00 óra van, nem került benyújtásra módosító indítvány – ugye, nem 

tudunk róla? (Horváth Zoltánné: Nem.) –, úgyhogy az ülést berekesztem. Köszönöm a 
részvételt a kollégáknak is és az államtitkár úrnak is.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 1 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


