
 
Ikt. sz.: MB/22-1/2013. 

MB-3/2013. sz. ülés 
(MB-93/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2013. március 4-én, hétfőn, 11 óra 2 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető 5 

A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló J/6926. számú jelentés 
(Általános vita);  
A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról szóló 
H/7619. számú határozati javaslat (A Fenntartható fejlődés bizottsága önálló indítványa) 
(Általános vita) 5 

Horváth Attila Imre (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 5 

Kérdések, hozzászólások 5 

Horváth Attila Imre (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) válasza 6 

Szavazások 6 

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/10052. számú törvényjavaslat 
(Általános vita, valamint döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 6 

Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 7 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 8 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 13 

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő kijelölése 13 

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 14 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a 
hegyközségekről szóló 2013. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló T/10221. számú 
törvényjavaslat 15 

Font Sándor (Fidesz) szóbeli kiegészítése 15 

Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása 16 

Kérdések, hozzászólások 16 

Font Sándor (Fidesz) válaszai, reflexiója 17 

Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) reflexiója 18 

Szavazások 19 

A bizottsági előadó kijelölése 19 

Egyebek 19 



3 

Napirendi javaslat  
 

1. a) A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló számú jelentés 

(J/6926. szám)  

(Általános vita);   

b) A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés 

elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/7619. szám)  

(A Fenntartható fejlődés bizottsága önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

2. Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10052. 

szám)  

(Általános vita, valamint döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10221. szám)  

(Horváth István és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és  
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Ficsor Ádám (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat is, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt 
ülését, és köszöntöm a már az egyes napirendi pontokhoz érkezett kormányképviselőket. 
Először a napirendtervezetet tárgyaljuk meg. Kérdezem, kinek van kérdése, véleménye a 
tervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja 
a napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúnak látom. Ezek 
szerint fogunk haladni. 

A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló J/6926. számú jelentés 
(Általános vita);   
A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról 
szóló H/7619. számú határozati javaslat (A Fenntartható fejlődés bizottsága önálló 
indítványa) (Általános vita) 

Az első napirendi pontban a 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról 
szóló jelentést fogjuk megtárgyalni, az általános vitára való alkalmasságáról fogunk szavazni, 
majd pedig a Fenntartható fejlődés bizottsága önálló indítványáról is döntünk, amely ehhez a 
jelentéshez kapcsolódik. Az első napirendi pont keretében köszöntöm Horváth Attila helyettes 
államtitkár urat, és azt kérem szépen, hogy röviden ismertesse a jelentés tartalmát. A 
„röviden” szót aláhúznám a mai napi elég sűrű elfoglaltságunk miatt, de arra tekintettel, hogy 
mezőgazdasági bizottsági ülésen vagyunk, a mezőgazdaságot érintő fordulatokra legyen 
szíves kitérni! Megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak.  

 

Horváth Attila Imre (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

HORVÁTH ATTILA IMRE (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
A jelentés tartalma elsősorban a hazai és európai uniós vonatkozásokra tér ki, annak 
szükségességeit, céljait taglalja, majd a Nemzeti Éghajlatváltozási Program megvalósulását 
összegző úgynevezett swot-analízist tartalmazza a Nemzeti Éghajlatváltozási Program 
megvalósulását jellemző indikátorokkal együtt, a NÉP-ben meghatározott intézkedések 
teljesülésére vonatkozóan mutatókat is tartalmaz. 

A jelentés fő megállapítása, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási Program kizárólag 
olyan intézkedéseket tartalmazott, amelyekre a finanszírozási keret a NÉP, tehát a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Program megalkotásakor már rendelkezésre állt. Ebből fakadóan sajnos a 
Nemzeti Éghajlatváltozási Program nem töltötte be azt a katalizátorszerepet, amelyet a 
jogalkotó neki szánt, és az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységek előmozdításában 
nem tudott érvényesülni.  

Röviden ennyit szeretnék elmondani. 
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e a bizottság tagjai részéről? 
(Senki nem jelentkezik.) Szeretném felhívni a figyelmet Jávor Benedek akkori elnök úr 
szignálásával érkezett bizottsági önálló indítványra, amely ehhez a jelentéshez kapcsolódik, 
mert erről is döntenünk kell majd, bár az egy egyszerű állásfoglalás. (Senki nem jelentkezik.)  
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Nekem összesen csak egy kérdésem lenne. Maga az egész program végül is miért a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik? Vagy ilyenkor önök együtt dolgoznak 
– merem nevesíteni – a Vidékfejlesztési Minisztériumot és az ahhoz tartozó környezetvédelmi 
tárcát, mert itt elég szorosak az összefüggések, kérdés tehát, hogy miért is Németh Lászlóné 
miniszter asszony nevével van fémjelezve ez a jelentéstervezet. 

 

Horváth Attila Imre (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) válasza 

HORVÁTH ATTILA IMRE (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 
éghajlatváltozással kapcsolatos feladatokat a statútumrendelet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz rendeli, azon belül is a klímapolitikai főosztály az, amely az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekben, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a fő 
felelős. Gyakorlatilag ezért van az, hogy mi kezeljük a témát. Mindenegyes lépésünket 
folyamatosan egyeztetjük a Vidékfejlesztési Minisztérium megfelelő főosztályaival és 
államtitkárságaival. Nyilvánvaló az, hogy az éghajlatváltozás, az alkalmazkodási stratégia 
legfontosabb kérdései a mezőgazdaságban kapnak vetületet, tehát például az aszálystratégia, 
az öntözési stratégia kiemelt jelentőséggel bír a mi munkánk folyamán is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem 

jelentkezik.), akkor szavazunk. 

Szavazások 

Először a J/6926. számú jelentés kapcsán kérdezem, hogy általános vitára alkalmasnak 
találja-e a bizottság. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez 
egyhangú. Köszönöm.  

Ezek után szavaznánk a Fenntartható fejlődés bizottsága önálló indítványáról, amely 
gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy megtárgyalták ezt a jelentéstervezetet, és elfogadásra 
javasolják az Országgyűlésnek. Kérdezem, hogy egyetértünk-e, általános vitára alkalmasnak 
találjuk-e a Fenntartható fejlődés bizottsága állásfoglalását, határozatát. Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Igen, ez szintén egyhangú.  

Köszönöm szépen, az első napirendi pont kapcsán megtárgyaltuk, amit kellett.  
Kérdezem, hogy a bizottságunk akar-e többségi bizottsági előadót állítani ehhez a 

jelentéstervezethez. Azért kérdezem így, mert ha akár az ellenzék, akár a kormányoldal jelzi 
ezt az igényét, akkor ezt nevesítjük. (Senki nem jelentkezik.) Nem, bizottságunk nem akar 
előadót állítani az általános vita alkalmával.  

Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását lezárom, köszönöm a helyettes államtitkár 
úrnak a tájékoztatást.  

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/10052. számú törvényjavaslat 
(Általános vita, valamint döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Rátérünk a 2. napirendi pontra: az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/10052. számú törvénytervezet általános vitájára, majd pedig, ahogy a meghívóban is 
jeleztük, egy bizottsági módosító indítványt is előkészítettünk, és arról is döntést szeretnénk 
majd hozni, de egyelőre megadom a szót Andréka Tamásnak és kollégáinak a Vidékfejlesztési 
Minisztérium részéről. 
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Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Jó napot kívánok! Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló T/10052. számú 
törvényjavaslat elsősorban technikai módosításokat tartalmaz. A törvényjavaslat gyakorlatilag 
14 törvény módosítását foglalja magában, amelyek a következő három nagy téma köré 
csoportosíthatóak: egyrészt tartalmazza a termőföldről szóló törvénynek a módosítását, amely 
módosítás tartalmilag megegyezik azzal a szöveggel, amit az Országgyűlés már két héttel 
ezelőtt, a február 18-ai ülésnapján elfogadott egy külön törvény formájában, és a 2013. évi VI. 
törvény formájában a Magyar Közlönyben meg is jelent, így ezen törvényi helyek módosítása 
vonatkozásában kérjük a bizottságot, hogy a törvényjavaslat szövegéből ezeket iktassa ki.  

A törvényszövegek második nagy csoportja díj-, illetve illetékfizetéssel függ össze. A 
tavalyi év folyamán 2012. augusztus 1-jei hatálybalépéssel a minisztérium módosította az 
élelmiszerlánc-felügyelet területén alkalmazandó igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó 
jogszabályát, arra tekintettel, hogy ’12. január 1-jével bevezetésre került az élelmiszerlánc-
felügyeleti díj, azért jelentős csökkentésre, illetve több esetben megszüntetésre kerültek 
igazgatási szolgáltatási díjak. Ugyanakkor az illetékekről szóló törvény értelmében 
amennyiben egy eljárásért nem ír elő jogszabály díjfizetési kötelezettséget, abban az esetben 
illetékfizetési kötelezettség áll fenn, és ez esetben az általános tételű 3 ezer forintos összegű 
illetéket kellene fizetni, ami nem egyezik meg a kormány szándékával, a kormány szándéka 
az volt, hogy ezen eljárások díjmentessé és illetékmentessé váljanak, ugyanakkor ennek a 
kimondását a törvényben szükséges rendezni. Ezért tartalmazzák az erre utaló mondatot az a 
törvényjavaslatban szereplő egyes törvények, azok módosításánál ezért olvashatjuk.  

A módosítás harmadik nagy csoportja pedig a rendészeti törvénnyel függ össze, amely 
lehetővé tette a miniszter számára, hogy a mezőőr, a halőr, az erdőőr, a vadőr, a 
természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá az erdővédelmi 
szolgálat tagja részére szolgálati igazolványt, illetve szolgálati jelvényt állítson ki, 
ugyanakkor a rendészeti törvény az ehhez szükséges felhatalmazást a rendelet megalkotására 
nem biztosította a vidékfejlesztési miniszter számára, és ezen hiányosságot kívánja pótolni a 
halászatról, horgászatról, a vadgazdálkodásról, az erdőről, illetve a fegyveres biztonsági 
őrségről szóló törvény módosításának az egyes pontjaiban.  

Ezen felül további technikai módosítások találhatóak a törvényjavaslatban. Az egyik 
ilyen a 2011. november 30-ával megszüntetett bor-forgalombahozatali járulékkal függ össze, 
ez esetben ugyanis egyéves időtartam állt rendelkezésre arra a helyzetre, hogy ha valaki, bár 
nem volt már köteles ’11. november 30-a után forgalomba hozatali járulékot fizetni, de mégis 
megtette, egy év állt a rendelkezésére ahhoz, hogy ezt visszaigényelhesse. Ugyanakkor a mai 
napig körülbelül mintegy 25 millió forint az az összeg, amire nem érkezett be határidőben a 
visszaigénylés iránti igény, és ennek a rendezése érdekében meghosszabbítanánk ezt a 
határidőt további egy évvel.  

Ezen felül technikai módosításokat tartalmaz még a törvényjavaslat a földmérésről 
szóló törvény módosítása vonatkozásában, ezek is a jogalkalmazás során felmerülő apró 
pontosítások, illetve a törvény végrehajtását szolgáló rendeletek megalkotásához szükséges 
felhatalmazások pontosítása.  

Összességében azt mondhatom tehát a beterjesztett törvényjavaslatról, hogy az csak 
technikai pontosításokat tartalmaz, érdemi rendelkezése azáltal, hogy a termőföldről szóló 
törvény módosítását az Országgyűlés február 18-án már elvégezte, nem maradt. Illetve 
egyetlenegy ponton tartalmaz a termőföldtörvény vonatkozásában rendelkezést, ez pedig az, 
ami a februári módosításból kimaradt, mégpedig hogy ha tulajdonosváltozás következik be a 
termőföld vonatkozásában, akkor az új tulajdonos számára lehetővé teszi, hogy a földön 
fennálló haszonbérletet 60 napos felmondással a gazdasági év végére megszüntesse. (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Azt tudom mondani, hogy ez egy római jogi elvnek az újraélesztése, ez a 
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római jogban így volt, aztán a magyar földtörvény ezt nem mindig így tartalmazta, a hatályos 
törvényben ez ilyen formában nem szerepel, csak arra az esetre ad a határozott idejű 
haszonbérleti szerződés vonatkozásában felmondási jogot a tulajdonosnak, hogyha az 
osztatlan közös tulajdonban álló terület vonatkozásában 1/1-es tulajdonhányadot szerez, ezt 
terjesztenénk ki gyakorlatilag valamennyi tulajdonosváltás esetére. Tehát hogyha valaki 
megvásárol egy földterületet, akkor az ne legyen a továbbiakban akár egy hosszú távú, több 
tízéves haszonbérleti jogviszonnyal terhelve, hanem azt ő a következő gazdasági évben saját 
művelésbe tudja vonni. (Gőgös Zoltán: De ez nincs benne, gyerekek! – Dr. Ángyán József: 
7. §!) Természetesen itt el kell mondani azt, hogy ez nem jelent… Tehát emellett a 
bérbeadónak, az új tulajdonosnak és a bérlőnek egymással elszámolási jogviszonya 
keletkezik, a felmondást tehát olyan formában teheti meg az új tulajdonos, hogyha kártalanítja 
a bérlőt, ezt mindenképpen hangsúlyozni szükséges. Ezt nem tartalmazza a normaszöveg, 
méghozzá azért nem tartalmazza, mert ezt a polgári törvénykönyv írja elő a felek számára.  

Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna elmondani.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottság tagjainak. (Jelzésre:) Gőgös 

Zoltán alelnök úr! 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy érdekes törvénykezést 
látunk, a múltkor nyilván e miatt a paragrafus miatt, amit utoljára mondott el a 
főosztályvezető-helyettes úr, nem adtuk volna meg a négyötödöt a kiskertes törvényhez sem, 
ezt akkor jeleztük is. Most ez maradt belőle, mert a többit bizottsági módosítóval rendeztük, 
nagyjából ez maradt belőle, meg egy-két olyan, amit a múltkor elfelejtettek, amivel nincs is 
gond egyébként.  

Azt szeretném jelezni, hogy egy nagyon durva beavatkozás az agrárium életébe ez a 
paragrafus, ugyanis kikerülne az a passzus, amit még úgy-ahogy, nagy nehezen le is lehetett 
volna nyelni, hogyha olyan tulajdonosváltozás van, ahol ő maga szeretné használni utána a 
földet, akkor azt megtehesse. Ez is eléggé ellentétes minden logikával, de ennek még legalább 
van valami alapja. De annak mi az alapja… És itt szeretném jelezni, hogy ez nem csak a 
társas gazdaságokról szól, itt rosszabbul fognak járni a kisgazdaságok, mert lehet, hogy nekik 
a bérelt 40 hektárjukat mondják fel mondjuk 60 napos felmondással, mert elkezdik őket 
zsarolni, hogy adjanak mondjuk százezer forint bérleti díjat, és ha ezt nem teszik meg, akkor 
az apa egyszerűen ráíratja a fiára a területet, amit családon belül illetékmentesen megtehet, 
utána a fia odaballag a tulajdonoshoz, és azt mondja neki, hogy vagy adnak százezer forint 
bérleti díjat, ugyanis azt megteheti kétoldalú szerződésmódosítással, mert ez benne maradt a 
múltkori szabályok között, hogy ez az egy olyan esemény van, amit nem kell kifüggeszteni, a 
bérletidíj-növelést, és akkor onnantól kezdve maradhat a bérleti díj, különben meg akkor nyílt 
piaci verseny van, és én már tudom is, hogy majd ki fog ezért még több pénzt adni.  

Aki ezt kitalálta, annak biztos hogy elgurult a gyógyszere, ez teljesen biztos. Ilyen 
durva beavatkozást egy normálisan működő földbérleti rendszerben nem szabad tenni. És, 
még egyszer mondom, itt nem a több ezer hektáros cégek fognak…, mert ott nem lesz ez 
akkora volumen, hogy nagyon beleszóljon; ott is okozhat zavart, öntözött terület… Ki fogja 
majd azt a lineár öntözőberendezést kifizetni, amit mondjuk egy olyan területre telepítettek, 
azzal a hiszemmel, hogy 15 éves bérleti szerződést írtak előtte alá mondjuk az összes 
tulajdonossal? Ki fogja azt kártalanítani? Mondjuk ki fog kártalanítani egy 15-20 éves 
energiaültetvényt? Gazdasági év vége. Mit jelent a négy- vagy ötéves lucernaültetvény? 
Végig lett ez gondolva? Szerintem nem lett végiggondolva, hogy ebből mi következik. Ha ezt 
elfogadjuk, innentől kezdve egyetlenegy fejlesztési támogatáshoz egyetlenegy bank nem fog 
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hitelt adni, ugyanis semmi garancia nem lesz arra, hogy megmaradjon az ahhoz szükséges 
földterület, ami mondjuk biztosítaná annak a fejlesztésnek a gazdasági alapját.  

Képviselőtársaim, én egyébként az elején azt szerettem volna mondani, hogy ezt 
vegyük le a napirendről, de nem bonyolódtam bele, tárgyaljuk ezt végig, érdemes 
végigtárgyalni, de azért én felhívnám a figyelmét annak, akinek az agyában ez megszületett, 
hogy ez először a kistermelőknek fogja adni az első pofont, nem a nagyoknak, hanem 
azoknak a kistermelőknek, akik a területük egy részét bérlik, ugyanis rá fognak ígérni a bérleti 
díjukra eszement módon emberek. Százezer forint fölötti bérleti díjakról is hallunk, százezer 
forint fölötti hektáronkénti bérleti díjakról is. Hova fog ez vezetni, ha ez lehet egy 
tulajdonosváltásnál, amit technikailag pillanatok alatt meg lehet oldani, pillanatok alatt, hogy 
egyszerűen bejelenti a tulajdonos, az új tulajdonos, hogy 60 napon belül felmondja a bérleti 
szerződést? Én ezt nagyon-nagyon nem javasolnám. Mondom, azzal is volt bajom, hogy ha az 
osztatlan közösnél valaki azt mondta, hogy innentől maga akarja művelni, de, egye kutya, 
nem hiszem, hogy tömeges lesz, hozzáteszem, hogy például az öntözéssel, egyébbel ott is 
nagyon ki lehet tolni, de ne feltételezzük azt, hogy ez fog bekövetkezni, majd csak 
megegyeznek valahogy! De ez, hogy már azt sem írjuk elő, hogy maga használja, tehát már az 
az ideológia sem igaz, hogy akkor segítsük a kicsit, meg a családit, meg egyebet, hogyha 
maga akarja használni; itt nem erről van szó, itt valaki más fogja majd használni, aki több 
pénzt ígért a földtulajdonosnak. Elindul egy olyan verseny, aminek nem lesz vége. Úgyhogy 
én azt kérem, hogy nagyon gyorsan felejtsük el ezt a módosító javaslatot, mert különben 
óriási kárt fog okozni az agráriumnak.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Parancsolj, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Lenne néhány kérdésem, 

ami esetleg nem világos nekem. A kifüggesztésnél a levétel és a kifüggesztés napja nem fog 
beletartozni a 8 napba, vagy pedig ezt a fellebbezéshez való joghoz kell érteni? (Dr. Andréka 
Tamás: Mihez kapcsolódva?) Ez most itt nem, jó, akkor lehet, hogy eltekertem, elnézést! 
...Akkor még átnézem, és átgondolom, hogy mivel kapcsolatban akartam ezt kérdezni. Elnök 
úr, akkor egyelőre ennyi.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsolj, Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Azokban a felvetésekben, amelyeket 

Gőgös képviselőtársunk felvetett, azért van igazság, ugyanakkor hogy az ingaeffektus alapján 
ne menjünk át a másik oldalra, azért ez a törvény az indoklása szerint – de tudjuk, hogy az 
indoklás súlya mindig sokkal kisebb, mint a normaszövegé – abban az esetben, hogyha maga 
akarja azt a földet művelni, abban az esetben erre talán lehetőséget kellene adni. (Gőgös 
Zoltán: Géza, az már most így van.) Igen, esetleg egy bizottsági módosítóval volna célszerű 
olyan helyzetbe hozni ezt a javaslatot, hogy ez valóban mindenki számára elfogadható legyen, 
és hogy inkább előre mutasson, mintsem újabb – mondjuk így: – aknákat építsen be ebben a 
kérdésben. A konkrét kérdésem tehát az, hogy bizottsági módosítóval meg lehetne-e 
valósítani azokat az árnyalatokat, amelyekről Gőgös képviselőtársam is beszélt, tehát hogy 
abban az esetben lehessen ezzel élni, amennyiben ő maga akarja használni. Mert az indoklás 
erre vonatkozik, ugyanakkor az, hogy ezzel vissza lehet élni, úgy, hogy a bérleti díjak 
felverésére alkalmas lehet, az kétségtelenül benne van most ebben, és miután ez nem 
frakciófüggő, úgy látom, ezért kérdezem, hogy bizottsági módosítóval lehetne-e ezt 
finomítani.  

 



10 

ELNÖK: Van-e további kérdező, hozzászóló? (Magyar Zoltán: Megoldódott, 
köszönöm. – Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

A kormány képviselőjének adok szót a válaszadás lehetőségére.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Először Magyar képviselő 

úrnak: az Fkbt. módosításában van ez a kifüggesztés. (Magyar Zoltán: Igen.) Ezt úgy kell 
érteni, hogy legalább 8 napig kell kinn lennie a hirdetőtáblán, úgy, hogy abba a kifüggesztés 
és a levétel napja nem számít bele, és ezen 8 nap alatt lehet fellebbezéssel megtámadni. Ez 
tehát úgy 8 nap, hogy plusz van a kifüggesztés, meg plusz van a levétel napja. (Magyar 
Zoltán: Tehát plusz.) Tehát nettó 8 nap, ha úgy tetszik, hogy ne lehessen megcsinálni azt, 
hogy kifüggesztik délután fél 5-kor, kinn van, majd a levétel napján reggel 8 órakor 
leakasztják, és akkor ezzel gyakorlatilag két nappal megrövidítették a rendelkezésre álló időt. 
Ezért került bele ez a pontosítás, hogy a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele, tehát 
nettó 8 napot kinn kell lennie. (Magyar Zoltán: Jó, akkor értem, köszönöm.)  

Ami pedig a haszonbérleti szerződés felmondását illeti, abban az esetben, hogyha 
történik valamilyen beruházás a földön, akkor annak a meg nem térülő részét az elszámolási 
viszony keretében meg kell téríteni. Tehát hogyha oda egy lineárt telepítettek, ami onnan nem 
elvihető, vagy csak a berendezés értékcsökkenésével lehet azt elszállítani, lebontani, akkor azt 
meg kell térítenie a tulajdonosnak a bérlő felé. Ugyanúgy meg kell téríteni abban az esetben, 
hogyha a bérlőnek mondjuk egy hosszú távú szállítási szerződése volt valamilyen felvásárló 
irányába, és ő azt annak tudatában kötötte meg, hogy az ő számára az a terület még 
meghatározott ideig rendelkezésre áll, és azt tudja művelni. A felek között tehát igenis 
keletkezik elszámolási viszony, ami magában foglalja a kártalanítást is.  

Arra a kérdéskörre nézve, hogy ez a felmondási jog szűküljön esetleg a saját 
használatba történő vonásra, azt tudom mondani, hogy ezt a kérdést megvizsgáljuk, ezzel 
kapcsolatban most nem tudok nyilatkozatot tenni. Amennyiben egy ilyen tartalmú módosító 
javaslat beérkezik, akkor azt értékelni fogjuk, és annak megfelelően alakítjuk ki az 
álláspontunkat.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy kérdésem lenne akkor. Kiadja-e a használati 

igazolást a korábbi bérlőnek a földhivatal, ha vita van az ügyben? Ezen múlik a történet. 
Kinek adja ki onnantól kezdve a használati igazolást, a földhasználati igazolást a földhivatal, 
ha mondjuk nem tudnak elszámolni? Mi lesz azzal a földdel 15 évig mondjuk? Ugyanis biztos 
vagyok benne, hogy nem adja ki, mert nem tud érvényes bérleti szerződést bemutatni az, 
akinél 60 napon belül felmondták a szerződést, az új tulajdonosnak meg várhatóan azért nem 
adja ki, ha jogállam van Magyarországon, mert nem számoltak el vele. Énszerintem erre nem 
gondoltatok, Tamás. Ilyeneken nem lehet csak úgy lazán keresztüllépni, hogy majd 
elrendezik. A magyar bírósági szisztéma mellett? És addig nem használjuk a földterület 
egyharmadát mondjuk, hogyha beindulnak az emberek, és azt mondják, hogy megzsarolják a 
mostani bérlőket? Gondolkodjunk már egy picit, hogy hova vezet az ilyen típusú 
átgondolatlan jogalkotás! Magyarországon vagyunk, emberek, Magyarországon vagyunk. 
Van olyan ajánlatunk, hogy százezer forint, különben viszi a földet. Erre nyilván azt mondtuk, 
hogy vigye, 17 aranykoronás föld, kenje a hajára – mert nem tudok rá mást mondani. Csak ezt 
nem lehet megcsinálni mondjuk, hogyha a területnek a kétharmadát érinti. Akkor is lehet 
vinni, csak akkor nem lesz tehén, meg semmi nem lesz. De ez is benne van a rendszerben, 
látom, tehát itt már nem számít semmi. Itt egy számít: hogy minél nagyobb káosz legyen, 
hogy minél nagyobb rombolás legyen – ha ez a cél, akkor meg meg kell mondani, emberek.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor jelentkezett.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én nagyon szomorúan hallgattam, illetve olvastam ennek a bizottsági ülésnek a 
napirendjére került törvénymódosítás lényegét, és én azt gondolom, hogy egy olyan 
bizonytalan állapotot erősítünk meg ismételten, ami szerintem nem arról szól, hogy egy 
helyes, kiszámítható gazdálkodás legyen. Tökmindegy az – bocsánat a kifejezésért! –, hogy 
kis- vagy nagyüzem (Gőgös Zoltán: Ez így van!), tökmindegy, most az egyszer én is ezt 
mondom, egy olyan bizonytalanságot fogunk felállítani, amivel nagyon nehezen fogunk 
megbirkózni. Ezt teljesen fölöslegesnek tartom, ennek számtalan veszélye van. Szerintem aki 
ezt kitalálta, az az életében nem volt még a gyakorlatban, olyan értelemben, hogy tárgyalt 
földtulajdonosokkal, hogy bérbe ad, bérbe vesz, nem ismerik, nem ismerik a vidéket, nem 
ismerik ezt az egész szituációt. Lehet, hogy ezt a katedráról vagy a minisztériumból nagyon 
szépen meg lehet fogalmazni, de ennek semmi köze nincs a gyakorlati élethez. Hosszú távon, 
amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk árualapot előállítani, mezőgazdasági árualapot 
exportálni, hogy nyitott piacaink vannak, pont az ellenkezőjét fogjuk elérni ezzel, pont az 
ellenkezőjét. Senki nem fog merni hosszú távon beruházni, nem fog, mire? Bármikor 
felmondják a szerződését, bármikor. (Gőgös Zoltán: Így van.) Maximum majd megint előjön 
az, hogy vet búzát meg kukoricát, de még azzal is vigyázzon, mert a 60 napba nem fér bele az 
aratás. Gondolta ezt valaki komolyan? Énszerintem nem. Úgyhogy ne haragudjanak, de 
kormánypárti képviselőként én ezt nem fogom támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem is annyira kérdésként, 

inkább véleményként szeretném megfogalmazni, egyetértve azokkal az aggodalmakkal, 
amiket Farkas Sándor képviselőtársam is elmondott, hogy szülhetnek szélsőséges 
eredményeket ezek a lépések, viszont azért az is elgondolkodtató, nem tudom, hogy Gőgös 
Zoltán képviselő úr ismeri-e azokat a történeteket, amikor december előtt bizonyos volt és 
szocialista nagyüzemeknek nevezhető cégek visszadátumozva akár januárban, vagy nem 
visszadátumozva, de még december utolsó napjaiban a földtulajdonosokkal 2019-ig szóló 
szerződéseket kötöttek. (Gőgös Zoltán: Az nem lehet!) De, voltak ilyenek. (Gőgös Zoltán: 
20 évnél hosszabbat nem lehet!) Képviselő úr, én azt szeretném elgondolkodásra ajánlani, 
hogy ha egyszer elfogadjuk azt, hogy Európa számos mezőgazdasági példájából okulva a 
családi gazdálkodásokból is lehetnek nagyok, és a kicsiket nem eltiporni kell, hanem 
felkarolni és segíteni, segíteni, hogy a nagyokhoz fel tudjanak nőni, és hogyha valakinek a 
családja, az unokája, a gyermeke most azzal a gondolattal foglalkozik, hogy önálló 
gazdaságot akar, akkor ez 2029-ig kötött szerződésekkel lehetetlen, lehetetlen. Ablakon 
kidobott volt a földtörvény, mert egyébként ezekkel az attrakciókkal kijátszották. Tehát ha 
vannak is ezzel kapcsolatban aggályok, valószínű, hogy azok idézték elő, akik pontosan a 
földtörvényt akarták kijátszani, és azt nem szabad hagynunk. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Megjegyzem, hogy január 31-éig gőzerővel, egész erőszakos módon 

hosszabbíttatták meg a földtulajdonosokkal a szerződést, jó néhány ilyen került ide, hozzánk, 
a birtokunkba (Gőgös Zoltán: Nem kell aláírnia senkinek!), és maximális időre, tehát 20 évre, 
úgy, hogy közben már volt bérleti időszak, és az is törvénytelen, hogy le nem járt bérleti 
szerződés volt, mondjuk öt évig volt, majd az öt évben közös megegyezéssel lejártnak 
minősítik, és 20 évre meghosszabbítják. Azt már nem lehetne, 15 évre hosszabbíthatták volna 
meg eleve (Gőgös Zoltán: Ez így van!), de úgy vannak vele a bérlők, hogy mondassák ki 
valakivel a szerződés érvénytelenségét, valaki kezdeményezzen eljárást a bíróságnál, majd 
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lesz belőle valami, ők most ezt meghozták. Szóval elég érdekes szituációk vannak, 
mindamellett az aggály mellett, amit itt képviselőtársaim is megemlítenek. Azt azonban 
szeretném megjegyezni, hogy nem bármikor foszthatják meg a bérlőket a bérleményektől a 
törvény szerint, hanem csak egy esetben: ha tulajdonosváltás történik. Azt az apró 
momentumot tehát azért ne felejtsük el, hogy tulajdonosváltás esetén élhet az új tulajdonos a 
60 napos felmondási határidővel, tehát azért tisztázzuk, hogy csak így működik a dolog. 
Hogyha nincs tulajdonosváltás, akkor él az eredeti bérleti szerződés, amit saját felelősségére 
valaki vagy megkötött 20 évre, vagy nem kötött meg 20 évre.  

(Jelzésre:) Ángyán Józsefet láttam jelentkezni.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Csak egy cikkre szeretném felhívni a figyelmet, 

amely pontosan azt jelzi, amit Font elnök úr elmondott. Azt hiszem, a Haszon 
agrármagazinnak a novemberi számában Gönczi Krisztina elemzi, hogy a földtörvénynek 
milyen hatásai lesznek, és ott az egyik ajánlási pont, amely arra vonatkozik, hogy hogyan 
szerezzünk minél nagyobb földet, 11 pontban foglalja össze, hogy hogyan lehet kijátszani 
magyarán a földtörvény tervezetét. Az egyik pont arra vonatkozik, hogy kössünk 20 évre most 
még haszonbérleti szerződést, és akkor nem vonatkozik ránk az egész földügyi szabályozás.  

A történet arról szól valószínűleg, hogy ha komolyan vesszük azt a stratégiai 
elképzelést, hogy itt családi gazdaságokat akarunk, akkor az embereknek rendelkezniük kell 
tudni a saját tulajdonukkal, hogy ez egyáltalán megvalósítható legyen. Ha azok a körök, 
amelyek egyébként eddig is használták a földet, 20 évre hátradőlve, nevetve, fütyülve a 
földtörvény szabályozására ugyanazt a birtokstruktúrát tartják fenn, teljesen esélytelen, amiről 
beszéltünk. Amennyiben tehát komolyan gondoljuk, hogy a birtokszerkezeten változtatni kell 
– márpedig ha Európával összehasonlítjuk, egészen más struktúráról szól a történet –, nem 
nagybirtokokról szól, hanem kis-, közepes családi gazdaságokról és azok szövetkezeteiről 
szól, és tulajdonképpen itt van a probléma megoldása is: a kis mozaikok úgy hatékonyak, 
hogyha összefognak, és működtettetik azt a lineárt, meg működtettetik azt a beruházást is 
közösen, de rendelkeznek a saját birtokukkal, saját döntéseket hozhatnak, és sokkal több 
embernek ad az a struktúra munkát vidéken, mint ahogy azt látjuk Nyugat-Európában, 
összehasonlítható a saját adatainkkal is (Gőgös Zoltán: Ez nem igaz!), ez a strukturális 
változás megköveteli azt, hogy ne lehessen 20 évre változatlan birtokstruktúrát tökéletesen 
bebetonozni és érintetlenné tenni. Azt gondolom, hogy ebbe az irányba mutat ez a módosító 
indítvány, úgyhogy a magam részéről támogatom.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, az 

elhangzottak kapcsán lehetőséget adok Andréka Tamáséknak a válaszadásra. (Dr. Andréka 
Tamás nemet int.) Úgy látják, hogy inkább vélemények formálódtak, mint hogy kérdések 
formálódtak volna meg (Dr. Andréka Tamás bólint.), nem kívánnak reagálni. (Gőgös Zoltán: 
A földhivatal azért érdekelne, hogy kinek adja ki az igazolást.) Földhivatal, Andréka 
Tamásnak adok szót.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt a polgári 

törvénykönyv szabályozza, mégpedig oly módon, hogy azt mondja a haszonbérletre 
vonatkozó rendelkezéseknél, hogy felmondás esetén, hogyha a bérlő nem fogadja el a 
felmondást, akkor a bérbeadónak kell 8 napon belül bírósághoz fordulnia; hogyha nem teszi 
ezt meg, akkor a felmondása hatálytalan. Ezt tehát a Ptk. szabályozza.  

 
ELNÖK: Tehát a bérbeadónak kell kezdeményeznie.  
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FICSOR ÁDÁM (független): Igen, akkor van egy bírósági eljárás, és akkor a 
földhivatal mit csinál? 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És akkor mit csinál a földhivatal?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Addig semmit. Ha a 

bérbeadó nem fordult bírósághoz, akkor hatálytalanná vált a felmondása, tehát akkor 
továbbra… 

 
ELNÖK: És akkor a bérlő bérletben maradt.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): …hatályban marad a 

bérleti szerződés. Ha bírósághoz fordult, akkor pedig… 
 
ELNÖK: Megvárják a döntést. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): …megvan a felmondás 

hatálya, de akkor a bíróság döntését kell megvárni.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És addig?  
 
ELNÖK: Kér még valaki szót? Csak megkérdezem.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És addig mi van?  
 
ELNÖK: Addig él a bérleti szerződés.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Bírósági eljárás esetén is? 
 
ELNÖK: Igen, persze, addig él a bérleti szerződés, nincs róla más, ellentétes döntés.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ebben nem vagyok biztos.  
 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Akkor akik úgy érzik, hogy nem biztos, hogy megállja a helyét, amit 
Andréka Tamás úr mondott, bizonyítsák be, hogy ez nem így van! Én mást nem tudok 
mondani. Ezek szerint a Ptk.-hoz kell visszanyúlni, ha jól értettük itt a főosztályvezető-
helyettes úr érvelését. Ezt mi nem tudjuk eldönteni. Azt viszont igen, hogy ha nincs több 
kérdés, akkor általános vitára javasoljuk-e ezt a tervezetet. Ezért kérdezem, ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a 10052. számú indítványt általános vitára alkalmasnak találjuk. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez bizonyára többség, de kérdezem, hogy ki szavaz 
nemmel. (Szavazás.) Ez három. És ki tartózkodik? (Szavazás.) Nincs ilyen. A bizottságunk 
többségi véleménye alapján általános vitára alkalmasnak találtuk.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

A többségi vélemény elmondójának Pócs János urat javaslom. A kisebbség meg akar-e 
szólalni ebben a kérdésben? (Gőgös Zoltán: Igen.) Igen. Kit javasol az ellenzék?  
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Majd elmondom én.  
 
ELNÖK: Gőgös Zoltán fogja a kisebbségi véleményt elmondani. Kérdezem, hogy a 

bizottság elfogadja-e a két jelölt személyét a bizottsági vélemény tolmácsolására. Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

A második napirendi pontot ezennel… még nem zárjuk le, azért, mert mint ahogy már 
a napirendben jeleztük, miután általános vitára alkalmasnak találtuk, a bizottság esetlegesen 
be szeretne nyújtani egy módosító indítványt. Ezt a módosító indítványt képviselőtársaim már 
az ülés megkezdése előtt megkapták. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a 
módosító indítványhoz. (Senki nem jelentkezik.) Egyben kérdezem a kormány képviselőjét, 
hogy az indítványról mi a véleménye. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk az indítvány 

benyújtását. Három pontból áll a javaslat. Az első pontjában az Fkbt. hatályát terjesztené ki 
egy jelenleg szabályozatlan helyzetre, mégpedig arra a helyzetre, amely a részarány-
kormányrendelet, tehát a 405-ös kormányrendelet hatálybalépését megelőzően, 2012. 
december 29-ét megelőzően indult eljárásokra vonatkozik, itt egyértelműen megmondaná a 
törvény, hogy azokra még a régi szabályokat kell alkalmazni. A második része a már említett, 
február 18-án elfogadott 2013. évi VI. törvényben megjelenő szabályok elhagyását, 
földtörvény-módosító szabályok elhagyását tartalmazza. A harmadik pontja pedig a 
földmérési törvény rendeletalkotási felhatalmazását pontosítja, illetve elhagy belőle egy 
módosítást, mert a hatályoshoz képest nem indokolt azon változtatni, tehát az úgy helyes, 
ahogyan a hatályos törvényben szerepel. Támogatjuk a benyújtását.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről? (Jelzésre:) Igen, 

Magyar Zoltánnak adok szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ha jól értem, ez az a rész lesz, 

ami most csak Vas megyét érinti, ugye? Ez a földterületek rendezésével kapcsolatos… Tehát 
a gyakorlatban egyelőre csak Vas megye. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Egy pillanat, majd az előterjesztő válaszol. Kérdezem, hogy van-e további 

kérdés. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor most adok szót az előterjesztőnek.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem csak Vas megyében, 

több megyében előfordult az, hogy a földhivatal megkezdte a keretméréseket, illetve van, ahol 
gyakorlatilag majdnem a kitűzésig eljutott az eljárás, de mivel közben úgy módosult a 
jogszabályi környezet, hogy ezekre az ügyekre nézve nem tartalmazott átmeneti szabályokat, 
ezek megakadtak úgy, abban az állapotban, ahogy voltak. Viszont ezeket a földhivatal a saját 
költségéből kezdte el kimérni, és ezeknek a megtéríthetőségét szolgálná az, hogy a törvény 
hatályát kiterjesztenénk ezekre az ügyekre is. Ez tehát az ügyfél szempontjából nem jelent 
semmilyen változást, ez a finanszírozási oldalát biztosítja a dolognak. Ezekben az ügyekben 
tehát a földhivatal nem az ügyfél megelőlegezésére, meg nem a költségvetésben erre külön 
biztosított keret terhére végezte, hanem saját forrásból kezdte el a kiméréseket, például 
Veszprém megyében történtek ilyenek elég nagy mennyiségben, és ezeknél tenné lehetővé, 
hogy ezeknek a finanszírozása lezáródhasson, tehát a földhivatal megkaphassa az erre eső 
költségeket is. Az ügyfél szempontjából nincs semmi változás, tehát ugyanúgy megtörténik az 
eljárás.  
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ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy egyetértünk-e azzal, hogy benyújtsuk ezt a bizottsági módosító javaslatot. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez minden bizonnyal többség. Ellenszavazat van-
e? (Szavazás.) Tartózkodás van-e? (Szavazás.) A bizottság tehát benyújtja az ebben 
foglaltakat.  

Úgy látom, hogy a második napirendi ponttal más feladatunk nincs, úgyhogy a 
második napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: a 
hegyközségekről szóló 2013. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló T/10221. számú 
törvényjavaslat  

Áttérünk a harmadik napirendi pontra: döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és az általános vitára való javaslatról. Ez esetben a hegyközségekről 
szóló T/10221. számú indítványról van szó, előterjesztőként én szeretném képviselni az 
indítványt, addig az ülés vezetésére Gőgös Zoltán alelnök urat kérném meg.  

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

 
ELNÖK: Megadom a szót előterjesztőként az elnök úrnak.  
 

Font Sándor (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Röviden szeretném ismertetni a 
módosítás indokát. Közismert, hogy tavaly év végén módosítottuk a hegyközségekről szóló 
törvényt, főleg annak a szakmai részét, és menet közben egyértelművé vált, hogy néhány 
technikai kérdésben nem volt pontos az előző módosítás, ezért kikerülhetetlen, hogy a 
pontosításokat törvényi szinten is megtegyük. Csak nagyon röviden ismertetném, hogy mely 
területekre terjed ki ez a pontosítás. Hozzáteszem, hogy a hegybírók konferenciáján is szó volt 
erről – itt látom Horváth Csaba főtitkár urat –, amelyen én magam is részt vettem, ezek a 
kérdések, észrevételek és kifogások ott is elhangzottak, és gyakorlatilag abban állapodtunk 
meg, hogy amely kérdéseket nem lehet értelmezéssel megoldani, azokban a kérdésekben 
bizonyára törvényi módosítás is ildomos. 

Ezért pontosításra került a borászati termelő és a szőlészeti és borászati felvásárló 
fogalmi köre. Pontosításra került, hogy szavazati jog csak akkor kapcsolódhat az egyes 
tagokhoz, ha egyéb, járulékfizetési és adatszolgáltatási kötelezettségüknek határidőben eleget 
tettek. Egyértelműsítésre került, hogy milyen szavazási menetrend alakítható ki a szőlészeti 
szekcióban, illetve a borászati szekcióban, közismert, hogy ez a két új szekció az előző 
törvényben került definiálásra. Pontosításra került, hogy kik a munkáltatók az egyes 
tisztségeknél, így például hogy a titkárnak és a hegybírónak a munkáltatója a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa. Tisztázásra kerültek az átmeneti szabályok, ami szintén kifogásolt volt a 
gyakorló hegybírók és a HNT részéről, és ezen átmeneti szabályok biztosítják a 
zökkenőmentes átállást. Kérdéses volt, hogy a korábbi hegybírók munkáltatója az új hegybíró 
kinevezéséig ki is, mert a régebbi esetben a hegyközségek voltak a munkáltatók, a törvény új 
fejezete szerint viszont már a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa lesz az, és dátumilag is 
pontosításra került, hogy meddig a hegyközség, és mikortól a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa már a munkáltatói jogok gyakorlója. És egy miniszteri biztos esetleges kinevezése 
kapcsán a törvényjavaslatban felkészülünk arra, hogy az így kinevezett miniszteri biztosnak 
egyáltalán milyen feladat- és jogkörei lehetnek, amelyek esetleg érinthetik a HNT szervezetét 
is.  
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Ezek azok a technikai jellegű módosítások, amelyeket javaslunk beterjeszteni a 
parlament elé, ezt meg is tettük, és napirendre is szeretnénk tűzni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselőjének adom meg a szót álláspontja 

kifejtésére.  
 

Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tárcaálláspontot tudok mondani: támogatjuk az általános vitára bocsátást.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, az alelnök úrnak adok szót, majd 

Suhajda Krisztián lesz a következő. Gőgös Zoltán! 
 

Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Utána nekem sajnos el is kell mennem, de 
muszáj annyit elmondanom ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, hogy amit most itt 
előterjesztőként elmondott az elnök úr, az szerintem rendben is van nagyjából, ami nincs 
rendben, az az, hogy arról nem beszélt, hogy itt ki fognak nevezni egy miniszteri biztost a 
rendszerben, és nem igazán érthető, hogy minek. Én azt gondolom, hogy kellene csinálni… 
Először is venni kellene egy nagy levegőt, kellene csinálni – most már látva a tapasztalatokat 
– egy jó hegyközségi törvényt, aztán akkor nem lenne szükség miniszteri biztosra. Ugyanis 
függetlenül attól, hogy értem én a szándékot, sőt, mondom azt is, hogy még a jó szándékot is 
ebben, hogy próbáljunk meg már valamit kihozni egy rossz törvényből, de elkerülhető lett 
volna ez a történet. Ezt a szakmai szervezetek a törvény tárgyalása során elmondták, 
ugyanezeket a problémákat leírták, felvetették, sőt most is, még ezzel a módosítással 
kapcsolatban is vannak további felvetések, például hogy ahol elindultak a korábbi, 
decemberben elfogadott törvény alapján a választási előkészületek, egyebek, ott most mi 
történik, tehát mi van azzal, ahol már mondjuk olyan folyamatok indultak el, amelyekben 
most ez a módosítás…, akkor most újra kell kezdeni, mit kell csinálni? Én tehát azt látom, 
értve a jó szándékot, hogy szerintem további problémákat is fog okozni ez a módosítás.  

Énszerintem egyszerűbb lenne beismerni, hogy született egy rossz hegyközségi 
törvény, hagyni kellene a régi rendszer szerint működni egyelőre még a dolgokat, megfelelő 
átmeneti szabályok kellenének, hagyni kellene megfelelő időt, amit mi folyamatosan 
mondtunk annak a törvénynek a tárgyalásánál, és talán egy kicsit újra kellene gondolni az 
egészet. Mert – én nem tudok erre mást mondani – ez nyíltszíni beismerése annak, hogy egy 
rossz törvény született, és én azért ezt, amik itt elhangzottak, többnek látok, többnek érzek, 
mint technikai korrekciónak. Nyilván a kormánytöbbség lelkiismeretén múlik, hogy mit 
csinál, de ez borítékolva volt akkor, amikor első körben tárgyaltuk ezt a törvényjavaslatot, 
még a kora őszi, őszi parlamenti ciklusban. Mi tehát nem támogatjuk ezt a módosítást, és – 
még egyszer mondom – annak ellenére nem támogatjuk, hogy látjuk, hogy keresi a 
megoldást, csak én azt látom, hogy nem fogja megtalálni a megoldást.  

 
ELNÖK: Suhajda Krisztián! 
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SUHAJDA KRISZTIÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy kérdésem 
lenne. Több anomália is felmerül itt az előterjesztésben. Az első kérdésem az, főleg a 
szavazati részarányok kapcsán, hogy egy külföldi tulajdonú pincészetnek, amely saját 
termőterülettel rendelkezik, tehát nem vásárol szőlőt a helyi gazdáktól, száz hektárral vagy 
akár nagyobb területtel is rendelkezik, mégis több szavazata lesz, mint a helyi gazdáknak, ami 
azt eredményezi, hogy a külföldi dönt a magyar gazda érdeke helyett. Ez az első kérdésem. A 
helyi gazdáktól felvásárló, szőlőfelvásárló borászatnak pedig csak egy szavazata lesz, viszont 
lehet, hogy sokkal nagyobb értékben vásárolja fel a megtermelt szőlőt, és több szavazat járna 
neki. Ebben lehet-e valami változtatást hozni?  

Aztán a kinevezésekkel kapcsolatban kérdés, mi történik, hogyha a hegyközségi tagok 
úgy döntenek, ha a többség úgy dönt, hogy egyéb okok miatt le akarják váltani a hegybírót. 
Ezt most már ők ezen törvényjavaslat, módosítás alapján nem fogják tudni megtenni, ha jól 
értelmeztem, hiszen nem ők lesznek a munkáltatók.  

A másik anomália, hogy hová tartozik, mennyi szavazattal rendelkezik az a gazda, aki 
beszűri, tehát úgymond feldolgozza a saját termését, de nem az egészét, hanem csak egy 
részét, hiszen sokszor van úgy a gazda, hogy valamennyit beszűr, a többit pedig szőlőként 
értékesíti. Ő mekkora szavazattal fog jelentkezni? (Gőgös Zoltán távozik.) Ennyi a kérdésem. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tiffán Zsolt! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy Gőgös 

képviselő úr elment, szerettem volna neki is válaszolni röviden, hogy én értem az álláspontját, 
és nem akarok most itt politikai nyitni arról, hogy ő miért gondolja rossznak ezt a törvényt, 
szíve joga ezt mondani, a törvény vitájában, még december hónapban egyértelműen kiderült, 
hogy pontosan mik az ő érvei ezzel kapcsolatban. A másik gondolatom pedig az, szintén 
Gőgös képviselő úr felvetésére válaszolva, hogy a magyar borászat megérdemel annyit, ahogy 
az egyébként az indoklásban egyértelműen látszik és érhető is, hogy a miniszteri biztos nem 
akarja, nem kívánja sérteni a státuszt, a hegyközségek autonómiáját, hanem egyfajta 
információcsere a miniszter, illetve a hegyközségek között ebben az átmeneti időszakban. 
Ettől függetlenül a borászat, a magyar borászat, a szőlő- és borágazat már régóta megérdemelt 
volna annyit, hogy akár egy miniszteri biztos segítse a miniszter munkáját ennek a rendkívül 
fontos ágazatnak a kérdésében. Úgyhogy üdvözlendőnek tartom, hogy egy ilyen státusz lesz 
kinevezve ebben a kérdésben. Köszönöm szépen.  

 

Font Sándor (Fidesz) válaszai, reflexiója 

ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
előterjesztőként magamnak adok szót, néhány gondolatot mondanék a felvetettekre. 
Természetesen – őszintén mondom – ha én is ellenzéki képviselő lennék, valószínűleg én is 
megkritizálnám, hogy egy decemberben elfogadott törvény miért kerül vissza már február 
végén, március elején a parlamenthez, mondhatnám azt, hogy igen, láthatólag olyan 
pontatlanságok és hiányosságok voltak az előző törvénytervezetben, amelyek kapcsán 
szerintem becsületesebb most felvállalni, hogy pontosítsuk, mindamellett, hogy tudjuk, hogy 
természetesen elindulhattak a választások. Gőgös Zoltán – nem menteni akarom, de mégis – 
jelezte, hogy neki el kell mennie, tehát nem azért nem várta meg a válaszunkat, mert nem tart 
rá igényt, hanem egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta azt megvárni, de volt egy kérdés, amire 
ő azt mondta, hogy borítékolható volt, hogy ebből baj lesz, és ilyenkor nekem, kormányoldali 
képviselőnek is meg kell kérdeznem, hogy miért nem tetszettek a módosító indítványaikkal 
erre javaslatot tenni, ha önök ennyire bölcsen előrelátták a probléma lényegét, mert – tényleg 
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megnéztem – ilyen típusú módosító indítványok nem voltak az ellenzék részéről, amelyek ez 
irányba tettek volna módosítást.  

Őszintén mondom, átnézve a módosító indítványokat a munkáltatói jogkör gyakorlási 
kérdéskörével abszolút nem foglalkoztunk, és ezért most kellett tisztázni, hogy mi lesz most, 
hogy az átmenetben még nincsenek megválasztva az új hegybírók, de a régi hegybírók jogi 
státusza kvázi megszűnt, illetve alóluk a törvény szűnt meg, miközben a hegyközségeknek 
operatíve működniük kell, mert a borszármazási bizonylatot ki kell adni, mert ott adásvételek 
történnek. Ezt az operatív helyzetet érzékelte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, hogy ez 
nehézkes, és több csatornán is jelezte, hogy technikai jellegű módosító indítványokat 
mindenféleképpen szükségesnek tartana.  

Suhajda Krisztián felvetésére csak azt szeretném jelezni, hogy ugyan lehet külföldi 
tulajdonban is több száz hektár, de a szavazati jog az előző, most élő törvény alapján 
korlátozva lett 10 százalékban. Pontosan ezt a logikát akkor már végigvitattuk. Tudom, hogy 
Krisztián akkor még nem volt képviselő, csak ezért szeretnék visszautalni arra, hogy ezeket az 
aggályokat akkor is felvetette a parlament, és hosszas, nagyon hosszas vita után dőlt el, hogy 
mi legyen az a maximális plafon, amellyel egy szőlőtulajdonos szavazati jogként élhet egy 
hegyközségen belül. Arról pedig óriási vita volt, és ezért ne is nyissuk ezt meg, hogy a 
felvásárló vagy a külső szőlész, borász az egy szavazati jogon túl kaphat-e többet. Nem 
akarok visszamenni, de csak azért, hogy megnyugtassam a képviselő urat, elmondom, hogy a 
francia bortörvény is előkerült itt, és ott kőkeményen csak a helybeni gazdáknak, a helybeni 
szőlőtulajdonosoknak adnak szavazatot, senki másnak nem, tehát egyszerűen a 
szőlőtulajdonos van mindenekelőtt. Ennek egy pici változata, mondhatnám, nem olyan durva 
és erős, mint a francia rendszer, de ebben visszatükröződik, hogy a szőlőtulajdonosok és a 
helyiek kapják meg a hegyközségben a minél erősebb szavazati jogot, tudomásul véve, hogy a 
borászatok is jelen vannak, és hogy egy szavazati jog a külső felvásárlóknak is – ezen nagy 
vita volt – lehet vagy nem lehet, de nem több ennél az egy szavazati jognál.  

Köszönöm szépen, előterjesztőként ennyit szerettem volna válaszolni.  
Megadom a szót Andréka Tamásnak – és köszöntöm közben Sztanev Bertalant –, 

hogyha az elhangzottakra esetlegesen szeretne reagálni.  
 

Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) reflexiója 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak egy nagyon rövid 
kiegészítést tennék. Ahogy azt az elnök úr is említette, a szavazati rend a területalap körül 
szerveződik, és a módosítás során ez még inkább megerősítést fog nyerni, ugyanis a szőlészeti 
termelő, illetve a borászati termelő fogalma úgy kerül elhatárolásra, hogy az a borászati 
termelő, aki teljesen mindegy, hogy saját maga által termelt vagy vásárolt szőlőt, de azt 
feldolgozza, méghozzá értékesítési célból dolgozza fel, és borászati terméket állít belőle elő, 
szőlészeti termelő pedig az, aki szőlőültetvénnyel rendelkezik, de nem minősül borászati 
termelőnek, vagyis értékesítési célból nem állít elő borászati terméket. Viszont a szavazati jog 
mindkét esetben elválik a szőlészeti, illetve borászati minőségtől, és a szavazatszám mindenki 
számára, akinek van szőlőültetvénye, területalapon képződik, akinek pedig nincs 
szőlőültetvénye – egyébként ilyen csak borász lehet, mert nyilván a szőlésznek van 
szőlőültetvénye –, az egy szavazattal, vagyis egy hektárnak megfelelő szavazatszámmal 
rendelkezik. Tehát még inkább abba az irányba változik a törvényjavaslat logikája, hogy 
hangsúlyosabbá válik a területalapú szavazat, gyakorlatilag most már egyértelműen 
területalapú lesz a szavazati rend, azzal a kiegészítéssel, hogy az ültetvénnyel nem rendelkező 
hegyközségi tag, vagyis az ültetvénnyel nem rendelkező borászat is kap limitált formában egy 
szavazatot. Mindehhez járul az a korlátozó rendelkezés, amit az elnök úr is említett, hogy az 
összes szavazatnak legfeljebb csak a 10 százalékával rendelkezhet egy hegyközségi tag.  
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A törvényjavaslatnak még egy fontos módosítására szeretnék kitérni, ez pedig a 
hegyközségi járulék kérdésköre. A hegyközségi járulék nem tagdíj, tehát hegyközségi 
járulékot nem annak kell fizetnie, aki hegyközségi tag, hanem annak kell fizetnie, akinek a 
számára ezt a törvény meghatározza, méghozzá oly módon, hogy valamilyen formában 
szőlészeti, borászati tevékenységet végez. Hegyközségi járulék fizetésére tehát kötelezetté 
válhatnak az egyébként nem hegyközségi tag felvásárlók is, ahogyan a hatályos törvény 
szintén hegyközségi járulék fizetésére kötelezi a nem hegyközségi tag importőröket is, 
valamint a borvidéki településnek nem minősülő településen működő borászatokat is 
járulékfizetésre kötelezi. Ez tehát egy nagyon fontos megjegyzés, hogy most behozza a 
törvényjavaslat a szőlészeti, borászati felvásárló számára a járulékfizetési kötelezettséget, de 
azt hangsúlyozni kell, hogy ez nem jár együtt hegyközségi tagsággal. Tehát a szőlészeti, 
borászati felvásárló, vagyis az a személy, aki nem termékfeldolgozási, termék-előállítási 
célból vásárol fel szőlőt vagy borászati terméket, hanem kizárólag kereskedelmi célból, tehát 
akire azt lehet mondani, hogy aki a kupec, aki tisztán csak kereskedő, ő nem válik 
hegyközségi taggá a továbbiakban sem, ugyanakkor hegyközségijárulék-fizetésre lesz 
kötelezett. Köszönöm szépen.  

 

Szavazások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazunk.  

A tárgysorozatba-vétellel kezdjük, mert most került benyújtásra. Ki az, aki 
tárgysorozatba-vételre alkalmasnak találja? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez szintén egyhangú. 

A bizottsági előadó kijelölése 

Javaslom, hogy Tiffán Zsolt mondja majd el a bizottság véleményét a tárgyaláskor. 
Elfogadjuk Tiffán Zsolt személyét? Ha igen, kérem, hogy kézfeltartással erősítsük meg. 
(Szavazás.) Szintén egyhangú.  

Köszönöm szépen, ezzel a harmadik napirendi pont tárgyalását is lezárom.  

Egyebek  

Kérdezem, hogy az egyebekben bárkinek van-e bejelentenivalója. (Senki nem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor megköszönöm a bizottsági tagoknak a részvételt… (Farkas 
Sándor: Lesz holnap bizottsági ülés?) Attól függően, hogy mi lesz ma napirendi pont a 
parlamentben, kell meghirdetnünk a bizottsági ülést. Mindenféleképpen jelezzük, ha lesz, ha 
nem lesz, mert a napirendi pontok változtatása ezt még módosíthatja.  
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Az egyebeket is lezárom, az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


