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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 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, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm már az egyes napirendi pontokhoz megérkezett előadókat is. A napirendtervezetet 
írásban, a szokásos módon kiküldtük a bizottság tagjainak. Kérdezem, kérdés, észrevétel van-
e a napirendi pontokhoz. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
elfogadja a jelzett napirendet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek 
szerint fogunk haladni.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/10516. 
számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Az első napirendi pontban a vízgazdálkodásról szóló T/10516. számon benyújtott 
törvényjavaslatot fogjuk az általános vitára való alkalmasság tekintetében megvitatni. Az 
előterjesztő, a kormány részéről Tarpataki Tamás főosztályvezető urat és helyettesét, 
Bittsánszky Márton urat. Nem tudom, hogy melyikük lesz az előadó, megadom a szót a 
kormány képviselőjének.  

 

Tarpataki Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

TARPATAKI TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A benyújtott törvényjavaslat alapvető 
célja, hogy a hazai szabályozás összhangba kerüljön az uniós szabályozással. A 
vízgazdálkodásról szóló ’95. évi LVII. törvény kötelezően előírja az energetikai céllal 
kitermelt termálvíz visszasajtolását, ezzel szemben a víz keretirányelv nemhogy nem ír elő 
kötelező visszasajtolást, hanem engedélyhez köti a visszasajtolást, ugyanis a visszasajtolásból 
számos probléma is fakadhat, nem beszélve arról, hogy adott körülmények között a 
visszasajtolás környezete akár terhelőbb is lehet, mint a nem visszasajtolás. Ennek érdekében 
tehát, és azért, hogy mindig az elérhető legjobb technológiát lehessen alkalmazni a víztestek 
állapotának megőrzésére vagy javítására, benyújtásra került a 10516. számú törvényjavaslat, 
amelynek – még egyszer mondom – az elsőszámú célja, hogy a hazai szabályozás összhangba 
kerüljön az uniós szabályozással, és a visszasajtolás tekintetében egyedi elbírálás váljon 
lehetségessé, ellentétben a mostani kötelező horizontális visszasajtolással. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak adok szót. (Jelzésre:) Józsa István, 

utána Ángyán József! 
 

Kérdések, hozzászólások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az a vélemény az MSZP 
részéről – én magam nagyon régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel –, hogy indokolt ez a 
pontosítás, amit most a kormány beterjesztett, mert valóban nem lehet egy szakmányra, akár 
ebbe az irányba, akár a visszasajtolás, akár a nem visszasajtolás irányába egy törvény 
keretében eldönteni. Egyedül egy…, de jó ez a fogalmazás. Azt akartam mondani, hogy 
melyik szerv ad vagy adhat, mert igazából hogy ki adja le, az az eljárás végén derül ki, tehát 
valahogy pontosabb lenne az a fogalmazás, hogy a hatósági feladatokat ellátó szerv adhatja ki 
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az engedélyt, de végül is ebbe a fogalmazásba is beleérthető. Én tehát a magam részéről 
üdvözlöm ezt az előterjesztést.  

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Eredetileg főleg azért került ez 

szóba, merthogy a kertészeti ágazatnak szüksége van arra a termálvízkincsre, és valóban 
komoly versenyelőnyt jelent, amit ha hasznosítunk, akkor az a kertészeti ágazatoknak valóban 
komoly lehetőségeket nyit. Ezen hosszasan ment a vita, ezt Bencsik János barátunk fel is 
vetette délelőtt a frakcióülésen, de úgy tűnik, hogy most meg átesünk valóban a ló túloldalára: 
nemhogy kötelező visszasajtolás van, amit mi mindannyian kifogásoltunk, hiszen a geológiai 
viszonyoktól függ, hogy vissza lehet-e egyáltalán sajtolni, és arról volt eredetileg szó, hogy 
egy differenciált rendszer lép be, ahol figyelembe vesszük azt, hogy milyenek ezek a 
geológiai viszonyok, a rétegbe visszajuttatható-e víz vagy sem, most ehelyett egy nagyon 
szilfid, kis egymondatos módosítás van előttünk, amely nem differenciál semmi tekintetben, 
és gyakorlatilag pont a fordítottja történik. Kérdezem, hogy egyáltalán miért van akkor erre 
szükség, hiszen ki az, aki majd engedélyt kér, hogy visszasajtolhassa olyan költséggel – 
közismert, hogy milyen költségei vannak a visszasajtolásnak. Szóval valahol valami 
középutat kellett volna itt találni ebben a dologban, mert itt egy nagyon fontos kincsünkről 
van szó, a termálvízkincsről. Ha korlátlan lesz a kitermelés, és semmi ilyenfajta kötelezettség 
nem járul a termálvíz kitermeléséhez, amire eddig hivatkoztunk, hogy tudniillik elfogy ez a 
készlet, nagyon rövid idő alatt feléljük ezt a termálvízkészletet, ráadásul a felszínen is komoly 
problémákat okozhat, hogyha ezt valamilyen módon nem oldjuk meg.  

Úgyhogy én a magam részéről – csatlakozva Bencsik János képviselőtársam 
felvetéséhez, amit a frakcióülésen is kifejtett – azt javaslom, gondoljuk ezt meg még egyszer. 
Én egyetértek azzal, hogy az európai irányelvekkel összhangban kell legyünk, de a mi 
ökológiai viszonyainkra és a saját gazdasági viszonyainkra is tekintettel kell lenni, meg a jövő 
generációkra is, amikor egy ilyen fontos kincsről van szó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán, majd Farkas Sándor! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Meg kell mondjam, hogy 

ebben az ügyben én Ángyán Józseffel értek egyet, és nem képviselőtársammal (Dr. Józsa 
István: Differenciáltat mondtam.), ami abszolút rendben van énszerintem… 

 
ELNÖK: Ezt majd a frakcióülésen vitassátok meg, ne itt! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem, nálunk nem egészen úgy van azért a történet, mint 

máshol, itt nem a frakció álláspontja a lényeg, hanem az, hogy ez megoldja-e azt a problémát, 
amit mi megoldani akarunk, és szerintem nem.  

A megfogalmazás, ha az a cél, hogy a teljes energetikai területen is – úgy, ahogy a 
termálfürdőknél – szabadjára engedjük a termálvíz-hasznosítást, ha azt akarjuk, akkor ez a 
szöveg jó, csak énszerintem nem akarhatjuk azt. Annak idején, 2010 előtt, közvetlenül a 
választások előtt voltak szakmai egyeztetések, és akkor nagyjából eljutottunk egy olyan 
konszenzusig, hogy ha nem érik el a vízkivétel az ezer litert percenként, illetve a kút mérete a 
2500 méter mélységet, akkor tekintsünk el, tekinthessünk el a visszasajtolástól, egyébként 
ahol lehet, úgyis visszateszik, mert sokkal egyszerűbb, mint külön tavakat csinálni utána, 
hűtőtavakat és egyebet. Ez a megoldás azt hozná, hogy nagy erőművek létesülnének a magyar 
termálvízkincsre, mert megérné, mert nyilván semmi plusz járulékos költséget nem írnánk elő 
a visszasajtolásra, ami nagy valószínűséggel elvenné a vizet az egyéb hasznosítástól, ugyanis 
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ha 2500 méter mélység alá fúrnának, ahol gőz van általában, akkor a fölötte lévő vízkészletet 
olyan mértékben csökkentenék le, hogy aki egyébként az alacsonyabb mélységű kutakat 
használná, annak nem lesz vize. Én ezért mondom azt, hogy általában ne engedjük meg az 
ilyen lehetőséget, hanem határozzunk meg valamilyen korlátot. Ez lehet más is, de akkor ez 
volt úgymond egy konszenzus körüli helyzet, hogy a volumen- és a mélységkorláttal lehet ezt 
a kérdést kezelni. Az volt tehát, hogy ezt általában engedjük meg energetikai célra, tehát ne 
tegyünk különbséget, hogy ez most mezőgazdasági cél vagy pedig településfűtés, ha ezen a 
kapacitáson nem megy túl, akkor ne írjunk elő szigorúbb szabályokat, de ha ezen túlmegy, 
akkor a magyar termálvízkincs védelme érdekében mindenképpen korlátok közé kell 
szorítani.  

Mi be fogunk adni egy ilyen típusú módosító indítványt a javaslathoz, de az lenne a 
jobb, hogyha vagy bizottsági javaslat lenne, vagy pedig a kormány gondolná át, és akkor egy 
kodifikált módosítóval abba a mederbe kell terelni ezt a kérdést, hogy jó legyen a magyar 
agráriumnak meg a településeknek, de ne erősítsük meg a rablásszerű termálvízkivételt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy ez a törvénymódosítás az utóbbi idők egyik 
legjelentősebb törvénymódosítása, még akkor is, ha csak pár mondatból áll, már csak azért is 
mondom ezt, mert a geotermális energia hasznosítása hosszú távon Magyarország egyik 
kitörési pontja lehet, ezt, azt hiszem, leszögezhetjük. A másik pedig az, hogy amikor a 
kormányprogram keretén belül a vidékfejlesztési, illetve a kertészeti ágazat fejlesztéséről 
beszélünk, az messze-messze pont ennek az energiának a hasznosítására alapoz. Azért volt 
tehát az a szándék, azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy évtizedeken keresztül, és most 
talán eljutottunk arra a pontra, amit mindannyian csak üdvözölni tudunk, hogy végre elhárult 
az a veszély, mert, mondjuk meg őszintén, a kertészeti ágazatban tevékenykedőknél, és akik 
fejleszteni kívántak az elmúlt időszakban, a fék mindig az volt, hogy milyen bizonytalansági 
tényező van. (Gőgös Zoltán: Ez igaz.) Ez a bizonytalansági tényező tartott gyakorlatilag 2010, 
2012, és remélhetőleg ez a bizonytalansági tényező most, 2013 tavaszán egyszer és 
mindenkorra megoldódik. Én azt gondolom, így kell tekinteni ennek a törvénynek a 
módosítását. Ezzel elhárul a magyar kertészet egyik legnagyobb dilemmája, hogy egyáltalán 
mi a fejlődés útja, milyen energiát használjon, és milyen biztonsággal, milyen jövőképpel 
tudja a maga termesztési struktúráját megtervezni – ehhez ez a törvény nagyszerű támogatást 
ad, azt hiszem, ezt le lehet szögezni.  

Természetesen azonban amikor a korlátlan kitermelés vetődik fel – márpedig itt a 
bizottsági ülésen is és a mi frakciónkban is felvetődött ez –, azt gondolom, hogy a korlátlan 
kitermeléssel egy az egyben nem érhetünk valóban egyet, már csak azért sem, mert pont 
ennek a kincsnek a hosszú távú fenntartása a mi érdekünk, valamennyiünk érdeke. Én 
természetesen nagyon szeretném elérni azt, hogy azok az adminisztratív és – nyugodtan 
mondhatnám – bürokratikus akadályok, amelyek eddig is a termálenergia hasznosítása előtt 
mint gát feküdtek, lebontásra kerüljenek, de nem olyan mértékben és nem olyan módon, hogy 
gyakorlatilag az energiafelhasználást gátolják. Mi nagyon ügyesek vagyunk, a magyar 
bürokrácia nagyon ügyes, képesek vagyunk egy jó, okos ötletet egy-két mondattal 
gyakorlatilag olyan módon tönkretenni és a helyzetnek a kihasználását olyan módon gátolni, 
ami az egész jó gondolatsort megtámadja és elutasítja, ezért nagyon szeretném mindenkinek a 
figyelmét felhívni arra, hogy ilyen jellegű dolgot vagy javaslatot, ha egy mód van rá, ne 
fogalmazzon meg, hanem örüljünk annak, hogy ez megvan. Ugyanakkor természetesen – még 
egyszer mondom – a korlátlan kitermelésnek a különböző mértékben, illetve módon történő 
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szabályozása szerintem is elengedhetetlen, és én azt hiszem, hogy igazából nem is biztos, 
hogy ezt ezzel a gondolatkörrel kell szabályozni, hanem inkább azzal, hogy hogyan kell majd 
az adott vízmennyiséget, termálvíz-mennyiséget, az akár geotermális erőműből vagy teljesen 
mindegy, honnan megmaradt vízmennyiséget kezelni. Azt gondolom, hogy ez egy egyszerűbb 
módja lenne a szabályozásnak, ha azt mondanánk, hogy márpedig vagy tárolod, vagy olyan 
kőzetbe, olyan geológiai viszonyok, amelyek esetleg a fogadásra alkalmasak vagy részben 
alkalmasak…, ezek mind vizsgálat eredményei természetesen, és itt van bürokráciának a 
veszélye szerintem, hogy ez elhúzódhat, és nem biztos, hogy azok az eredmények születnének 
meg, amit gondolunk.  

Pont ezért kérem tehát azt az előterjesztőktől is, és erre kérnék választ – inkább így 
fogalmaznék –, hogy hogyan gondolták ennek a későbbi szabályozását, mert, még egyszer 
mondom, nagyon fontos az, hogy ez az energia itt van, hogy éljünk vele, de mi nemcsak 
2025-ig, hanem az elkövetkezendő évszázadban is szeretnénk ezzel élni. Azt hiszem, ezzel 
önmagamnak sem mondtam ellent, amikor az elmúlt huszon-évben gyakorlatilag ennek a 
harcosaként számtalan helyen számtalan alkalommal hangoztattam az álláspontomat, de 
természetesen az okszerűség és a szabályszerűség elengedhetetlen, mert sosem úgy kértük ezt, 
hogy szabad prédaként használjuk ezt az energiát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Láttam, hogy jelentkezik Szabó Rebeka, volt 

bizottsági tagunk is – tanácskozási joggal bármely képviselő részt vehet a bizottság ülésén –, 
először azonban a szavazati joggal rendelkező bizottsági tagoknak adok majd szót (Szabó 
Rebeka: Persze!), és láttam Sáringer-Kenyeres Tamást is jelentkezni, úgyhogy Tamásnak 
adok szót.  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én inkább azt mondanám, mint egy olyan megyéből jött képviselő, mint 
Zala – ahol termálvízzel szerencsére rendesen meg vagyunk áldva, hiszen sok termálfürdőnk 
és sok hasznosítható vízmennyiség is van –, amit maguktól az állampolgároktól hallok, 
akiknek lehetőségük volna arra, hogy ezeket a vizeket hasznosítsák, ez gyakorlatilag a 
visszasajtolási törvény miatt lehetetlenné válik számukra, pontosan azért, mert olyan 
iszonyatos költséget ró pluszban rájuk, hogy emellett a mezőgazdasági termelésre történő 
hasznosítás már nem éri meg. Én tehát azt tudom mondani, amit általánosságban hallok a 
szavazóinktól, azoktól, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, ők ezt biztosan örömmel fogják 
venni, hiszen megnyitja nekik a lehetőséget ahhoz, hogy versenyképesebben tudjanak az ilyen 
típusú hőenergia-hasznosítással a mezőgazdasági piacon fellépni. Én tehát úgy ítélem meg, 
hogy természetesen figyelembe véve a megfelelő korlátokat, korlátozásokat és a környezet 
megfelelő védelmét, illetve a termálvizek védelmét, abban az esetben ez egy üdvözlendő 
módosítás a törvényben.  

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Aki ma arra adja a fejét, hogy termál 
kutat fúrjon, annak nem ez lesz a legnagyobb gondja, hanem megszerezni az engedélyt 
magára a kútfúrásra, amit azért nem adnak ám csak úgy ki, még a lefojtott kutak újranyitása 
sem csak úgy történik, hogy feliratkozunk, aztán holnapután ez megtörténhet. Ez tehát csak 
könnyíteni fog azokon, akik ezzel foglalkoznak. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok, most adok szót Szabó Rebekának.  
 
SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az aggályomat 

szeretném kifejezni ennek a törvénymódosításnak a kapcsán, mégpedig azért, mert 
emlékszünk, hogy tavaly történt meg az a módosítás, hogy nem volt kötelező a visszasajtolás, 
és engedélyt kellett kérni ahhoz, hogy ezt ne kelljen megtenni, ami, azt gondolom, egy 
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logikus lépés volt, mert valóban – ahogy elhangzott már – geológiai viszonyoktól és egyéb 
tényezőktől is függhet, hogy egyáltalán jó-e a visszasajtolás. Ugyanakkor én emlékszem, 
hogy a bizottsági ülésen, a vitában akkor elhangzott az, hogy ezt most önök felfüggesztik, és 
ki fognak majd dolgozni egy részletes szabályozást arra vonatkozóan, hogy akkor tényleg 
milyen körülmények között kell, milyen körülmények között nem kell, mit kell csinálni a 
vízzel, tehát hogy erre lesz egy részletes és szakszerű szabályozás. Éppen nézem, 2012 elején 
volt a VM-nek egy sajtóközleménye, amelyben azt mondták, hogy elkészítenek egy 
ütemtervet, amellyel a termálvizek mezőgazdasági hasznosítását lehet majd szabályozni, és 
széles körű szakmai egyeztetést kezdeményeznek annak érdekében, hogy egy részletes 
szabályozás kialakuljon.  

Én most csak kérdezem, hogy van-e akkor ilyen ütemterv, van-e akkor ilyen 
szabályozás, vagy összesen ez az egysoros törvénymódosítás jött ki ebből az egyéves 
gondolkodásból, ami ezt a helyzetet kellett hogy rendezze. Mert amennyiben csak ennyi, és 
valóban az összes többi körülményre nincsen szabályozás, akkor én azt gondolom, hogy ez a 
javaslat így nem támogatható, mert nem biztosítja a termálvízkincs hosszú távú hasznosítását.  

 
ELNÖK: Az előterjesztőknek adok lehetőséget, hogy válaszoljanak a felmerült 

kérdésekre.  
 

Tarpataki Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiója 

TARPATAKI TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm szépen a képviselő asszony és a képviselő urak észrevételeit. Külön szeretném 
megköszönni Ángyán József és Gőgös Zoltán urak észrevételét, mert azok lehetőséget 
biztosítanak számomra, hogy egy kicsit jobban árnyaljam a helyzetet. Valóban nem arról van 
szó, hogy a gyeplőt bedobnánk a lovak közé, nagyon szeretném kihangsúlyozni azt, hogy 
távolról sem erről van szó.  

Időben visszafelé haladva hadd reagáljak akkor először Szabó Rebeka képviselő 
asszony felvetésére! Ez még nem az, tehát jelenleg tényleg nincsen többről szó, mint arról, 
hogy az uniós szabályozással összhangba hozzuk a magyar szabályozást. Ez azt jelenti, hogy 
a visszasajtolási kötelezettséget a törvény nem fogja előírni, ez viszont nem jelenti azt, hogy 
automatikusan mindenki engedélyt kap, végképp nem jelenti azt, hogy úgy fog engedélyt 
kapni, hogy nem kell visszasajtolnia adott körülmények között. A törvény jelen állapotában is 
számos előírást tartalmaz a visszasajtolással kapcsolatban. Arra nem kívánok most kitérni, 
hogy geológiailag hol indokolt, hol nem indokolt a visszasajtolás, hol milyen költséggel jár 
ez, hol jelent gyakorlatilag nagyobb környezetterhelést a visszasajtolás, mint a nem 
visszasajtolás, a lényeg, hogy ezzel a törvénymódosítással nem az fog bekövetkezni, hogy a 
termálvizet energetikai célokra korlátlan mértékben lehet felhasználni, és rövid időtávon 
kiszivattyúzzuk a termálvizet Magyarország alól, szó sincs erről. Éppen ellenkezőleg. Jelenleg 
kötelező a visszasajtolás, tehát a vízkivételi engedélyek kiadásakor igazából a hatóságnak 
semmiféle mérlegelési lehetősége nincsen, hogy adott körülmények között vissza kelljen-e 
sajtolni vagy sem, a saját hatóságunkat fosztjuk meg ettől a lehetőségtől a törvény által, így 
mindenkinek kötelező visszasajtolnia. Akinek ez gazdaságilag nem éri meg, be sem adja az 
engedélyt, akinek esetleg megéri, vagy úgy gondolja, hogy megéri, az beadja, vagy kap rá 
engedélyt, vagy nem kap rá engedélyt, de a visszasajtolás biztosan kötelező, függetlenül attól, 
hogy homokkövön vagy karszton ül-e az illető. Ez így, ebben a formában biztosan nem jó, és 
– még egyszer mondom – nincs is összhangban a közösségi szabályozással.  

Ennek érdekében született ez a módosítás, amely a gyakorlatban úgy működik majd, 
hogy aki vízkivételi engedéllyel járul a hatósághoz, azt a hatóság meg fogja vizsgálni, az adott 
régióra vagy területre adott vagy ismert víztesttulajdonságok alapján eldönti, hogy ad-e 
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kivételi engedélyt, és ha igen, mennyire, és ha igen, milyen feltételekkel, beleértve azt is, 
hogy azt visszasajtoláshoz köti-e. Amennyiben visszasajtoláshoz köti, akkor egyszerűen úgy 
fog határozni, hogy egy visszasajtolási engedély szükséges ahhoz, hogy ő kiadja a vízjogi 
engedélyt, azt kérni kell – hogy megkapja, nem kapja meg, az megint egy másik kérdés. 
Távolról sem arról van tehát szó, távolról sem arról van szó, hogy bedobnánk a gyeplőt a 
lovak közé.  

Remélem, hogy sikerült értelmes magyarázatot adnom. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van-e még? (Jelzésre:) Ángyán József! 

Röviden, kérem szépen.  
 

További kérdés, válasz 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Amit a főosztályvezető úr elmondott, az nagyszerű 
dolog, csak nem ez van ide leírva. Eddig ahhoz kellett engedélyt kérni, hogy ne kelljen 
visszasajtolni. Most ide azt írták le – szó szerint így szól –, hogy ahhoz kell engedélyt kérni, 
ha vissza akarja valaki sajtolni, és ez nem ugyanaz, mint amit itt hallottunk. Erre mondom, 
hogy valószínűleg átestünk a ló túloldalára. Főosztályvezető úr, ki fogja kérni a 
visszasajtolást, ami pluszköltségeket jelent a számára, lesz egyáltalán ilyen? Gyakorlatilag 
ezzel dobjuk be a gyeplőt. A költségtényezőként felmerülő visszasajtolást kell kérelmeznie 
annak, aki vizet akar kivenni. Ki lesz az a bolond – már bocsánatot kérek –, aki kéri, hogy 
nagy költséggel ugyan sajtolhassa már vissza ezt a vizet? Senki. Ezt értem én az alatt, hogy 
bedobjuk a gyeplőt, és gyakorlatilag pont a ló túloldalára esünk át ezzel: eddig a 
visszatáplálás elmulasztását vagy elhagyását kellett kérelmezni, most pedig azt kell 
kérelmezni, hogy hadd sajtoljam vissza. Nem az van ebben a háromsoros 
törvénymódosításban, amiről itt szó volt. Ha az lenne, azzal én egyetértenék, csak akkor azt 
kell leírni és ilyen formában.  

 
ELNÖK: További kérdés nincs, esetleg egy rövid reflexiót meghallgatunk a 

főosztályvezető úrtól. 
 
TARPATAKI TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Valóban 

így van, és az egyeztetések során ezt a kérdést muszáj volt elég részletesen körbejárni. A 
következőről van szó: a visszasajtolás engedélyhez kötését maga a víz keretirányelv írja elő, 
nem lehet csak úgy visszasajtolni, mivel a visszasajtolásnak is vannak következménye, 
például fürdővizet nem lehet visszasajtolni. Ahhoz, hogy vissza lehessen sajtolni, hatósági 
vizsgálat szükséges, és egy hatósági engedély szükséges ahhoz, hogy vissza lehessen sajtolni, 
pont azért, hogy ne lehessen bármit visszasajtolni. Miért? Azért, mert van, ahol megéri 
visszasajtolni. Különböző eseteket kell elkülönítenünk, legalább hármat, ami így hirtelen 
eszembe jut. Van, ahol gazdaságilag ab ovo rentábilis a visszasajtolás, és ez a környezetnek is 
megfelelő eljárás. A második lehetőség – merthogy ki fogja kérni a visszasajtolási engedélyt –
, hogy az kéri például, akinek többe kerül a bírság, mint az, hogy visszasajtoljon. A harmadik 
kategória az lehet, amikor maga a hatóság ezt kötelezően előírja – erre utaltam az előbb-, 
hogy addig nem adja ki az engedélyt, amíg az illető nem rendelkezik visszasajtolási 
engedéllyel, tehát ehhez köti a vízkivételi engedély kiadását. Remélem, hogy így egy kicsit 
tisztább a kép. Köszönöm szépen.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: További kérdés nincs. Döntés elé kerültünk. A törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy 
általános vitára alkalmas az imént tárgyalt T/10516. számú törvénytervezet. Aki azt mondja, 
hogy igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 16 igen, ez minden bizonnyal többség. Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Kérdezem, hogy bizottsági többségi vélemény előadója lenne-e Farkas Sándor. 
(Farkas Sándor bólint.) Az egyik javaslat Farkas Sándor. A kisebbség akar-e megszólaltatni 
kisebbségi véleményt előadót a törvényjavaslat vitájakor? (Senki nem jelentkezik.) Nem 
jelentkeztek, akkor csak a többségi véleményt fogjuk közölni. Megszavaztatom, hogy Farkas 
Sándor legyen-e a többségi vélemény előadója. Aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igen.  

Az első napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak és 
helyettesének a jelenlétet.  

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/10590. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A második napirendi pont a Nemzeti Földalapról szóló és az erdő védelméről, az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény módosítására T/10590. számon benyújtott tervezete 
általános vitára való alkalmasságának kérdésköre. Köszöntöm Simon Attila helyettes 
államtitkár urat és Nagy Olga főosztályvezető-helyettest. Megadom a szót az 
előterjesztőknek.  

 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, ahogyan a törvényjavaslat címe is mutatja, a 
Nemzeti Földalapról szóló, illetve az erdővédelmi törvénynek a módosítását nyújtotta be a 
vidékfejlesztési miniszter. A törvényjavaslat nagy többsége a két törvény eddig meglévő 
kollízióját próbálja feloldani, tehát olyan módosításra tettünk javaslatot, amely ezt feloldja, 
hiszen értelmezési problémák adódtak a körülbelül két és fél éve elfogadott, a Nemzeti 
Földalapról szóló törvény és az akkor már hatályban lévő erdővédelmi törvény kapcsán. 
Ahogy tudják – nyilván áttekintették a bizottság tagjai –, ezek főképpen az erdő művelési 
ágban nyilvántartott, 100 százalékos állami tulajdonban lévő területekre vonatkozó 
hasznosítását szabályozó részeket érintik.  

A Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításának a másik része két részre osztható. 
Az egyik nagyon egyszerű – azt gondolom, ezt nyilván mindenki észrevette, bár egy kicsit 
bújtatottan szerepel, de ezzel nem volt semmilyen szándékunk –, ez csak egy jogtechnikai 
megoldás, hiszen egy szövegcserés módosításként kerül megfogalmazásra, ez pedig azt 
jelenti, hogy a jelenleg hatályos, 1 hektáros térmértékű földrészleteknek a versenyeztetés 
nélküli értékesítését emelné meg a jogszabály 3 hektárra. Ennek az oka megint csak a 
Földalapnak az immáron több mint kétéves működése során került elő, hogy nagytöbbségében 
az előző kormányzatok által folytatott „Földért életjáradék” programnak köszönhetően – 
természetesen nem kizárólag emiatt, de azért ez egy elég vaskos szelet a kialakult helyzetben 
– olyan termőföldek kerültek állami tulajdonba, így a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a 
vagyonkezelésébe, amelyeket sok esetben képtelenség gazdaságosan művelni, hasznosítani, 
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sok esetben nincs például az adott földrészlet közelében egy olyan, szintén állami tulajdonban 
lévő és szintén az NFA által vagyonkezelt birtoktest, amelyhez hozzá lehetne rendelni, és 
együtt mondjuk egy haszonbérleti pályáztatás keretében ki lehetne adni. Ezért született meg 
az a kormányzati döntés, hogy minden ilyen kis térmértékű ingatlant a lehető leggyorsabb 
módon próbálja meg értékesíteni a Nemzeti Földalapkezelő; erre egyébként van igény, tehát 
nagyon sok megkeresést kap az NFA bőven a most hatályos 1 hektáros térmérték fölötti 
ingatlanoknak a megvásárlására, és remélhetőleg ez a két szándék itt most majd tud majd 
találkozni.  

A másik javaslat magának a törvényjavaslatnak az 1. §-a, amely az idén január 1-jén 
módosított termőföldtörvénynek a 12. § (2) bekezdésének és az NFA-törvénynek szintén egy 
kollízióját kívánja feloldani. Miről is van szó? Biztos emlékeznek a bizottság tagjai, akkor 
erről egy elég komoly vita is volt, hogy a haszonbérleti szerződések meghosszabbításánál egy 
olyan szigorítást írt elő az Országgyűlés – most csak nagyon cizelláltan mondom –, hogy a 
haszonbérleti szerződés meghosszabbításánál is a haszonbérletre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. Hogyha ezt lefordítjuk a Nemzeti Földalapkezelő által vagyonkezelt ingatlanokra, 
azt jelenti, hogy semmilyen indokból nem tehetné meg azt az NFA, hogy a már haszonbérelt, 
bérletbe adott ingatlanjaira meghosszabbítsa a haszonbérleti jogcímet, bármi, egyébként 
teljesen életszerű és jogszerű indok van erre. Azt gondolom, hogy a normaszöveg alapján a 
bizottság tagjai nyilvánvalóan be tudják azonosítani, milyen esetekről is van szó, hiszen ezt 
bekorlátoztuk azért, tehát nem azt jelentené a felhatalmazás, hogy ezt most mindenféle indok 
nélkül megtegye az NFA, de vannak olyan, főleg AKG-s, ÁTK-s és egyéb pályázatok, ahol 
maga az NFA vagy még az NFA egy jogelődje adta ki azt a támogató nyilatkozatot, amely 
túlmutatott egyébként az adott haszonbérlőnek a haszonbérleti jogosultságán, azért adta ki 
adott esetben ezt a vagyonkezelő, hogy az adott haszonbérlő indulni tudjon a pályázaton. Ezek 
a lehetőségek nyilván folyamatosan elő fognak állni, erre próbál a jogalkotó egy ilyen 
megoldást nyújtani azzal – és erre nagyon szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét –, 
hogy behivatkozzuk magának a termőföldtörvénynek a 13. §-át, ami azt jelenti, hogy 20 évnél 
hosszabb haszonbérleti szerződést kötni Magyarországon nem lehet, tehát ha ebbe a szabályba 
ütközik a hosszabbítás, akkor ott mindenképpen megáll, hogyha szabad így mondani, ez a 
haszonbérleti jogviszony. 

Elöljáróban ennyit gondoltam a lényeget kiemelve elmondani, tisztelt elnök úr. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót.  
 

Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Államtitkár Úr! Alapvetően a törvénymódosítás szerintem rendben van. Az a része, amely a 
földet érintő, tehát az állami földbérletet érintő kötelezettségeket kezeli, szerintem az aktuális 
is volt, és remélem, megnyugtató módon rendezi mondjuk az AKG-s meg egyéb területek 
ügyét, hiszen itt nagyjából erről van szó, vagy pedig ültetvények ügyét, ahol szintén lehet 
ilyen. A 3 hektárral sincsen gond, már a mértékével. Amit mondani szeretnék, hogy azért a 
folyamatot látnunk kell. Ez a történet fél hektárral indult osztatlan közösben, ez volt 2010-
ben, utána lett 1 hektár általában, ez volt a 2012-es módosítás, most ezt módosítjuk 3-ra. 
Énszerintem mindenki nyugodtabb lenne, hogyha azért itt hozzátennénk, hogy ez csak akkor 
legyen igaz, hogyha mondjuk ez a sok 3 hektáros földrészlet nem egy tábla, ugyanis ha valaki 
megnézi a földbérletpályázatokat, ott számtalan olyan helyzet van, hogy 15 darab helyrajzi 
számból áll egy összefüggő terület egy adottság okán. Gondoljunk bele, ez azt jelentheti, hogy 
ma mondjuk ez mind 3 hektáros, 45 hektárt gond nélkül eladhat egy-egy szerződéssel az 



13 

NFA, úgy, hogy semmiféle pályázati kötelezettsége nincsen. Én tehát ebbe valami, egy apró 
korlátot csak tennék, és amit mondtam, az szerintem kezelné ezt a kérdést, hogy ezek… Mert 
nyilván egy osztatlanban az, hogy most 3 hektár van, és azt adjuk oda annak, aki az 
osztatlanon belül van – mert, gondolom, erre gondolnak, ugyan ezt a törvényben nem 
szabályozzuk, pontosabban egyéb helyen szabályozzuk –, tehát elvileg a sorrend itt is számít, 
gondolom, csak nem kell pályáztatni, hanem ha az elsőnek kell, akkor oda lehet neki adni, de 
én a nem osztatlanra betenném azért azt a féket, hogy azért ez ne legyen egy 90 hektáros 
30 darabból, mert lehet ilyen helyzet.  

Egyébként támogatjuk ezt a javaslatot, de azért erre jó lenne valami megoldást találni, 
hogy visszaélni ne tudjon ezzel az NFA, mert láttunk mi már karón varjút. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót Varga 

Gézának, majd Ángyán József következik.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Közismert, hogy mi, a Jobbik 

alapvetően nem támogatja azt, hogy az állami földeket egyáltalán értékesítsük, mi azt 
szeretnénk, hogy az állami földek az NFA birtokában, kezelésében lévő földek inkább csak 
gyarapodjanak. A helyettes államtitkár úr azzal érvelt, hogy ezekre a földterületekre komoly 
igény, vásárlási igény van. A kérdésem az, hogy a kormányprogramnak a vidékfejlesztési 
stratégiának és egyebeknek megfelelően miért nem használjuk ezeket mondjuk a demográfiai 
földprogramra és más hasonló célokra, nem sorolom fel valamennyit, ami szóba szokott jönni, 
mi indokolja, ha más, mint a pénzhiány, hogy ezeket értékesíteni kívánja a kormány vagy az 
NFA? Vagy miért nem adjuk ezeket bérletbe? Biztos vagyok benne… Illetve van-e arra 
valamilyen statisztikájuk, hogy arra nagy az igény, hogy ezeket megvásárolják, de mondjuk 
arra nincs igény, hogy ezeket a földeket béreljék. A pályázati rendszert önmagában lehet 
egyszerűsíteni, ez folyamatosan téma, és az ellenzék állandóan ezt szorgalmazza, tehát ha az 
az indok, hogy ha eladja, egyszerűbb a majdani használónak, az nem elfogadható, mert éppen 
azért, hogy a pályázati rendszert is jelentősen egyszerűsíteni kellene. Mi indokolja tehát azt, 
hogy ez ne maradjon állami tulajdonban, hiszen a kormány a kormányra kerülés, a 2010-es 
választások óta folyamatosan és nagyon helyesen azt hangoztatta, hogy a kormánynak 
bizonyos közfeladatokat meg kell oldania, ezeknek a közfeladatoknak az ellátásához 
eszközrendszerre van szüksége, s a többi, és a föld vidéken kétségtelenül egy ilyen eszköz, 
amellyel bizonyos állami feladatokat tudna megoldani. Ha ezt értékesítjük, és folyamatosan 
értékesítjük, és emeljük az értékesíthető területek nagyságát, akkor a kormány ennek a célnak, 
a saját céljának nem tud megfelelni, ha mindezt jól értem.  

A rövid kérdésem tehát az, hogy miért nem az egyszerűsített pályáztatásban látja a 
megoldást a kormány, miért az egyszerűsített értékesítésben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót. Részben ezt az 1 hektár, 3 hektár 

pályáztatás nélkül, a nyilvánosság kizárásával problémát szeretném idehozni valóban én is. Én 
sem értem igazán, hogy miért kellene a nyilvánosságot kizárni abból, hogyha egy adott 
településen akár 3 hektáros területeket valaki meg akar szerezni, annál is inkább, mert egy 
közösségben többen is lehetnek, akik igényt tarthatnának erre a 3 hektárra. Ki és milyen 
alapon fog dönteni arról, hogyha egyszer nem is kerül nyilvánosságra, hogy hol van ez a föld, 
mekkora föld van, milyen feltételekkel kínálja az állam, ki mit ajánl erre, ha erről nincs szó, 
mi történik az állami vagyonnal ebben az esetben? Én ezt tehát erősen aggályosnak látom.  

Én magam is azt gondolom egyébiránt, hogy közcélokra jobban felhasználható lenne 
az adott településeken, annál is inkább, mert annak idején úgy indultunk, hogy az állam 
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elsősorban nem elad, hanem vásárol, amíg ilyen a földpiac, amilyen, és tartós bérbe adja 
azoknak a célcsoportoknak, mármint családi gazdálkodóknak helyben, akiket a középpontban 
tart a politikájában. Én ezzel a módszerrel egyáltalán nem látom biztosítottnak ezt a fajta 
törekvést, az államtitkár úr erősítse meg vagy cáfolja meg, hogy létezik-e még ilyenfajta 
törekvés, a közvagyon közcélokra való felhasználásának ügye és az a stratégia, amiről 
beszéltünk.  

A másik dolog a szerződéshosszabbítási jogcímek. Itt zajlanak 
szerződéshosszabbítások más jogcímeken is, és ott egy olyan érvrendszert lát az ember – 
pontosan ezt le is írja az NFA, de a miniszter úr is ezt írta a válaszában –, hogy nem minősül 
ismétlésnek, hogyha lejárt szerződés esetén újra megbízási szerződést kötök adott esetben 
ugyanazzal a tőkéstársasággal a földre. Példája van: Lepsényben 3 éven keresztül a Dél-
Balaton Agróval köti mindig újra a szerződéseket, lejárt szerződés, bérleti szerződés esetén az 
NFA, és azt válaszolták, hogy ez nem minősül ismétlésnek, merthogy arra próbálnak 
hivatkozni a helyi gazdák, hogy maga az NFA-törvény azt mondja, hogy egyszer lehet ilyen 
típusú megbízást szerződést kötni, ugye, jól értem? Most tehát az a szerződés nem minősül 
már eddig is ismétlésnek, új szerződésnek. Ehhez jön, hogy a támogatás és a beruházás sem 
minősül ilyen típusú ismétlésnek, ha jól értem a törvénytervezetet. Tehát hogyha támogatási 
célra hivatkozik, az nem minősül új szerződésnek, vagyis folyamatos a szerződés itt, ha jól 
értem.  

A másik esetben pedig nem minősül ismétlésnek, ha új szerződést kötünk. Itt valami 
ellentétet érzek én a két dolog között. Az a maximális 10 év, amit a törvény maga mond, hogy 
annyi időre lehetne meghosszabbítani, az is egy elég hosszas időszakot jelöl ki. Jó volna 
valahogy közelebb jutni ezekhez a földekhez, amelyek részben AKG-val lekötöttek – 
közismert, hogy milyen módon –, másrészt közismert az is, hogy milyen módon szereztek 
beruházási engedélyeket ezekre az állami földekre, tógazdaságokra és egyebekre. Most ennek 
egy újabb, hosszabb legalizálása zajlik, hogy ezek a földek is mozdíthatatlanok legyenek 
ezeknél a nagyberuházóknál.  

Jó lenne tisztán látni ebben, ismétlés, nem ismétlés, a megbízási szerződések 
hosszabbítása milyen kategóriába kerül, ha az termőföld-hasznosításra irányul, egy évre 
szólhat csak, itt tíz éveket látunk – hogy van ez? Van valamiféle egység ezekben a 
kérdésekben, az NFA-törvény értelmezésében is, és a mostani módosítása összhangban van 
ezekkel az értelmezésekkel, amelyeket újabban kapunk a szerződéshosszabbításokkal 
kapcsolatban? Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen a szót. Röviden egyrészt nekem is a 

földbérlet-hosszabbításokhoz lenne egy értelmező kérdésem, hogy ez tulajdonképpen 
mindenféle haszonbérleti szerződésre vonatkozik-e, függetlenül attól, hogy az hogyan 
keletkezett. Egyrészt vannak ugye pályázati úton vagy valóban, akár ilyen egyéves megbízási 
szerződéseket is lehet-e hosszabbítgatni? Mondom, ez egy kérdés, nem biztos, hogy jól látom, 
de szerintem ennek függvényében egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan értelmezzük ezt a 
bekezdést.  

A másik, hogy a 3 hektárra vonatkozóan nagyon jól hangzik a kormány indoklása a 
tekintetben, hogy a Nemzeti Földalap több mint kétéves működéséből milyen 
következtetéseket lehet levonni, és hogy ebből következne ez a módosítás, de én attól tartok, 
hogy az NFA működéséből sajnos lehet, hogy különböző következtetésekre jutottunk, én azt 
látom, hogy az NFA rendkívül átláthatatlanul működik, és rendkívüli mértékben csökkent a 
bizalom az NFA iránt a gazdatársadalomban. Ezért én azt gondolom, hogy bár el tudom 
képzelni, hogy ez a módosítás akár indokolt is lehet praktikus szempontokból egy olyan 
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világban, ahol az állami földekkel átláthatóan és felelősen bánik egy kormány, sajnos nálunk 
ez nem így van, ezért én rendkívül aggályosnak tartom, hogyha úgy növelünk ilyen 
térmértékeket eladásra, hogy önök azt mondják, hogy erre beérkeznek igények. Én azt látom, 
hogy a beérkező igényeket jelenleg is rendkívül szelektíven veszi figyelembe az NFA, 
sokszor olyan helyi érdekek mentén, amelyek nem azonosak az ország, illetve a közösség 
érdekeivel. Úgyhogy én szeretném hallani azt, hogy milyen garanciáik vannak arra, hogy ezen 
a módon egyrészt nem úgy, ahogy Gőgös képviselőtársam mondta, nem esetleg összefüggő 
területek kerülnek majd eladásra, másrészt meg hogy nem a helyi, nem tudom, jó politikai 
kapcsolatok vagy a helyi befolyásos emberekhez fognak így kerülni a földek, mert most már 
az állam földbérlet, illetve az ideiglenes, az egyéves megbízási szerződéseknél sincsen erre 
egyáltalán garancia, és adott esetben azért vannak olyan gazdálkodók, akiknek 3, néhányszor 
3 hektár akár rendkívül nagy területet is jelenthet, tehát ez igaziból csak első hallásra olyan 
kicsi. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Fidesz részéről támogatni fogjuk ezt a 

törvénytervezetet, szerintünk rendkívül praktikus kérdéseket szabályoz, és az a véleményünk, 
hogy zsebkendőnyi területekkel az állam nem tud stratégiai feladatokat betölteni. 
Nyilvánvalóan az a kérdés, hogy a szociális földprogramban és mindezekben, akik figyeltek, 
az elmúlt héten döntött a kormány és az NFA, hogy mely területek mely önkormányzatokhoz 
kerülnek, amelyek igényelték, ezek egybefüggő és jól művelhető területek. Az államhoz 
került zsebkendőnyi területek többek között a „Földért életjáradék” program keretében 
kerültek oda, és aki ismeri, hogy ez milyen bonyolultságot okozott a többi gazdának, akinek a 
területe ezen területek mellett volt, és ez, hogy az államhoz kerültek ezek a területek, és az 
állam ezt nem tudta művelni és műveltetni, óriási gondot okozott, ha ez szőlő vagy 
gyümölcsös, tehát ültetvényes terület volt, akkor annak a leromlása és a kártevők 
elszaporodása jelentett problémát, más területen pedig az, hogy a gaz és a parlag ütötte fel 
ezeket a szántóföldeket. Tehát véleményünk szerint ezeknek a kis, zsebkendőnyi területeknek, 
amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak egyéb más állami tulajdonhoz, azoknak a 
legjobb helye ott a helyben lakó gazdáknál van, ez az általános véleményünk.  

Véleményünk szerint az NFA-nál egyébként még mindig van olyan terület, amelyeket 
ha az önkormányzatok szociális földprogramra vagy a most megalakuló szociális 
szövetkezetek ilyen típusú termelésre szeretnének használni, akkor az állam ki tudja elégíteni 
ezeket az igényeket. Nagyon sok olyan önkormányzat van, amely nem pazarolta el a 
földterületét, az jelenleg az önkormányzat tulajdonában van, tehát az önkormányzat a saját 
tulajdonán is meg tud indítani ilyen szociális programokat, nem is kell hozzá az NFA 
közreműködése, mert az önkormányzatnak alanyi jogon van tulajdona.  

Nem láttam több jelentkezőt. Megadom a szót az előterjesztőknek, hogy röviden 
reflektáljanak. 

 

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

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Próbálok valóban rövid lenni az idő előrehaladtára való tekintettel. Nagyon 
sokat tudnék erről mondani, de azt gondolom, kicsit túl van ez a dolog misztifikálva. 
Mondom: 3 hektár földről beszélünk, a legjobb föld esetében is 3 millió forintos 
nagyságrendről beszélünk maximum. Magában az általános indokolásban, illetve konkrétan a 
részletes indokolásban is szerepel, hogy ezek a földek nem kapcsolódnak állami 
birtoktömbhöz – ezt Gőgös alelnök úrnak mondanám legfőképpen. Nyilván hogyha találunk 
egy olyan jogtechnikai megoldást, hogy ezt a normaszövegbe hogyan építsük be, semmilyen 
problémát nem látnék abban, hogy a kormány támogasson egy ilyen módosító javaslatot, mert 
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nem az a cél, hogy az NFA-nak egy olyan kiskaput nyújtsunk, amellyel ő majd jól vissza fog 
élni. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy megnézném azt az NFA-elnököt vagy 
bármelyiket, aki merné venni a bátorságot, hogy ezzel az első alkalommal is visszaél – zárójel 
bezárva. Tehát nem ez a cél.  

A cél az, hogy az elmúlt két évben – és én ezért hangoztattam a két évet – a Nemzeti 
Földalap felmérte a vagyonkezelésében lévő összes állami földvagyont, azokat különböző 
módon kategorizálta, létrehozott különböző típusokat, hogy melyiknek melyik hasznosítási 
módot szánja. Ezek között szerepelnek, amit az elnök úr is említett az előbb, például az 
önkormányzatok által ingyenes vagyonkezelésbe adható, szociális vagy közmunkaprogramra 
szánt földek, de el van különítve egy olyan földmennyiség is, amely, ha valóban beindul a 
demográfiai – vagy mindegy, hogy nevezzük, milyen – program, arra legyen egy 
meghatározott földrészlet. Ezek a földek azok a földek, amelyek sehova nem fértek be, 
amelyeknek tehát az értékesítése tűnik a legracionálisabb döntésnek, mert az államnak többe 
kerül a leves, mint a hús, szó szerint értve. Itt tehát ez a kifutási lehetőség.  

Szeretném felhívni a bizottság tagjainak a figyelmét arra, hogy ráadásul az így befolyó 
bevételt az NFA földvásárlásra tudja fordítani, sőt, nem hogy tudja, csak arra fordíthatja. 
Tehát pont hogy azt a – nevezzük így – harcot, amit folytatunk, főleg a zsebszerződések és 
egyebek kapcsán, oda is tudnánk ilyen forrásokat csoportosítani. Ez tehát egy tudatosan 
felvállalt – ha szabad ilyen mondani – profiltisztítás, hogy olyan termőföldek legyenek az 
államnál, amelyeket a legjobb konstrukcióban fog tudni utána hasznosítani, és ne olyanok, 
amelyek kényszerrel bekerültek oda, és nem lehet velük mit kezdeni.  

Elhangzott itt a nyilvánosság. A nyilvánosság nincs kizárva. Egyetlenegy elem 
hiányzik: hogy nincsen versenyeztetési eljárás. De azt a szerződést, amit X. Y. megköt a 
Nemzeti Földalappal, az abban lévő összes közérdekű adatot ugyanúgy nyilvánosságra kell 
hozni, tehát azt nem lehet elpalástolni, mint ahogy eddig sem volt egyetlenegy ilyen sem 
elpalástolva, hogyha valaki meg akarta tudni, hogy az NFA kivel és milyen szerződést kötött 
földadásvétel kapcsán.  

A következő, hogy minden egyes földértékesítésről – és talán ez egy garancia, 
elhangzott itt ez a szó – a Birtokpolitikai Tanács dönt, tehát földértékesítésnél, bármilyen 
furcsán hangzik is egyébként, a félhektáros vagy a 0,3 hektáros zártkerti ingatlanban meglévő 
akárhány per akárhányad tulajdoni hányad értékesítéséről is az öttagú Birtokpolitikai Tanács 
dönt az NFA felterjesztésére, tehát még csak az sincs – elnézést kérek az elnök úrtól a 
távollétében is –, hogy az elnök úr a saját kénye-kedve szerint írogat alá szerződéseket, és ez 
továbbra is megmarad. A Birtokpolitikai Tanácshoz felterjesztett értékesítési javaslatoknál 
minden egyes esetben meg kell indokolnia a Nemzeti Földalapról szóló törvény megfelelő 
pontjának a beidézésével, hogy mi az oka, mi az indoka annak, hogy az NFA azt gondolja, 
hogy az adott földrészletet annak a konkrét személynek értékesíteni kell vagy lehet, ezt meg 
kell jelölni: birtokösszevonás, a szomszéd, s a többi, s a többi, családi gazdaság erősítése. 
Ezek mind ott vannak, és nyilvánvalóan egy adott szerződéses betekintésnél ezek napvilágra 
tudnak kerülni.  

Végezetül az Ángyán államtitkár úr által említett megbízási szerződés 
meghosszabbítása meg a haszonbérlet kapcsán mondanám, hogy ez kifejezetten a 
haszonbérletre vonatkozik. Ha megfigyelik a tisztelt képviselő hölgyek, urak ennek az 1. §-
nak a felvezetőjét, az úgy kezdődik: „A haszonbérleti szerződés módosítása során a 
termőföldtörvény 12. § (2) bekezdés…”, s a többi, s a többi. Ez tehát nem vonatkozik a 
megbízási jogviszonyokra. Megbízási jogviszonynál az van valóban, ahogy az államtitkár úr 
mondta, hogy egy évre köttetnek ilyen megbízási szerződések, azok lejárnak, és jogilag, 
fogalmilag kizárt, hogy egy lejárt szerződést meg lehessen hosszabbítani; ők új szerződést 
kötnek. Az már nyilván egy szakmai vagy politikai vita, hogy jó-e, hogy így van, vagy nem 
jó, nyilván nem biztos, hogy ebben ugyanúgy látjuk a megoldást vagy a megfejtést, de arról 
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beszélni, hogy megbízási szerződések hosszabbítására kerül sor, jogilag nem állja meg a 
helyét.  

Még egy dolog, csak a félreértések elkerülése végett. Megint csak az államtitkár úr 
említette a 10 évet. A 10 év kifejezetten egy ilyen nagyon speciális művelési ágra vonatkozik, 
ez pedig a halastó. Ilyen értelemben rossz hírem van, az előbb mondtam is, nem 10 év, hanem 
20 év, tehát 20 év, ami a termőföldtörvényben elég régóta szereplő 20 éves haszonbérleti 
időszakra vonatkozik, és valóban meghosszabbodik a már egyébként lejáró megbízási…, 
bocsánat, most már én is összekeverem…, haszonbérleti jogviszony, de csak addig 
hosszabbodik meg, ameddig az adott program, tehát például egy AKG-program tart, és utána, 
ha az kifutott, akkor értelemszerűen az NFA újra meghirdeti az adott földet.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ángyán József! 
 

További hozzászólások 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Örömmel tölt el, hogy az államtitkár úr itt 
jegyzőkönyvbe elmondta, hogy a szerződések, legyenek azok haszonbérleti vagy adásvételi 
szerződések, amelyeket az NFA köt, nyilvánosak. Jól értettem, ugye?  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A közérdekű 

adataik.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): A közérdekű adatai, tehát az például mondjuk 

közérdekű adat, gondolom, hogy kivel kötött szerződést az NFA, gondolom, ez azért 
hozzátartozik (Dr. Simon Attila István: Persze.), tehát a nevét meg lehet mondani, a cég nevét 
és egyebeket meg lehet mondani. Ezt azért vagyok kénytelen így elmondani, mert nem ezt 
kapták válaszul azok a gazdák, akik épp a lepsényi 600 hektár kapcsán három éve próbálják 
azt a földet megszerezni, helyben élő gazdálkodó családokról van szó egy céggel szemben, 
minden évben azt kapták válaszul, hogy elkéstek. 2-3 havonta írnak az NFA elnökének, hogy 
szeretnék ők, megbízási szerződéssel, ha másképp nem megy, ezt a földet használni, és 
minden évben azt kapják, most is azt kapták, hogy elkéstek, sőt amikor az iránt érdeklődtek, 
hogy kivel kötött az NFA szerződést, hogy legalább azt tudják, melyik az a cég, hogy milyen 
feltételekkel kötötte meg ezt a szerződést – gondolom, ezek közérdekű adatok, merthogy 
közvagyonról van szó –, akkor az NFA elnöke azt írta vissza nekik, hogy ezek nem 
nyilvánosak, tehát nem tudhatják meg, hogy melyik céggel kötötték meg harmadszor az NFA-
törvény ellenére, amely azt mondja, hogy egyszer lehet ismételni, hogyha lejárt a szerződés. 
Ott találta ki, azt hiszem, a tárca azt, hogy akkor ez minősüljön új szerződésnek, a megbízási 
szerződés legyen új szerződés; most erre azt mondja, hogy ez viszont nem új szerződés. Ezt 
azért valahol fel kellene oldani, mert végül is ugyanúgy földhasznosításról van szó, állami 
földek műveléséről van szó különféle feltételek között. Tehát nyilvánosak-e akkor ezek az 
adatok, valóban meg lehet-e tudni, hogy kinek adta oda, milyen feltételekkel, adott esetben 
megbízási szerződéssel vagy szerződéshosszabbítással a területeket adott település 
külterületén az NFA? Miután itt közvagyonról van szó, közös érdekünk lenne, hogy ezek 
nyilvánosak legyenek. Szeretnék itt most tényleg választ kapni, mert nem volt megnyugtató, 
amit az NFA-elnök úr volt szíves e tekintetben a gazdáknak írni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nem adok szót az előterjesztőnek, nem nyitok vitát erről a kérdésről, a 

napirendi ponthoz abszolút nem tartozik hozzá. Értem, hogy egy bizonyos mondat után 
képviselőtársam újra ezt a kérdést feszegeti, elég régóta ismert, hogy ennek a kérdéskörnek 
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hány bizottság, albizottság, kihelyezett ülés és minden egyéb területen volt vitája. Ha jól 
értettem, Ángyán képviselő úr már írásbeli kérdést is tett fel, mert valamilyen válaszra 
hivatkozott. (Dr. Ángyán József bólogat.) Javaslom ezt a formát továbbra is, hogyha még 
bármilyen technikai részletre vonatkozó kérdés merül fel a nyilvánosság vagy nem 
nyilvánosság kérdésében, ha jól értettem most. Mivel egy abszolút nem a napirendi pontra, az 
előterjesztésre vonatkozó kérdésben próbálná meg ez a vita egy új szakaszát megnyitni, ezért 
nem adok szót az előterjesztőnek sem, mert nem nyitom meg ebben a kérdésben a vitát.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

A napirendi pontban szereplő törvénytervezethez nem látok további jelentkezőt, ezért 
szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja, hogy általános vitára alkalmas a T/10590. számú 
előterjesztés. Aki igennel szavaz, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 13 igen. Aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Kérdezem, hogy ki lesz a többségi vélemény előterjesztője a bizottság részéről. Patay 
Vilmos személyét javaslom. A kisebbség akar-e előterjesztőt állítani? (Gőgös Zoltán: Nem.) 
Nem akar… (Gőgös Zoltán: Mi nem akarunk! – Varga Géza: Állítunk.) Elnézést, Varga Géza 
lenne a kisebbségi vélemény előadója. Kérdezem, hogy a bizottság a két jelzett személyt 
elfogadja-e. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A 2. napirendi pontot lezárom.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Egyes törvényeknek a földpályázatok nyilvánosságával, valamint a pályázati eljárás 
gyorsabb lefolytatásával kapcsolatos módosításáról szóló T/10396. számú 
törvényjavaslat  

A 3. napirendi pont következik: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vitára való alkalmasságáról. Lengyel Szilvia képviselőtársunk nyújtotta 
be az egyes törvényeknek a földpályázatok nyilvánosságával, valamint a pályázati eljárás 
gyorsabb lefolyásával kapcsolatos módosításáról szóló T/10396. számú törvényjavaslatát. Az 
előterjesztőnek adok szót. Tájékoztatásul azt kaptam, hogy továbbra is Nagy Olga, illetve 
Andréka Tamás lesz jelen a napirendi pont tárgyalásán a kormány részéről Dr. Simon Attila 
István: Én leszek jelen.), de hogyha továbbra is az államtitkár úr képviseli a kormányt, akkor 
természetesen övé a jogosultság a hierarchia szerint.  

Lengyel Szilviának adok szót.  
 

Lengyel Szilvia (független) szóbeli kiegészítése 

LENGYEL SZILVIA (független): Üdvözlöm önöket, és köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. A törvénymódosításom szándékát az indokolja, hogy mindössze egy évvel járunk az 
európai uniós állampolgárokat érintő földvásárlási tilalom feloldása előtt, és mindannyiunk 
számára ismeretes, hogy az igény megvan a földre a helyben élő gazdák részéről, és azt is 
mindannyian tudjuk, hogy amikor egy érdeklődő gazdálkodó földhöz szeretne jutni, akkor 
gyakorlatilag kétféle úton-módon juthat információhoz: az egyik útja ennek a hirdetményi út, 
a másik pedig, hogy például állami földpályázatok esetében rákeres a Nemzeti Földalap 
honlapján. Ami a törvénymódosításomat indokolta, az az, hogy jelen esetben egyik 
közzétételi mód ideje sem bizonyítható, és ezáltal tulajdonképpen egyáltalán nem garantált az, 
hogy mindenki egyenlő eséllyel tud pályázni adott esetben. Azt gondolom, hogy ha a 
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kormány valóban minden gazda kezébe szeretne földet adni, akkor pont ideje annak, hogy az 
információs hátrányokat megszüntessük, azokat, amelyek a gazdákat érhetik a földek 
adásvételével, illetve az állami földpályázatok kapcsán, és tulajdonképpen az átláthatóság és a 
kiszámíthatóság elve vezérelt ennek a módosítónak a megalkotásánál.  

Konkrétan a módosítóról annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy a 2. §-ban – mert, 
bevallom őszintén, az állami földpályázatokból indult ki ez az egész felvetés – gyakorlatilag a 
Nemzeti Földalapról szóló törvénynek a módosítását javaslom, azzal, hogy a 
földpályázatokkal kapcsolatos közzétételi szabályokat formailag szigorítsuk, és ezeket 
terjesszük ki a pályázat eredményének a közlésére is, ami konkrétan azt jelenti, hogy az NFA 
honlapján legyen megjelölve a közzététel időpontjának a jelzése, és ezzel kapcsolatosan 
konkrétan a pályázat elbírálásának az eredménye is, tehát ugyanúgy a közzététel 
eredményének az időpontja is legyen megjelölve. Amennyiben pedig… Mert sokszor 
tapasztaltuk azt is, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a számára rendelkezésre álló 
bírálati határidőket túllépi, illetve nem tartja be, ezért ez a javaslat kiegészül egy olyan résszel 
is, hogy ha a pályázati eljárás érvénytelenné válik, abban az esetben…, illetve köteles még az 
NFA a pályázatot 15 napon belül újra kiírni, hogyha a jogszabályokban számára biztosított 
határidőt legalább 15 nappal túllépi a szervezet. Ez lenne tehát ennek a módosító javaslatnak a 
célja. Illetve az 1. §-ban pedig a termőföldről szóló törvény módosítását javaslom annyiban, 
hogy egyrészt törvényi szintre emelkedjen ez a javaslat, mert eddig rendeletben volt 
szabályozva, illetve hogy a termőföldhöz kapcsolódó elővételi és elő-haszonbérleti jogokhoz 
kapcsolódó közzététel szabályait úgy szigorítsuk, illetve rendeljünk mellé egy új csatornát, 
hogy egyidejű internetes közzététellel kell a jogosulttal közölnie az adott ügyletre való 
felhívást.  

Azt gondolom, és az vezérelt, hogy itt az ideje ezt az egész kérdést ilyen formában 
rendezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a VM képviseletét, hogy valaki akar-e 

álláspontot kifejteni a benyújtott indítvánnyal kapcsolatban. (Jelzésre:) Államtitkár úr! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ha jól értettem, 

akkor most csak a tárgysorozatba-vételről dönt a bizottság.  
 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ahhoz nem 

kívánunk hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimé a szó. (Senki nem jelentkezik.)  
Annyit szeretnék megjegyezni, hogy információim szerint a héten a kormányülésen 

napirendre fog kerülni az állami földbérletnek a kérdése, az eddigi tapasztalatai és a hogyan 
tovább kérdésköre, és mint ahogy eddig is, ezt állami körben, tehát rendeleti úton történő 
szabályozással oldották meg, természetesen az irányadó, az NFA-ra és az egész földügyre 
vonatkozó törvényekre alapozva. Én inkább azt merném most javasolni, hogy várjuk meg a 
kormány ez irányú esetleges elemzését és véleménykifejtését a héten.  

Van-e kérdező vagy hozzászóló? (Jelzésre:) Igen, Szabó Rebeka! 
 

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen. Én csak egészen röviden szeretnék 
szólni. Egyrészt én nagyon örülök ennek az indítványnak, és örülök neki, hogy Lengyel 
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Szilvia ezt benyújtotta, mert én is azt tapasztaltam, hogy mind a helyi kifüggesztések, mind az 
NFA honlapján lévő közzétételek rendkívül kaotikusak, nagyon sokszor jóval korábbi egy 
pályázatnak a dátuma, mint amikor közzétették, nagyon sokszor teljesen ellenőrizhetetlenül 
kerülnek fel ezek a honlapra. Egyszer megpróbálkoztam egy adatkéréssel az NFA felé ennek 
kapcsán, és semmiféle konzisztens választ nem tudtam kapni, illetve most is folyamatban van 
egy adatkérésem a Fejér Megyei Önkormányzattól, pontosan azért, hogy ezeknek a 
kifüggesztéseknek az időpontját és dátumát valahogyan le tudjuk nyomozni. Nagyon nagy 
tehát a káosz, nagy szükség van szerintem egy ilyen módosításra.  

Nekem egyetlenegy kérdésem lenne az előterjesztőhöz. Volt az a rész, hogy ha 
15 napon túl késik az eredményhirdetés, akkor vissza kell vonni azt a pályázatot, vagy 
érvényteleníteni kell. Én nem tudom, hogy ebben az esetben mi lesz akkor azokkal a 
földekkel, vagy hogyan fogják azokat abban a gazdasági évben használni, ez nem fog-e 
esetleg fennakadást okozni; le lehet-e vajon folytatni még egy pályázati ciklust talán, vagy 
akkor ki fogja ott használni ezeket a földeket? De ez csak egy kérdés, egyébként alapvetően, 
mondom, főleg ami a kifüggesztések dátumára vonatkozik, ez szerintem egy nagyon jó 
javaslat.  

 
ELNÖK: További jelentkezőt nem látok, az előterjesztőnek adok szót.  
 

Lengyel Szilvia (független) válaszai, reflexiója 

LENGYEL SZILVIA (független): Köszönöm szépen. Köszönöm a támogató szavakat, 
mert egyébként magam is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok egyedi esetet hozhatunk 
fel, és tehetünk ki az asztalra, de addig, amíg ezek generálisan nem lesznek szabályozva, 
addig csak az egyedi esetekkel tudunk foglalkozni, és azt gondolom, közös érdekünk, hogy 
ezt erre a síkra tudjuk terelni. Egyébként nekem is van egy adatkikérésem, mégpedig a 
kormányzati portállal kapcsolatosan, tehát valóban, meg tudom erősíteni képviselőtársamat, 
hogy már több esetben tapasztaltuk az általa is említett anomáliákat is.  

A kérdésére vagy a felvetésére válaszolva pedig ezzel a bizonyos 15 nappal 
kapcsolatosan azt mondanám, hogy igazából azért gondoltuk, hogy ez ilyen formában 
kerüljön be a javaslatba, mert nagyon fontos lenne ezeket a csúszásokat szankcionálni, én 
tehát nagyon szeretném, hogyha ennek visszatartó ereje lenne. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem 
jelentkezik.), szavazzunk róla! Ki az, aki egyetért azzal, hogy tárgysorozatba-vételre kerüljön 
a javaslat? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség. Aki nem? 
(Szavazás.) 14 nem. Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

A 3. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben nekem nincs külön közlésem. Van-e valakinek közérdekű 
közleménye? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Az egyebeket is lezárom.  
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Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 
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