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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 

hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11111. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

 

2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10516. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

 

3. Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslat (H/10900. 

szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságba a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara által jelölt tag újraválasztása  

 

5. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat (T/7979. 

szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító 

javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

6. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) megérkezéséig Patay Vilmosnak (Fidesz) 
Hanó Miklós (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
Patay Vilmos (Fidesz) távozása után Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Józsa István (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Bujdosó András főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei 
elnöke  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 9 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
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. A napirendtervezetet írásban kiküldtük. Kérdezem, kinek van kérdése, 
észrevétele. (Jelzésre:) Igen, Varga Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, azt javaslom, hogy az 5. pontot, a 

mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú 
törvényjavaslatot vegyük le a napirendről, mert annak az ilyetén való tárgyalása 
házszabályellenes. Mindjárt megnyitom a jogszabályt, és felolvasom, ha érdekli a 
Házszabály idevonatkozó része. Itt a benyújtónak 30 nap van, az általános vita 
lezártát követően 30 napon belül kellett volna benyújtania egy javaslatot, ezt nem 
tette meg, tehát ennek a 30 napnak az elteltével csak új törvényként lehet beadni. Itt 
tárgysorozatba-vételt, általános vitát és egyebeket mind végig kell csinálni.  

 
ELNÖK: Kinek van további kérdése, észrevétele? (Senki nem jelentkezik.) 

Szavazzunk az indítványról! Ki az, aki egyetért azzal, hogy vegyük le a napirendről 
az 5. napirendi pontot, mint ahogy azt Varga Géza, a Jobbik képviselője 
kezdeményezte? Kézfeltartással jelezze, aki ezzel egyetért! (Szavazás.) 3 igen 
szavazat van, ez kisebbség, a napirendjavaslatunkat fenntartjuk.  

Természetesen az a vélemény, amely megfogalmazódott, majd az 
alkotmányügyi bizottság elé kerül, vagy a Jobbik a maga fórumán továbbviszi ezt a 
kérdést. Mi a tartalmi részéről fogunk remélhetőleg majd, amikor a napirendben 
odaérkezünk, vitázni.  

Ha nincsen további kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.), akkor most 
kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztosan többség. Ezek szerint fogunk haladni.  

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes 
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló T/11111. számú törvényjavaslat 

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 
Első napirendi pontunk egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági 

eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló törvénytervezet, és a bizottságunk részéről 
benyújtani szándékozott módosító indítvány kapcsán nyitjuk meg ezt a napirendi 
pontot. Nekünk Bujdosó András főosztályvezető urat jelezték a KIM-től (Dr. Bujdosó 
András jelzésére:), látjuk is, köszönöm szépen.  

Bizottságunk megkapta azt az előterjesztési javaslatot, amelyet szándékaink 
szerint be szeretnénk nyújtani, a bizottsági tagok részére szintén kibocsátottuk ezt. 
Gyakorlatilag némi technikai jellegű indítvány a filmforgatással kapcsolatosan, illetve 
hogy az esetleg bennünket is érintő természetvédelmi területen való filmforgatásnál 
az engedélyezési ügyintézési határidő 30 napról 15 napra csökkenjen, lényegében ezt 
tartalmazza az indítvány. Kérdezem, hogy a KIM részéről ismerik-e ezt az indítványt, 
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és támogatólag tudnak-e hozzászólni, ha a bizottságunk ezt esetleg benyújtaná. 
Megadom a szót. 

 
DR. BUJDOSÓ ANDRÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, jó napot kívánok, ismerjük. Tárcaálláspontot tudok képviselni, és támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, kérdés, észrevétel 

van-e az indítványhoz. (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki támogatja, hogy bizottságunk nyújtsa be az imént megbeszélt indítványt. 
Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

Elnöki bejelentés a bizottságot érintő személyi változásokról 
Elnézést szeretnék kérni, hogy úgy kezdtem el a napirendi pontok tárgyalását, 

hogy nem tájékoztattam a bizottságot a bizottsági tagcserék következtében 
bizottságunkat is érintő személyi változásokról. Mint ismeretes, Balogh József 
képviselőtársunk döntése alapján kilépett a Fidesz-frakcióból, függetlenné vált, 
egyben a Házbizottság, a frakciók és ezen illetékességi körbe tartozóknak Balogh 
József jelezte, hogy mint független és egy bizottsági helyre jogosult személy továbbra 
is a Mezőgazdasági bizottságban szeretné a munkáját végezni. Ezzel az igényével 
gyakorlatilag két független képviselő fog a bizottságunkban dolgozni, hiszen Ficsor 
Ádám is függetlenként végzi tevékenységét. Balogh József személyéről kedden 
döntött a parlament, tehát ő függetlenként továbbra is a bizottságunk tagja lesz.  

Ugyanakkor, hogy az arányszámokat megtarthassuk, a Fidesz a megüresedett 
helyet illetően – amely Balogh József helye volt, és amelyre a Fidesz delegálhat – élt 
azzal a jogosultságával, hogy új tagot jelölt. Örvendi Lászlót köszönthetem itt, és 
elnézést kérek, Laci, hogy a bizottsági ülés megkezdése előtt nem tájékoztattam erről 
a bizottság tagjait. Örvendi László több cikluson keresztül volt már a Mezőgazdasági 
bizottság tagja. Ahogy a múltkor dr. Tóth Józsefet is új tagként köszönthettük, most 
megkérem Örvendi Lászlót is, hogy röviden ismertesse a bizottsági tagokkal a 
mezőgazdasághoz kapcsolódó kötelmét. Megadom a szót Örvendi Lászlónak.  

 
ÖRVENDI LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! 

Kedves Vendégek! Örvendi László vagyok, agrármérnök, szakmérnök végzettségem 
van. Végig mindig a mezőgazdaságban dolgoztam ’76 óta, és jelenleg is 
mezőgazdasági tevékenységet folytatok mint magánszemély és mint kft.-tag is, 
úgyhogy a mezőgazdálkodásban jelen vagyok a gyakorlatban is. A második ciklusban 
vagyok országgyűlési képviselő, ahogy Font képviselő úr, elnök úr mondta, az első 
ciklusban végig, az első perctől, most pedig a mai naptól sikerült a bizottság tagjának 
lennem. Igyekszem a tőlem telhető legjobb munkát végezni a bizottságban, és a 
gyakorlati tapasztalataimat mindenféleképpen szeretném a bizottsági munkában 
érvényesíteni. Nem akarom húzni az időt, gondolom, hogy sokan ismernek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt azért is jeleztem, mert így, a tegnapi 

személyi döntésünkkel 22 tagú lett a Mezőgazdasági bizottság, ami azt is jelenti, hogy 
az egyharmados arány 8 szavazatnál testesül meg, tehát minimum 8 szavazatnak kell 
lennie ahhoz, hogy a bizottságban a módosító indítványokat egyharmados 
támogatásúnak minősítsük.  
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Amennyiben az 1. napirendi ponthoz nincs további kérdés, észrevétel (Senki 
nem jelentkezik.), akkor azt lezárom. Köszönöm szépen a KIM képviselőjének a 
jelenlétet. Döntöttünk tehát arról, hogy benyújtjuk a módosító indítványt.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 
T/10516. számú törvényjavaslat 

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 
A 2. napirendi pontra térünk rá: a vízgazdálkodásról szóló törvény 

módosításáról szóló törvénytervezethez szintén bizottsági módosító javaslatot 
szeretnénk benyújtani. Köszöntöm a VM részéről Andréka Tamás főosztályvezető-
helyettes urat. Közismert, hogy itt egy új vita alakult ki a visszasajtolás kapcsán, hogy 
melyik kutakból, milyen feltétellel, kinek kell, kinek nem kell engedélyt kérnie 
kérdésében, és vannak olyan speciális, nagy mennyiségű kutak, amelyek eredendően 
nem termálvíz kinyerésére kerültek megfúrásra, hanem szénhidrogén kinyerése 
érdekében, és ezekkel a kutakkal kapcsolatban már a bizottsági vitában is azt 
javasoltuk, hogy ezek továbbra is engedélykötelesek legyenek. Ennek a módosító 
indítványa kerülne ide be. Andréka urat kérdezem, hogy ismeri-e a módosító 
indítványt, és azzal a tárca egyetért-e.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, ismerjük, és 

támogatjuk a módosító javaslat benyújtását.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy 
bizottságunk nyújtsa be az imént tárgyalt módosító indítványt? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú ebben az esetben.  

Úgy látom, a 2. napirendi pontnál nincs más dolgunk, ezért tehát a 2. 
napirendi pontot is lezárom.  

Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló H/10900. számú határozati 
javaslat  

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt 
bizottságként 

A 3. napirendi pont az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati 
javaslathoz érkezett kapcsolódó módosító indítvány megvitatása. A kiegészítő 
ajánlástervezetben foglaltak szerint haladnánk. Két indítványt látok. 

Az 1. indítvány Kővári Jánosé, amely mintha nagyban hasonló lenne, mint 
amit Ángyán József az általános vitában módosító indítványként benyújtott, ha jól 
látom. Az érdemi vitát egyszer már lefolytattuk róla, de megkérdezem az 
előterjesztőt, a tárca képviselőjét, mi a véleménye. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Ángyán József, majd Varga 

Géza! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Igen, annyiban szeretném pontosítani az 

elnök úr által elmondottakat, hogy miután kifogásolta, hogy az agrárgazdaságért 
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felelős miniszter a nevesített a törvényekben, ezért ez a módosítás az 
agrárgazdaságért és vidékfejlesztésért minisztert nevesíti, tehát ennyiben korrigálta a 
javaslat azt a hibát, amelyet elnök úr volt szíves felfedezni.  

Ezek után szeretnék indoklást kapni arra, hogy ezen túl mi az, ami indokolja, 
hogy nem támogatja a tárca ezt az indítványt, annál is inkább, mert tegnap, a vitában 
az államtitkár úr úgy nyilatkozott, hogy nem zárkózik el ettől, ő tehát 
agrárgazdaságért felelős államtitkárként azt mondta, hogy ez egyáltalán nem 
presztízskérdés, és tulajdonképpen tartalmilag ki is fejezné ez a módosítás mindazt, 
amiről beszélünk. Másrészt szeretném jelezni, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága 
10 órakor ülésezett, és támogatta ezt a módosító indítványt. Ezeket mint 
információkat szeretném elmondani, mielőtt az indoklást, az elutasítás indoklását 
kérem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megadom a szót a tárca képviselőjének.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az indokolás 

kapcsán tulajdonképpen a tegnapi bizottsági vita során elmondottakat tudnám csak 
megismételni, illetve még annyit tennék hozzá kiegészítő jelleggel, hogy a képviselő 
úr által benyújtott módosító javaslat eredményeként ez a jelentés nem az 
agrárgazdasági jelentés lenne. Tehát hogyha azt szeretné, hogy a kormány számoljon 
be a nemzeti vidékstratégiáról, akkor ez egy teljesen más jelentés, akkor az a nemzeti 
vidékstratégia végrehajtásáról szóló jelentés, ezt ne keverjük össze az immár 15. éve 
minden évben elkészülő agrárgazdasági jelentéssel, válasszuk ketté, ha az 
Országgyűlés azt szeretné, hogy a nemzeti vidékstratégia végrehajtásáról is számoljon 
be a kormány, akkor azt egy másik országgyűlési határozatban írja elő a kormány 
számára! 

 
ELNÖK: Varga Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak azt szerettem 

volna mondani – a főosztályvezető-helyettes úr a tegnap délelőtti bizottsági vitára 
hivatkozik –, hogy Ángyán képviselőtársamhoz kapcsolódóan én is csak a tegnap esti 
részletes vitára, a plenáris ülésen lezajlott részletes vitára szeretnék utalni, amikor is 
az államtitkár úr a vitát követően, amikor egy valódi vita zajlott pro és kontra 
érvekkel, azt nyilatkozta a plenárison, jegyzőkönyvbe, nyilvánosan, amikor Jakab 
képviselőtársunk elnökölte az ülést, hogy nincs akadálya annak, hogy így a 
„vidékstratégia” elnevezés bekerüljön. Talán Jakab képviselőtársam, aki elnökölte az 
ülést, meg tud erősíteni abban, hogy az államtitkár úr tegnap ezt nyilatkozta a plenáris 
ülésen. Én azt kérem, hogy ezen ne szaladjunk el, mert – bár, gondolom, Ángyán 
képviselőtársunk, aki a vidékstratégia készítését koordinálta, még hozzá fog szólni 
ehhez – akkor vagy a vidékstratégiával van valami baj, hogyha az nem ad képet, nem 
foglalja magában az agrárgazdasági jelentést vagy az agrárgazdaság helyzetét is, vagy 
az agrárgazdasági jelentés szűkebb, mint a vidékstratégia. Ezért nem gondolom, hogy 
a kettőnek az összevonása ördögtől való volna. Még egyszer mondom: az 
agrárgazdaságért felelős államtitkár publikus és plenáris nyilatkozata ellentmond 
annak, amit most a főosztályvezető-helyettes úr mondott. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán József! 
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DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Annál is inkább muszáj ezt a gondolatot itt 
folytatni, merthogy a tegnapi vitában éppen ennek a vitának a hatására mondta azt az 
államtitkár úr, amit mondott, hogy tudniillik az agrárgazdaság része, egyik 
legfontosabb része, ahogy a vidéki térségek európai chartája megfogalmazza, a 
vidékfejlesztés gerince a mezőgazdaság, de az része a vidékfejlesztésnek. A tárca 
statútuma, a minisztérium elnevezése, a program mind arról szól, hogy vidékstratégiát 
valósítunk meg, amelynek része az agrárgazdaság, tehát a vidékfejlesztési stratégia 
végrehajtásáról szóló beszámoló adott esetben egész részletesen tartalmazza az 
agrárgazdasági beszámolót. Én azt hiszem, hogy fölösleges kettőzés lenne, hogyha 
külön kellene választani, nem is magyarázható egyébként Európában, hogy miért van 
külön agrárgazdaság, és miért van külön vidékfejlesztés, amikor ezt egyben értik, de 
ezt az elnök úr is pontosan tudja. A többfunkciós európai agrármodell erről beszél, a 
két dolog tehát nyilvánvalóan összetartozik. Nem tartom elfogadhatónak azt a 
magyarázatot, amit a főosztályvezető-helyettes úr mondott, hogy ha éppen az 
Országgyűlés úgy akarja, hogy számoljon be a miniszter a vidékstratégia 
végrehajtásáról is, akkor csináljon erről egy külön jelentést. Ez egy elég furcsa 
megközelítés lenne, miután a vidékfejlesztés része az agrárgazdaság, és semmi 
akadálya, hogy a vidékfejlesztési beszámolóban egész részletesen beszámoljunk az 
agrárgazdaság helyzetéről; annyiban más, hogy a kapcsolatait is jelezni kell a 
környezettel meg a társadalommal, a foglalkoztatással, a regionális hatásokkal, és 
pont ez a lényege a váltásnak, főosztályvezető-helyettes úr, mert nem tudom, hogy 
érti-e, hogy miről beszélek. Köszönöm szépen.  

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

Főosztályvezető-helyettes úr, akar-e reagálni az elhangzottakra? Megadom a szót.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Még annyi 

kiegészítést tennék, hogy a tegnapi bizottsági ülés után beszéltem a minisztériumban 
kollégákkal, akik már az agrárgazdasági jelentés születésekor is a minisztériumban 
dolgoztak, tehát annak idején, ’97-ben az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 
törvénynek, amely bevezetette ezt az elnevezést, az elkészítésében közreműködtek. 
Azt tudom a bizottság tagjai számára információként még elmondani, hogy az 
agrárgazdasági jelentés gyakorlatilag német mintára készült el és honosodott meg, a 
szerkezete is a német kormánynak a Bundestag részére készített éves beszámolója 
alapján került összeállításra, tehát nem egy – ahogy a tegnapi vitában is elhangzott – 
régmúlt időkből való, mára már meghaladottá vált intézményről van szó, hanem egy, 
a nyugati világban, nyugat-európai országban is alkalmazott szerkezetet átvevő 
jelentés éves benyújtásáról. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): A főosztályvezető-helyettes úr is jelezte, 

hogy 1997-ről beszélünk, a szerkezet akkor alakult ki. Azt hiszem, talán ebben a 
körben nem kell különösképpen bizonygatni, hogy azóta mit változott Európa is és mi 
magunk is, beléptünk az Európai Közösségbe. Egy alapvetően más struktúráról van itt 
szó, kedves főosztályvezető-helyettes úr, ne tessék már a ’97-es induló időszakra 
hivatkozni, hogy esetleg akkor a németeknél hasonló struktúra volt, ez egy elképesztő 
hivatkozás. Valóban, itt annyi változás történt, hogy nem lehet erre hivatkozva azt 
mondani, hogy ugyanolyan szerkezetű és ugyanolyan elnevezésű jelentés kell, mint 
kellett ’97-ben, az induláskor. Aki önnek ezt mondta, az pontosan tudja, hogy ’97-hez 
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képest milyen jelentős változások voltak, itt ül a hátam mögött, bizonyára el fogja 
mondani, hogy mennyiben más a mai közös agrárpolitika, mint amilyen volt 1997-
ben a közös agrárpolitika – de, gondolom, ezt ön is pontosan tudja, tehát igazán nem 
értem, miért mondja ezt itt el mint érvet.  

 
ELNÖK: A főosztályvezető-helyettes urat kérdezem, hogy erre érdemileg 

van-e reakciója. (Dr. Andréka Tamás nemet int.) Nincs. Szavazzunk a javaslatról!  
Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) 5 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 2. indítvány Szili Katalin képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nagyban ugyanezt a kérdéskört feszegeti. Kérdés, észrevétel van-e? 

(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
4 igen, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem látok további olyan indítványt, 
amelyről tárgyalnunk kellene, a 3. napirendi pontot ezért lezárom.  

A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságba a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara által jelölt tag újraválasztása 

Elnöki bevezető 
A 4. napirendi pont a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságba a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara által jelölt tag újraválasztása. Szeretném jelezni, hogy elég 
ritka alkalom az, amikor ilyen napirendi ponttal kell foglalkoznia a bizottságunknak, 
de mégis, a Nemzeti Földalapról szóló törvény ezt a jogosultságot a Mezőgazdasági 
bizottság számára jelöli ki, annak is a 14. § (1) és (2) bekezdésében találjuk a ránk 
kötelezően kirótt feladatot. A Nemzeti Földalapba öt szervezet jogosult jelölni, 
úgymint az egyéni mezőgazdasági termelők, a társas mezőgazdasági termelők 
szövetségei, az erdőgazdálkodók képviseletei, az országos önkormányzati 
szövetségek képviseletei, valamint a magyar agrárkamara. A magyar agrárkamara 
elnökétől kaptam egy levelet, amely arról tájékoztat bennünket, hogy – mint az 
közismert, tudjuk – teljes egészében megújult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és 
gyakorlatilag ennek a megújulásnak a következtében az új elnökség él a jelölés 
jogával, ezért javaslatot tett arra, hogy a bizottság napirendi ponton tárgyalja meg az 
NFA Ellenőrző Bizottság agrárkamara által delegált tagjának státuszát, a korábbi 
tagot hívja vissza, és helyette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által jelölt személyt 
válassza meg. Jelenleg Roszik Péter tölti be az agrárkamara által delegált helyet, 
helyette Gombos Sándor Somogy megyei elnököt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Somogy megyei elnökét javasolja, hogy a kamarai küldötti feladatot betöltse a 
Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságban.  

Szokásunk szerint megkérem a jelölt urat – akivel már találkoztam –, Gombos 
Sándor urat, hogy pár szóban röviden ismertesse a mezőgazdasági tevékenységhez, az 
ehhez az életformához való kötődését, utána a bizottsági tagoknak adok szót kérdés, 
észrevétel megtételére, majd a döntést fogom kezdeményezni. Megadom a szót. 
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Gombos Sándor jelölt bemutatkozása 
GOMBOS SÁNDOR, a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottsága tagjelöltje: 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kötődésem alapvető, hiszen a dél-alföldi 
borvidék egy emblematikus településén születtem, felmenőim szőlő-, bortermeléssel 
foglalkoztak, én magam agrármérnök vagyok. Végig az agráriumban dolgoztam, 
három szakaszra bontható a gyakorlati pályám. Az első időben négy évet gyakorlaton, 
majd szaktanácsadásban töltöttem, egy országos vállalat főmérnöke lettem 29 évesen. 
Ezt követően a kaposvári egyetemen dolgoztam kutatóként, majd oktatóként, és bár 
’97-ben elhagytam az egyetemet, de a mai napig címzetes docensként két tárgyat 
oktatok oktatóként. ’97-től egy nagy takarmányos cégnél, az Agrokomplex Central 
Soya Rt.-nél voltam kereskedelmi vezető, és 2010-ben vállaltam tisztséget, 
kormánytisztséget: az MVH Dél-dunántúli Regionális Kirendeltségének vezetője 
voltam egészen április 2-áig, amikor is a kamara Somogy megyei elnökévé 
választottak. Az elnök úr rám gondolt, amikor ezt a jelölést megtette. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz? 

(Jelzésre:) Horváth István alelnök úr! 
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Jelenlévők! Én most olvasom az előterjesztést, és mindenféleképpen szeretném a 
bizottság támogatását kérni Gombos úr jelöléséhez. Régóta ismerem az ő szakmai 
tevékenységét a térségben, mind Somogy, mind Baranya, mind Tolna megyében 
egyértelműen a gazdálkodók és a mezőgazdasággal foglalkozók érdekeit képviselte és 
segítette az eddigi munkájában. Én azt gondolom, hogy mind szakmailag, mind 
emberileg egy kiváló jelölt, nagyon alkalmas erre a feladatra Gombos úr, és 
amennyiben megkapja a bizalmat, akkor ehhez a feladatához is ugyanolyan jó 
lendületet és gazdaszeretetet kívánok önnek, mint ahogy eddig is végezte a munkáját. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, Gőgös Zoltán 

alelnök úr! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem egy kérdésem lenne. Roszik Péter 

kamarai tag egyébként? Lehet ezt tudni? Én nem tudom, ezért kérdezem.  
Elég furcsa összefüggés van itt a történések között, úgy látom: kapunk egy 

jelentést, amelyet ő készített, utána gyorsan le is váltják a Nemzeti Földalaptól – azért 
ez eléggé érdekes. Ez nem az új jelöltnek az érdemeit kisebbíti, csak egy érdekes 
összefüggés, hogy most akkor a motiváció mi volt. Mert ha nem tag, akkor azt 
mondom, hogy rendben van, de ha tag, akkor már egy kicsit érdekesebb, annak 
ellenére persze, hogy a kamarának joga van cserélni, csak furcsán összejöttek itt a 
dolgok, úgy látom.  

 
ELNÖK: Nagy kombinációs készséggel rendelkezik az alelnök úr, ez nem 

kétséges. (Közbeszólások. – Derültség.)  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ehhez nem kell kombinációs készség. 

(Harangozó Gábor: Annyira nem kell!)  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. A megszólítás nyilvánvalóan 

engem célzott meg. Megmondom őszintén, nem néztem utána, hogy Roszik Péter 
pillanatnyilag tagja-e a kamarának, hogy a nyilvántartásba-vételben részt vett-e, vagy 
rendelkezik-e őstermelői igazolvánnyal vagy bármi más olyan tevékenységgel, 
amiből kifolyólag ő tag, sokkal inkább egy másik oldalról közelítettük meg ezt a 
kérdést. Mindannyian tudjuk talán, hogy ő a Győr-Moson-Sopron megyei 
agrárkamara elnöke volt, és amikor a kamara, a mostani Agrárgazdasági Kamara 
jogelődje idedelegálta, ebbe a bizottságba, akkor mintegy megválasztott tisztségviselő 
képviselte a kamarát.  

A képviselő urat szeretném tájékoztatni, hogy az ügyvezető elnökség a héten 
tárgyalt arról, hogy különböző, általunk delegált tisztségekben érdemi változást 
fogunk végrehajtani, hiszen nagyon sok esetben a korábbi elnök, főtitkár és egyéb 
más választott tisztségviselő volt delegálva. Megnyugtatásképpen elmondanám, hogy 
hol: Egyszerű Állam Monitoringbizottság, Vállalkozásfejlesztési Tanács, ÚMVP 
Monitoringbizottság, KAP Albizottság, Országos Statisztikai Tanács, Agrárgazdasági 
Tanács, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács, Országos Szaktanácsadási 
Bizottság, Aratási, Betakarítási Koordinációs Bizottság, NFA Ellenőrző Bizottság, 
ÚMVP Vidékfejlesztési Albizottság, Hungarikum Nemzeti Bizottság, Országos 
Halászati Bizottság, Nemzetgazdasági és Társadalmi Tanács és Nemzeti Fenntartható 
Fejlődés Tanácsa, itt cseréltük le azokat a megválasztott tisztségviselőket, akik már 
most nem töltenek be tisztséget a kamarában. Én azt hiszem, hogy a most státusszal 
bíró, megválasztott tisztségviselőknek nemcsak joga, de kötelessége is betölteni azt a 
tisztséget, hogy a kamarát képviseljék különböző fórumokon, ahol a kamarának van 
jelölési joga. Úgyhogy megnyugtatom a képviselő urat, hogy semmilyen konspiráció 
nincs a háttérben, azt hiszem, az egy teljesen természetes folyamat, hogy ha egy új 
vezetés áll fel, akkor a régi vezetés tagjai közül delegált tagok vonatkozásában 
személyi változást eszközöl. 

Kérem, Gombos Sándor ilyen formában indokolt jelölését támogatni 
szíveskedjenek. Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: Erre a rövid időre kár volt! – 
Derültség. – Közbeszólások.) 

 

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

akkor szavazunk róla.  
Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy Gombos Sándor képviselje a 

Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottságban az agrárkamarát. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztosan többség.  

Gratulálok a megválasztásához, és jó munkát kívánunk!  
Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárom.  
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A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú 
törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról első helyen kijelölt bizottságként 

Rátérünk a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénytervezet 
benyújtott módosító indítványainak a vitájára, hiszen jogi értelemben most érkeztünk 
ide, de egyben szeretném tájékoztatni a bizottságot – hiszen erről időben értesítettünk 
minden tagot –, hogy egy bizottsági módosító indítvány benyújtását szeretnénk 
kezdeményezni, azt hiszem, hogy hét szakaszban, ha jól figyeltem (Közbeszólások: 
Hat!), hat szakaszban, amelynek az egybeolvasott szövegét múlt héten minden 
bizottsági tagnak kiküldtük, azért, hogy egyben lássák, milyen logika és rend szerint 
szeretnénk a módosításokat átvezetni, most pedig a technikailag benyújtható 
változatot osztottuk ki a bizottság tagjainak, amely a Házszabály és a benyújtás 
feltételeit szabályozó szabályok szerint került kiszerkesztésre. Ebben már egy kicsit 
bonyolultabb lenne átlátni a szöveg-összeolvasást, ezért javasoltam és 
kezdeményeztem a múlt héten, hogy egységes, összeolvasott változatban is kapja meg 
ezt minden bizottsági tag.  

Szeretném kezdeményezni, hogy arra az ajánlástervezetre, amelyben – elvileg 
2012. november 13-áig lezárulva – a benyújtott módosító indítványok vannak, és 
amelyben 274 sorszámmal található benyújtott módosító indítvány, tehát az 
ajánlástervezetre általánosan nemet szeretnék majd javasolni a bizottsági tagok 
részéről. Kezdeményezem ezt azért, mert mint ahogy már tájékoztattuk a bizottság 
tagjait, a most javasolt, benyújtani szándékozott, a bizottság által kezdeményezett 
módosító indítvány teljes egészében lefedi azt a módosítóindítvány-sort, amelyet az 
ajánlástervezet tartalmaz. Ugyanakkor természetesen ha a bizottság tagjai kérik, hogy 
az ajánlástervezetben található bármely indítványról a bizottság külön döntsön, akkor 
én ezt nem utasíthatom el, hanem ezt támogatni fogom, és akkor az őáltaluk 
megnevezett indítványokról egyenként, külön fogunk dönteni.  

Szeretném megjegyezni, hogy a most benyújtani szándékozott bizottsági 
módosító indítvány rendkívül sok kérdésre, vitára, amely az általános vitában, netán 
rengeteg módosító indítványban megjelent, véleményem szerint választ ad. 
Természetesen vannak olyan indítványok, amelyek a kormányoldal szerint eleve 
ellentétesek a törvénytervezet szellemiségével, és azokkal, ahogy az általános vita 
alapján is jeleztük, nem fogunk egyetérteni, így nyilvánvalóan lesznek olyan, az 
ajánlástervezetben található módosító indítványok, amelyek tartalmilag nem kerülnek 
átvezetésre a bizottság által benyújtani szándékozott módosító indítványban. De 
nyugodtan mondhatom, hogy a kritikát felhozók sorában összegyűlt módosító 
indítványok mintegy kétharmada befogadásra került, nagyon súlyos elvi kérdések 
kerültek eldöntésre, amelyek az általános vitában még nem tisztázódtak: a helyi 
földbizottságok szerepe, az elővásárlási sorrendiség belülről kifelé haladva, a 
lakóhelytől számított 20 kilométeren belüli vagy azon túli területek vagy lakosok 
jogosultsága, ezekre mind választ ad a módosítóindítvány-tervezet.  

Azt kérem most a tárcát képviselőktől – egyben köszöntöm Simon Attila 
helyettes államtitkár urat is, aki ezen napirendi pont kapcsán csatlakozott az 
előterjesztőkhöz –, hogy ismertessék a benyújtani szándékozott módosítóindítvány-
köteg logikáját, tartalmi elemeit és esetlegesen azt a részt, amire fel szeretnék hívni a 
figyelmet. Ezek után én meg szeretném nyitni majd a vitát ezekről a benyújtandó 
módosító indítványokról, utána azt fogom javasolni, hogy a bizottság kezdeményezze 
a módosító indítványok benyújtását, és ezek után fogunk visszatérni az 
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ajánlástervezetben található 274 indítvány közül azokra, amelyek kapcsán bármely 
bizottsági tag külön kéri, hogy azokról szavazást, vitát vagy szavazást szeretne 
kezdeményezni.  

Most megadom a szót a tárca képviselőinek.  
 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, ahogy az elnök úr is 
felvezette már, vele egyeztetve és nyilván nem eltitkolva azt, hogy az asztalon fekvő 
hat darab bizottsági módosító javaslatnak álcázott javaslat a tárca bevonásával került 
legyártásra, az elnök úrral abban állapodtunk meg még a múlt héten, hogy ez egy 
kvázi egységes javaslatként, valóban a könnyebb megérthetőség miatt időben 
kerüljön a bizottság tagjai részére megküldésre, nincsen semmiféle rejtegetnivalónk, 
főleg egy tízhónapos szakmai és politikai egyeztetést követően, azt gondolom, ez 
fogalmilag is kizárt. Azt szerettük volna tehát, ha a képviselő hölgyek és urak valóban 
a lehető legjobban fel tudnak készülni erre a mai bizottsági ülésre, és úgy tudnak 
állást foglalni erről az új változatról, hogy a javaslat minden elemét meg tudták 
ismerni.  

Abban az esetben, hogyha az elnök úr által javasolt menetrendben tudunk 
haladni, nyilván egyrészt a tárca képviselőjének a helyzete is, meg, azt gondolom, a 
bizottság tagjainak a helyzete is könnyebbedik, hiszen ez a hat darab bizottsági 
módosító javaslat valóban minden egyéb, a törvényjavaslathoz eddig benyújtott 
módosító javaslatot kiütne formál logikai vagy házszabályi értelemben, lényegében 
tehát ezen kívül semmilyen más módosító javaslatot nem fog tudni befogadni a Ház a 
benyújtott törvényjavaslathoz.  

A hat bizottsági módosító javaslat a törvényjavaslat új tematikájának 
rendjében készült el, tehát azt a hat fejezetet tartalmazza, amely hat fejezetre bomlik 
maga a törvényjavaslat.  

A legfontosabb, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy az Országgyűlés tavaly 
év végi döntése, mely szerint a föld forgalmáról szóló törvény sarkalatos törvény 
formájában kell hogy megjelenjen, nyilván önmagában felülvizsgálatra kötelezett 
bennünket abból a szempontból, hogy csak azokat a garanciálisnak tűnő szabályokat 
rögzítsük a földforgalmi törvényben, amelyeknek egy sarkalatos, de kétharmados 
jogszabályba történő beépítése feltétlenül indokolt, és minden olyan jogszabályi részt, 
amelynek nincs ilyen súlya, tehát indokolatlan volna kétharmados jogszabályban 
rögzíteni, azt vagy egy sima feles jogszabályban – amire egy vagy talán több helyen 
is hivatkozik itt maga a törvényjavaslat –, vagy pedig értelemszerűen felhatalmazás 
alapján kormányrendeleti szinten kerüljenek rögzítésre. Már önmagában emiatt 
nagyon komolyan át kellett tehát alakítanunk a jogszabálytervezetet.  

Hasonlóképpen, ahogy az elnök úr is utalt rá, és én is azt gondolom, hogy 
talán akik itt vannak, mindannyian részt vettek több-kevesebb szakmai vagy politikai 
egyeztetésen, valóban befogadtunk minden olyan ötletet, javaslatot, meglátást, amely 
koncepcionálisan belefért abba az elképzelésbe, amit mi az új földforgalmi 
törvényben látni szeretnénk, és nem csináltunk abból presztízskérdést, hogy ez a 
javaslat egyébként a parlamenti patkóban helyet foglaló képviselők mely részétől 
érkezett – bízom benne, hogy ezt majd egyébként talán vissza is fogják igazolni. 
Ugyanakkor tényszerű az is, hogy a koncepcióval nem összeegyeztethető módosító 
javaslatok, amelyek egyébként sokszor egymásnak is nyilvánvalóan ellentmondtak, 
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hiszen érkezett jobbról, balról is javaslat – most nem politikai értelemben értem ezt –, 
azok kioltották egymást, és adott esetben nem kerültek befogadásra, vagy mondjuk 
csak az egyik tudott befogadásra kerülni, hiszen nyilván értelmetlen lett volna, ha a 
másik is befogadásra kerül.  

Nagyon komoly támadás érte a törvényjavaslatot, az eredetileg benyújtott 
törvényjavaslatot az úgynevezett foglalkoztatási kötelezettség beépítése miatt. 
Meghallva ezeket a kritikákat önkritikát gyakoroltunk, és a jelenlegi bizottsági 
módosító javaslatok nem tartalmazzák ezt a foglalkoztatási kötelezettséget. Úgy 
ítéltük meg mi magunk is, hogy a jelenlegi agrárium nincs abban az állapotban, hogy 
egy ilyen pluszterhet rá tudjunk róni, arról nem is beszélve, hogy itt valóban 
alkotmányossági aggályok is felmerültek, mert lettek volna negatívan, illetve 
pozitívan diszkriminált szereplők, akikre van, illetve akikre nem lett volna 
foglalkoztatási kötelezettség előírva.  

A törvény elején egyértelművé tesszük és nevesítjük azt a másik két 
jogszabályt, amelyet szintén a decemberi alaptörvény-módosítás kapcsán nevesít az 
alaptörvény, magyarán szólva hogy miután az üzemszabályozásról és a 
mezőgazdaságitermelés-integrációról, termelésszervezésről szóló jogszabályok is 
sarkalatos jogszabályok lesznek, ha elkészülnek, ezért itt nyilvánvalóan bele kellett 
tennünk azt a technikainak tűnő megjegyzést a földforgalmi törvénybe, hogy ez a két 
jogszabály az ebben a jogszabályban meghatározottakhoz képest eltérő szabályokat is 
megállapíthat, hiszen kollízió állna elő, hogyha ezt nem tennénk meg, és nyilván ez a 
helyzet előállhat.  

A 2. §-ban egyértelművé tesszük azt a három jogszabályt, illetve három 
területet, de igazából három jogszabályt szó szerint, amelyek ezzel a jogszabály-
tervezettel, illetve ezzel a jogszabállyal szubszidiáris viszonyba kerülnek, azaz az 
abban foglalt eltérésekkel kell majd alkalmazni az új földforgalmi törvényt. Ez a 
védett természeti területekre vonatkozó speciális szabályozás, az erdőről és az erdő 
védelméről szóló törvénynek a bizottság tagjai által ismert, nagyon szigorú 
szabályozásai, illetve értelemszerűen a Nemzeti Földalapba tartozó földekre 
vonatkozó, esetlegesen az itt foglaltaktól eltérő szabályozás.  

Fontos eleme magának a törvény hatályának, tehát a tárgyi hatályának a 
hangsúlyozása. Itt is elhangzottak olyan elképzelések, hogy ne az ingatlan-
nyilvántartásban, a tíz művelési ág valamelyikében nyilvántartott földekre 
vonatkoztassuk a jogszabályt, hanem egy ennél kevésbé egzakt, a tényleges 
termelésbe vonás szempontjából vizsgált területre – direkt nem is mondom azt, hogy: 
„föld”, hanem területre. Itt végül azt a megoldást választottuk, hogy maradunk a 
bevált receptnél. A magyar ingatlan-nyilvántartás nemzetközi összehasonlításban is 
egy rendkívül pontos és – ami ennél talán fontosabb – közhiteles nyilvántartás, tehát 
teljesen fölösleges lenne szakítani ezzel a gyakorlattal. Egyetlenegy kivételt tettünk: 
hogy a halastó művelési ágban nyilvántartott termőföld, ami már önmagában is egy 
képzavar, nem tartozik vagy nem tartozna a földforgalmi törvény hatálya alá.  

Amire kifejezetten szeretném felhívni a figyelmet, de azt gondolom, hogy ezt 
nyilván mindenki nagyon tüzetesen átnézte, az az 5. §, az értelmező rendelkezések, 
hiszen olyan fogalmakat használ a jogszabály, amely fogalmak egyedi fogalmak, sok 
esetben más jogszabályokban fel nem lelhető fogalmak, tehát garanciális jelentősége 
van annak, hogy ezek a fogalmak a lehető legpontosabban kerüljenek, illetve kerültek 
megfogalmazásra. Én itt most nyilván kettőt szeretnék kiemelni: az egyik a 
földműves fogalma, amire az egész jogszabály épül, illetve a másik a mezőgazdasági 
üzemközpont fogalma, amely kvázi egy ilyen kisegítő szabályként jön be mind a 
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földműves, mind pedig a mezőgazdasági termelőszervezet fogalmának az 
értelmezéséhez, illetve majd a forgalmazásra vonatkozó szabályok kapcsán.  

Nem változott ebből a szempontból egyébként az eredeti koncepcióhoz képest 
az az elképzelés, hogy ki szerezheti meg Magyarországon a törvény hatálybalépését 
követően termőföld tulajdonjogát: kizárólag földműves magánszemélyek szerezhetik 
azt meg. Azt gondolom, a vitát előrebocsátva vagy a vitának elébe menve, és 
hallottunk már tegnap ilyen kritikát különböző civil szervezetektől, hogy valóban az 
Európai Unió 27 tagállamának bármely, a földműves fogalomnak megfelelő 
személye, természetes személye megszerezheti Magyarországon termőföld 
tulajdonjogát, ugyanis a csatlakozási szerződésünk alapján nem tehettünk mást, nem 
tehetünk negatív diszkriminációt, nem tudunk megkülönböztetni ilyen értelemben 
belföldi, tehát a szigorúan értelmezett…, magyar, akkor inkább úgy mondom, hogy a 
magyar állampolgár magánszemélyeket és az Európai Unió más tagállamainak az 
állampolgárait nem különböztethetjük meg. Ugyanakkor – ezt mindig elmondtam, 
most is elmondom, és a jogszabályban ez ilyen értelemben változatlanul megmaradt – 
átvesszük azokat a nemzetközi gyakorlatokat, már működő gyakorlatokat, amelyek 
valamelyest segíteni tudják azt, hogy lehetőség szerint elsősorban természetesen a 
Magyarországon élő és itt dolgozó, itt gazdálkodó magánszemélyek tudják 
megszerezni az adott termőföld tulajdonjogát. Ezért van a hatósági engedélyeztetés, 
és ezért van a földbizottság, amely segíti a kormányzatnak ezt a szándékát.  

A kivételek. A törvény hatálya alól… A főszabály, hogy minden, bármilyen 
jogcímen történő termőföld-tulajdonosváltás a törvény hatálya alá tartozik. Három 
kivételt emelünk ebből ki: a törvényes öröklést, a kisajátítást és a kárpótlási célú 
árverést, azt gondolom, talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy miért csak 
ezt a hármat. Azt azonban kifejezetten szeretném hangsúlyozni, hogy nem véletlen, 
hogy így közelítettük meg, tehát hogy a főszabály az, hogy mindenre vonatkozik a 
tárgyi hatály, és ez alól vannak kivételek, hiszen így egyértelmű az a jogi helyzet, 
hogy senki nem tud – nyilván a rosszhiszemű, esetleges rosszhiszemű 
jogalkalmazókra gondolok – kiskaput találni a rendszerben, mert minden, ami nem a 
törvényes öröklés, nem a kisajátítás és nem a kárpótlási célú árverés során kerül 
tulajdonosváltoztatásra, az a törvény tárgyi hatálya alá kerül.  

Tulajdonszerzési jogosultság. Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy nem 
zárhatunk ki minden állampolgárt, aki nem felel meg a földműves fogalmának, az 
alól, hogy hobbiszinten gazdálkodjon, ha neki ilyen elképzelései vannak. Erre a 
benyújtott, eredeti törvényjavaslatban az a megoldás szerepelt, hogy az 
önkormányzatok kijelöltek volna olyan övezeteket, ahol ezeket a területeket 
kifejezetten a nem földműves kategóriába eső állampolgárok vásárolhatták volna 
meg. Rájöttünk, hogy ezzel a rendszer nagyon bonyolulttá és nem feltétlenül 
koherenssé válna, és ez alkotmányossági szempontból meg európai uniós jogi 
szempontból is kevésbé védhető. Ezért a jelenlegi tervezet azt mondja, hogy 
mindenki megszerezheti maximum 1 hektár térmértékig termőföld tulajdonjogát 
Magyarországon, és csak az 1 hektár fölötti résznél jönnek be a földművesek, így 
lényegében formálisan senkit nem zárunk el attól, hogy ha – mint mondtam – ilyen 
szándékai lennének, akkor hobbicélból termőföldet vásároljon. Természetesen az 
egész törvény rendszere úgy van felépítve, hogy ezek az állampolgárok 
értelemszerűen csak a professzionálisan az agráriumból élő szereplők után fognak 
tudni tulajdonjogot szerezni, amennyiben ilyen szándékuk van.  

A 11. §-ban rendezzük azt a problémát, megint csak a kivételeket, hogy 
melyek azok a szereplők, akik korlátozásmentesen, ugyanakkor meghatározott 
jogcímen szerezhetnek termőföldet a hatósági engedélyeztetési eljárást kikerülve, 
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megkerülve lényegében. Az első természetesen a magyar állam; illetve ahogy látják a 
(2) bekezdésben jogcím, szintén jogcímként a bevett egyház vagy annak belső 
egyházi jogi személye tartási, gondozási, ajándékozási és végintézkedéssel szerezhet 
földtulajdonjogot; jelzáloghitel-intézet, nyilván a rájuk irányadó jogszabály alapján, 
ez ma is így van, tehát ebben semmilyen változás nincsen; illetőleg a föld fekvése 
szerint illetékes települési önkormányzat is megszerezheti föld tulajdonjogát 
közfoglalkoztatás, illetve településfejlesztés céljára. Itt csak azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy ezek a kivételes lehetőségek ugyan kivételek és felsőkorlát-
mentesek, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a jogalkotó megpróbálja keretekhez kötni 
ezt a lehetőséget, ezt jelenti, ezt jelzi a különböző jogcím. Jogcím nélkül, mondom, 
befektetési céllal akár még egy önkormányzat sem fog tudni termőföldet vásárolni, és 
ezáltal megfosztani a gazdálkodókat attól, hogy ugyanazon a termőföldön tényleges 
gazdálkodást folytassanak.  

Ajándékozás címén szintén van egy szigorítás, ezt itt van mindjárt a 12. §-ban: 
csak közeli hozzátartozók között lehet ajándékozási szerződést kötni, illetve bevett 
egyház, önkormányzat, illetőleg a magyar állam javára lehet ilyen módon termőföld 
tulajdonjogát átruházni.  

Fontos elem, hogy a tulajdonszerzési jogosultság feltétele lesz egy nyilatkozat, 
amelyben a nyilatkozó azt vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt 
maga használja, és a földet a tulajdonszerzéstől számított legalább öt évig más célra 
nem hasznosítja. Ezeket a vállalásokat vagy nyilatkozatokat nyilvánvalóan már a 
folyamat elején, akár az adásvételi szerződés megkötésénél a vevői pozícióban lévő 
személy, akár az elővásárlási jogosultak a nyilatkozatukban meg kell hogy tegyék 
mint teljes bizonyító erejű magánokiratban, és a hatóság ezeket a vállalásokat 
természetesen folyamatosan ellenőrizni fogja.  

A 13. § (2) bekezdésében megint, azt gondolom, az életszerűség mondatta 
velünk, és ki is mondtuk, hogy mi nem minősül ilyen használatátengedésnek. Az 
egyik, hogy a közeli hozzátartozó műveli ezt az adott termőföldet, a másik pedig, 
hogy a tulajdonában, illetve a közeli hozzátartozó legalább 25 százalékos 
tulajdonában lévő mezőgazdasági termelőszervezet műveli ezeket a földeket. Nyilván 
sok esetben látjuk azt, hogy egy magánszemély nem feltétlenül mint magánszemély 
gazdálkodik, hanem sok esetben akár egy 100 százalékos egyszemélyes tulajdonában 
lévő kft.-n keresztül; teljesen indokolatlan volna természetesen ezt a fajta 
használatátengedést megtiltani, nagyobb kárt okoznánk ezzel az agráriumnak, mint 
amennyi hasznot szeretnénk ezzel a jogszabállyal előidézni.  

Szintén egy korlátozás, a tulajdonszerzési jogosultságnak a korlátozása, hogy 
arról is nyilatkoznia kell a földért versenybe induló személyeknek, hogy öt évre 
visszamenőlegesen nincsen a földhasználatért járó ellenszolgáltatás teljesítéséből 
eredő díj- vagy egyéb tartozása, tehát földhasználatidíj-tartozása. Abból indultunk ki, 
hogy aki ezen a területen úgymond már megégette magát, tehát nem mondható 
korrekt, becsületes személynek, merthogy a már bérelt területek kapcsán is vannak 
ilyen kötelezettségei, az ne akarjon új termőföld tulajdonába, illetve – ez leképeződik 
a haszonbérletnél is – haszonbérletébe kerülni.  

Külön kezeljük – ez is egy nagyon nagy és teljesen jogos kritika volt – a 
pályakezdő gazdálkodók belépését ebbe a rendszerbe, hiszen a kormányzati cél, a 
szándékunk egyértelmű, az pedig az, hogy minél többen találjanak újra lehetőséget a 
mezőgazdaságban, de nyilvánvaló, hogy ezeket az embereket valamilyen módon 
vissza kell vezetni az agráriumba. Sok esetben mindenféle feltétel hiányzik ehhez, 
legtöbb esetben inkább csak egy valamilyen korábbi hagyomány vagy egy örökség 
van, és nyilván erre kellett ráépítenünk azt, hogy hogyan tudnak úgy belépni ezek a 
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szereplők az agrárium piacára, hogy ezzel egyébként nem rontjuk le mindazt, amit 
szigorú szabályok szerint felépítünk. Itt a pályakezdő gazdálkodóknak különböző 
vállalásokat kell tenniük, és ezen vállalásokért cserébe tudunk eltekinteni a belépés 
pillanatában azoktól a szigorú kötöttségektől, amelyeket egyébként minden 
földművesnek vagy mezőgazdasági termelőszervezetnek teljesítenie kell.  

A legnagyobb vita végig természetesen a különböző birtokmaximumokon, 
illetve a földszerzési maximumon zajlott. Azt gondolom, ebben túl sok újat egyébként 
nem hoz a jogszabály, ugyanakkor egy nagyon komoly egyszerűsítést mindenképpen 
hoz. Az összes az üzemszabályozáshoz kapcsolódó kategória eltűnt a jogszabályból, 
így, hogy tudjuk, hogy az ősszel szeretnénk az üzemszabályozásról szóló jogszabályt 
az Országgyűlés asztalára letenni, ezt a problematikát, ezt a kört nyilván ott fogjuk 
kezelni. Ebben a földforgalmi törvényben tényleg szigorúan csak a keretszabályok 
kerülnek ilyen értelemben meghatározásra. Mik is ezek a keretszabályok? Minden 
magánszemély, ahogy az ma is van, 300 hektár térmértékig szerezheti meg továbbra 
is termőföld tulajdonjogát, és minden mezőgazdasági termelőszervezet, tehát jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem bíró szervezet maximum 1200 hektár 
birtokmaximumig mehet el a jogszabály hatálybalépését követően – ez a két alappont. 
Amiben megint csak főleg alkotmányossági szempontból ki kellett egyensúlyoznunk 
a jogszabályt, az az, hogy a magánszemélyek számára is lehetővé tesszük ugyanazt az 
1200 hektáros birtokmaximumot, amelyben ő az úgynevezett portfólióját 
természetesen úgy válogatja össze, ahogy a szándékai, a pénztárcája és egyéb 
lehetőségei biztosítják, tehát a legoptimálisabb esetben, ha lesz ilyen, 300 hektárnyi 
termőföld tulajdonjogát és 900 hektár termőföld haszonbérleti jogát fogja tudni 
megszerezni, míg a jogi személy tekintetében az a különbség, hogy az a teljes 
1200 hektárt csak haszonbérleti vagy egyéb használati jogcímen fogja tudni 
megszerezni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű és könnyen átlátható 
szabály. Itt is szeretném elmondani: nincs visszaható hatálya a jogszabálynak, tehát 
ezek a szabályok, amelyek 2014. január 1-jén, illetve május 1-jén hatályba lépnek, 
ezek az azt követően megszerzendő termőföldre vonatkoznak; ami már addig az adott 
gazdálkodó birtokában, illetve tulajdonában van, arra ez a jogszabály semmilyen 
rendelkezést nem tartalmaz, illetve egyet igen, arra majd külön kitérünk, az is inkább 
csak a kivétel erősíti a szabályt alapon.  

Az egyeztetések során folyamatosan jött a kritika, főleg a nagy 
állattartótelepet fenntartó, üzemeltető gazdálkodók részéről, hogy ellehetetlenül a 
gazdálkodásuk, hogyha ezt az 1200 hektáros határt, birtokmaximumot nagyon 
szigorúan értelmezzük. Részben ezt is meghallva, részben nyilván mi magunk is, 
átgondolva meg áttekintve a piacon szereplő gazdálkodókat, azt a javaslatot tesszük a 
jogszabálytervezetben, hogy 1800 hektárra felmehet azoknak a gazdálkodóknak a 
birtokmaximuma, akik állattartótelepet üzemeltetnek, és nyilvánvalóan igazolni 
tudják azt, hogy ehhez az 1800 hektárhoz megfelelő mennyiségű vagy darabszámú 
élő állatuk rendelkezésre áll.  

Ugyanilyen kivétel, ha úgy tetszik, amivel az 1200 hektáros birtokmaximum 
meghaladható, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmag-előállítása, itt pedig 
az izolációs kör miatt kellett ezt a lehetőséget biztosítanunk, hiszen a nagyon híres 
magyarországi vetőmag-előállítás kerülhetne nagyon komoly problémába, hogyha 
nagyon szigorúan értelmeznénk ezt az 1200 hektáros szabályt.  

Van egy harmadik lehetőség is, ez pedig a tagtól, illetve a részvényestől 
haszonbérelt terület, ezzel is meg lehet haladni az 1200 hektáros birtokmaximumot, 
de itt is csak 1800 hektárig, és természetesen hiába számolja össze valaki, hogy ő a 
különböző jogcímeken, az állatállomány alapján is meg tudná haladni az 1200-at, 
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meg mondjuk a tagtól bérelt területtel is, ezeket nem lehet összeadni, tehát nem lehet 
kétszer 600 hektárral fölé menni, az 1800, az 1800, a jelenlegi elképzelések szerint ha 
majd teljesen kitisztul ez a birtokstruktúra, akkor nem lehet Magyarországon 
1800 hektár fölött gazdálkodó szervezet, ha ez a törvény akkor még egyáltalán 
hatályban lesz.  

Az elővásárlási jogosultak sorrendje. Itt is próbáltunk egyszerűsíteni, egy 
kicsit, ha szabad azt mondani, megfordítottuk a logikáját az eredeti 
törvényjavaslatnak. Ma azt mondjuk a jogszabálytervezet alapján, hogy minden 
földműves bárhol Magyarországon megszerezheti a termőföld, az adott termőföld 
tulajdonjogát, tehát ez az első állításunk, nincsen korlátozás. Ugyanakkor ezek a 
földművesek meg kell hogy vívjanak, vagy a sorban maguk elé kell hogy engedjenek 
különböző elővásárlási jogosultakat a rangsorban, ezeket szabályozza az új 
törvényjavaslat 18. §-a. Az első helyen egyértelműen a magyar állam szerepel, mint 
ahogy az a jelenleg is hatályos ’94. évi LV. törvényben is van, ugyanakkor 
értelemszerűen a magyar állam nem kíván feltétlenül minden esetben élni ezzel a 
jogával, ez egy kivételes lehetőség, azt gondolom, nem kell különösebben 
hangsúlyozni, hogy erre miért van szüksége a magyar államnak. Ezt követően pedig 
kialakul egy sorrend, ezt én most nem feltétlenül szeretném végigvenni, inkább csak 
felsorolás jelleggel. A második és így valójában az első helyen lévő elővásárlási 
jogosult a földet használó, tehát az adott földet éppen használó olyan földműves, aki 
helyben lakó szomszédnak vagy b) helyen helyben lakónak vagy c) helyen olyan 
helyen lakó személynek számít, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdaságiüzem-
központja legalább három éve – hadd mondjam most így! – ezen az úgynevezett 
20 kilométeres körön belül található. Ha ilyen nincs, akkor ugyanez a sorrend 
ismétlődik természetesen a földhasználó elhagyásával, tehát olyan földműves, aki 
helyben lakó szomszédnak, helyben lakónak, illetve a 20 kilométeres körön belülinek 
számít. Lényegében ez az elővásárlási sorrend a gazdálkodók földrajzi elhelyezkedése 
szempontjából, és erre helyeződik rá ugyanezen szakasz, tehát a 18. § (4) 
bekezdésében a jogosulti csoportokon belül, hogy milyen gazdálkodási típusról 
beszélünk. Itt is és a haszonbérletnél is egyértelműen a családi gazdálkodó, illetve a 
gazdálkodó család tagja, majd a fiatal földműves van nevesítve, magyarán szólva 
ezeken a jogosulti csoportokon belül őket preferálná a jogszabály, azt gondolom, 
szintén annak megfelelően, ahogy az a különböző kormányzati vagy vidékfejlesztési 
kommunikációból nagyon jól levezethető.  

Még ennél a szakasznál maradva kicsit bonyolítja az elővásárlási sorrendet a 
(2) bekezdés, illetve kevésbé a (3) bekezdés. A (2) bekezdésben, a felvezető 
szövegében, ha megnézik, az szerepel, hogy az (1) bekezdés, tehát amit az előbb 
végigvettünk, c)-e) pontjában meghatározott földművest ki előzheti meg. Ennek a 
megelőzésnek két pontja van: az egyik az állattartótelepet üzemeltető, aki takarmány-
előállítás biztosítása miatt szeretné az adott termőföldet, a másik pedig a földrajzi 
árujelzéssel, eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítója, illetve feldolgozója. Itt 
azonban megvannak a művelési ágak is, tehát nem kizárólagosan, hanem csak a 
meghatározott művelési ágakban ők meg tudják előzni a helyben lakó szomszédot, 
tehát hogyha a föld használója nem kíván élni az elővásárlási jogával, de van az adott 
településen legalább egy éve állattartótelepet üzemeltető, aki szeretné az adott 
területet megvásárolni, szeretném hangsúlyozni, hogy szigorúan takarmány-előállítás 
biztosítása céljából, és ezt a hatóság majd nézni fogja, hogy tényleg kell-e neki az a 
terület a meglévő állatállományhoz, mert hogyha nem, akkor ő ezt hiába jelölte itt 
meg, nyilvánvalóan nem fogja megkapni az adott területet, nem lehet visszaélni ezzel 
a jogosultsággal, minden elővásárlási jogosultnak, túl azon, hogy lenyilatkozza azt, 
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hogy élni kíván az elővásárlási jogával, lenyilatkozza azt, amiről az előbb már 
beszéltünk, hogy művelésben tartja, és nem adja haszonbérletbe lényegében, ezen 
túlmenően arról is nyilatkoznia kell, hogy melyik jogcímén gondolja ő azt, hogy neki 
elővásárlási joga van. Ennek az a lényege, hogy a hatóság ezt a jogcímet fogja 
vizsgálni, hiszen ő ezt jelölte meg, hogy ő azért gondolja azt, hogy neki elővásárlási 
joga van, mert például állattartótelepet üzemeltet, és az állatállomány takarmánnyal 
való ellátásához szüksége van erre a területre. Amennyiben ez nem igazolódik a 
hatóság, illetve a földbizottság szempontjából, akkor nyilvánvalóan kevésbé van 
esélye arra, hogy a föld tulajdonjogát ténylegesen is megszerezze.  

Elővásárlási jog nem áll fenn – ez a 20. §, ezt is szeretném hangsúlyozni – 
közeli hozzátartozók közötti adásvétel, tulajdonostársak közötti adásvétel, illetve a 
gazdaságátadási támogatás feltételeként megvalósuló adásvétel, valamint a települési 
önkormányzat mint vevő részéről történő adásvétel esetén, tehát ezek megint azok a 
kivételek, amelyeket kiemeltünk az elővásárlási jog szempontjából. 

Csak nagyon röviden az eljárás menetéről. Megköttetik az adásvételi 
szerződés, az adásvételi szerződést ki kell függeszteni, a kifüggesztés – ahogy az 
most is van – a jegyző, a települési jegyző útján történik 60 napra. A 60 nap már 
jelenleg is 60 nap, a 60 nap indokoltsága az, hogy a Nemzeti Földalapkezelő nem fog 
tudni ennél rövidebb időn belül reagálni minden egyes termőföldre, tehát muszáj, 
hogy ezt a 60 napot továbbra is fenntartsuk, bár tudom, hogy nagyon sok kritika éri 
ezt a szabályt. Amikor a 60 nap lejárt, akkor a jegyző iratjegyzéket készít arról, hogy 
kik éltek az elővásárlási jogukkal, és ezt az iratjegyzéket, valamint magát az 
adásvételi szerződésnek az eredeti példányát 8 napon belül megküldi az illetékes 
mezőgazdasági igazgatási szervhez, a hatósághoz, amely azt értékeli. A hatóság első 
értékelése részben egy tartalmi és formai értékelés, amelynek az alapján lényegében 
elkészíti a jogszabály szerint azt a rangsort, hogy a beérkezett elővásárlási jogosultak, 
amennyiben egyébként minden törvényi feltételnek megfelelnének, milyen 
sorrendben követnék egymást az elővásárlási jogosultságban. Ezt követően a hatóság 
megküldi a földbizottságnak ezt az iratjegyzéket, és a földbizottságnak lesz 15 napja 
arra, hogy erre reagáljon. Ez a reagálás nyilván kétféle lehet: támogatja az adott 
elővásárlási jogosult földvásárlási szándékát, vagy nem támogatja. A földbizottságnak 
ez a nyilatkozata visszakerül a hatósághoz, a hatóság ezt követően nézi meg azt – 
természetesen abban a sorrendben, ahogyan azt ő megállapította –, hogy a 
földbizottság által tett észrevételek vagy javaslatok alapján ki lesz végül az, aki az 
adásvételi szerződésben a vevői pozícióba be tud kerülni, erről ő hoz egy határozatot, 
mármint a hatóság, illetve az egyébként is nála lévő eredeti adásvételi szerződést egy 
záradékkal látja el. Azzal szerettük volna könnyíteni ennek az egész konstrukciónak 
az életszerűségét, hogy nem kell új szerződést kötni, abban az esetben sem, ha nem az 
eredeti vevő lesz az, aki ténylegesen megszerzi majd az adott termőföld tulajdonjogát, 
hanem ez a záradék, illetve a hatósági határozat fogja lényegében pótolni vagy 
kiegészíteni vagy kicserélni az eredeti vevő személyes adatait. Semmi mást nem kell 
ugye javítani a szerződésen, hiszen amikor az elővásárlásra jogosultak jelzik ezt a 
szándékukat, akkor a szerződést azzal a tartalommal fogadják el, amely tartalommal 
megköttetett, ezért a Ptk. szerint nem is lehet ellenjavaslatot tenni, mert az már nem 
az a javaslat, tehát ténylegesen valóban csak a vevő személyében kerül sor változásra, 
minden más változatlanul marad.  

Itt szeretném hangsúlyozni, hogy adásvételi szerződést a törvény 
hatálybalépését követően csak és kizárólag olyan papíron lehet majd benyújtani, 
amely biztonsági jellel van ellátva – nyilván külön jogszabály fog rendelkezni arról, 
hogy ez mit takar. Természetesen ez a zsebszerződések elleni küzdelemnek, azt 
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gondolom, az utolsó eleme lesz, azt gondolom, ki lehet azt jelenteni nagyjából, nagy 
biztonsággal, hogy ezzel végérvényesen elzártuk minden potenciális lehetőségét 
annak, hogy a most asztalfiókokban, itt-ott megbúvó, dátumozatlan és ki tudja még 
milyen szinten előkészített dokumentumok ’14. május 1-jét követően beérkezzenek a 
földhivatalokhoz.  

Tehát megvolt a hatósági jóváhagyás. 
Én nem mennék bele külön – természetesen kérdésre igen –, a haszonbérletnél 

ugyanez az eljárásrend van, azzal a különbséggel, hogy a helyi földbizottságnak 
nincsen hatásköre. Egy nagy különbség mindenképpen van a tulajdon és a 
haszonbérlet között: a tulajdon lényegében az eladó szempontjából biztos hogy egy 
örökre szóló aktus, míg a haszonbérlet akárhányszor megismételhető, illetve a 
haszonbérlet sokkal inkább kötődik a tényleges mezőgazdasági gyakorlathoz, tehát ott 
indokolatlan lett volna egy ilyen nagyon lassú ügymenetet beépíteni, vagyis ott a 
lehetőségekhez képest egy relatíve gyors hatósági engedélyeztetés útján megszülethet 
az a döntés, hogy az adott termőföldnek a haszonbérletét ki nyeri majd el. 
Nyilvánvaló, hogy itt majd a piaci szereplőknek a pozitív hozzáállása is kell, tehát 
nyilvánvaló, hogy egy lejáró haszonbérleti szerződést nem a lejárat előtt egy-két 
héttel kell elkezdeni újra kiírni vagy megversenyeztetni, hanem sokkal korábban, 
hiszen akkor valóban előállhat egy olyan helyzet, hogy műveletlenül marad a 
termőföld, de azt gondolom, hogy a gazdák, illetve a tulajdonosok felelősen fognak 
gondolkodni, és ezt betervezve fognak eljárni.  

A földhasználatnál lényegében ugyanaz a sor megy végig, mint a tulajdonnál, 
természetesen azzal a különbséggel, hogy itt már a jogi személyek is szerepet kapnak, 
ugyanakkor az sem eltitkolt, hogy őket minden esetben megelőzi a földhöz való 
hozzájutás szempontjából a családi gazdálkodó, a fiatal földműves, illetve itt a 
pályakezdő gazdálkodó is.  

Elnök úr, azt gondolom, ez talán túlságosan is kimerítő volt, amiért elnézést 
kérek, ezeket a részeket szeretném kihangsúlyozni. Illetve a hatálybalépésnél van még 
egy érdekesség. Lényegében aki megnézi, látja, hogy 4 hatályba léptető klauzula van, 
igazából, ha úgy vesszük, 2 plusz 2. Most leegyszerűsítve mondom: a tulajdonokra 
vonatkozó szabályok, miután a moratórium legfőképpen erre vonatkozik, ’14. május 
1-jén lépnek hatályba, a használatra vonatkozóak pedig ’14. január 1-jén lépnek 
hatályba. Ugyanakkor az élet értelemszerűen nem áll meg, tehát kvázi átmeneti 
rendelkezésként szerepel a plusz 1-1 hatálybaléptetés, aminek pedig a kifüggesztés 
szempontjából van jelentősége, hiszen a törvény – ha ez így kerül kihirdetésre – 
egyértelműen rendezi azt a problémát, ami majd akkor áll elő értelemszerűen, amikor 
odaérünk, hogy egy szerződésnek a kifüggesztésére a törvény hatálybalépését 
megelőzően vagy azt követően került-e sor. Itt a december 15-e és a március 1-je lesz 
az a két nap, tehát amit december 15-éig kifüggesztenek, arra még a jelenleg hatályos 
jogszabály lesz az irányadó – a földhasználatról beszélek –, ugyanígy igaz ez a 
földtulajdon-váltásra, amit március 1-jéig kifüggesztenek a jegyzők, arra a most 
hatályos ’94. évi LV. törvény lesz hatályos; amit március 2-án fognak kifüggeszteni, 
arra – és ezt kezeli már előre ez a jogszabály – már a jelenleg az asztalon fekvő 
földforgalmi törvény lesz hatályos.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd tegyek még egy megjegyzést! Ha jól 

emlékszem, akkor a jelenleg benyújtandó verzió mindegyik szakasza kétharmados 
hatály alá tartoznak, ha a parlament is elfogadja, azonban ha jól tudom – és erről 
esetleg ha egy egymondatos tájékoztatást kaphatnánk! –, lesz olyan segédtörvény, 
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amely kapcsolódik a majdani, esetlegesen elfogadott kétharmados törvényhez, de 
néhány technikai paramétert is szabályoz, így lesz egész és kerek a teljes 
földforgalomról szóló törvény. Ha erről hallhatnánk egy mondatot, hogy ezekkel a 
segédtörvényekkel, illetve hogy netán ezek rendeletek vagy törvény erejű 
jogszabályok lesznek, tehát ezekkel mi a szándéka a tárcának. 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

bevezetőben említettem, hogy a 68. § egyértelműen rendezi azt, amit az elnök úr 
kérdez: e törvény az alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül, 
pont, az első mondattól az utolsóig, ha ez így marad, és épp a 69. §-ban vannak azok 
a felhatalmazások a)-tól g) pontig, amelyek kormányrendeleti szintű szabályozást 
fognak megkövetelni, és mindezek közé ékelődve – ha szabad így mondani – valóban 
lesz egy, a föld… Még nem találtuk meg az igazán jó címet, ezért most ezt ne vegyék 
teljesen biztosnak, tehát a föld használatával kapcsolatos törvényjavaslat kerül még 
szintén az ősszel benyújtásra, hiszen számtalan olyan rendelkezést kihagytunk, 
kivettünk most – ahogy mondtam az elején – ebből a törvényjavaslatból, amelyet nem 
indokolt kétharmados, tehát sarkalatos jogszabályban, ugyanakkor a jogalkotási 
hierarchia miatt nem lehet mondjuk kormányrendeleti szinten szabályozni, hanem a 
kettő között, nyilván egy úgynevezett sima feles törvényben kell szabályoznunk. Ez a 
jogszabály, segédjogszabály természetesen érkezni fog. A mi elképzelésünk szerint az 
üzemszabályozásról szóló, szintén sarkalatos jogszabálynak és ennek a földforgalmi 
jogszabálynak egy közös ilyen segédtörvénye lenne, és természetesen az előttünk álló 
hónapok kérdése, hogy ezt a tervünket valóra tudjuk-e váltani, és meg tudjuk-e ezt a 
közös segédjogszabályt alkotni, illetve benyújtani az Országgyűlésnek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát az előterjesztés felett. (Gőgös 

Zoltán jelzésére:) Az alelnök úrnak adok először szót.  
 

Kérdések, hozzászólások 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen… (Varga Géza: Ügyrendi lett 

volna!)  
 
ELNÖK: Bocsánat, ha ügyrendi… 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Bocsánat, az enyém nem ügyrendi… Hát…, 

nem, de nem, inkább nem.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): De az enyém ügyrendi.  
 
ELNÖK: Akkor Varga Gézának adok szót.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Az ügyrendi kérdésem 

konkrétan az, hogy miért nem vonta vissza a kormány ezt a földtörvényt, miért 
követünk el törvénysértést akkor, amikor gyakorlatilag átírtunk egy törvényt. A 
helyettes államtitkár úrnak dicséretére legyen mondva, hogy elismerte, azt mondta, 
hogy bizottsági módosítónak álcázva a kormány gyártotta le, tehát egyértelmű, a 
teremben mindenki számára, egyértelmű, hogy a Házszabálynak a kijátszása az, amit 
most mi teszünk. Azzal, hogy olyannak álcázunk egy törvényt, mintha bizottsági 
módosító lenne, ebben a névben is benne van az, hogy színleljük. Különböző 
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törvények kapcsán a színlelt szerződéseket és mindent, ami színlelt, az ellen a jogban 
fellépünk, és semmisnek tekintjük, most pedig már odáig süllyedtünk, hogy egy 
bizottságban deklaráltan mindenki tudta, hogy itt valójában egy új törvényről van szó, 
és ki is mondjuk, de nem a helyettes államtitkár úrnak a kimondott szavára álcázzuk, 
mert ezt anélkül is tudtuk, tehát nem arra akarom kihegyezni, hogy ezt a helyettes 
államtitkár úr mondta, de valójában egy bizottsági módosítónak álcázott új törvény 
az, amit tárgyalni akarunk teljesen házszabályellenesen. Ez a kijátszás miatt 
törvénytelen, ez az ügyrendi véleményem és javaslatom, és ezzel kapcsolatban azt 
kérdezném, hogy miért nem vonta vissza a kormány, hiszen a többsége ott van, 
minden esélye meg lett volna, hogy ugyanúgy, ahogy itt most előttünk van, el lett 
volna fogadva, ehhez semmi kétség nem fér. Beadhattunk volna újra kétszáz 
módosítót hozzá, attól ez a törvény még átmehetett volna így, de akkor legalább a 
törvényesség látszatát meg tudtuk volna tartani úgy, mint parlament, úgy, mint 
bizottság.  

Törvényellenes azért is, mert sérti a képviselői jogomat azt illetően, hogy így 
most van egy új törvény – talán ebben nincs vita közöttünk, hogy ez egy új törvény –, 
de ehhez az új törvényhez az egyébként a képviselők jogát jelentő módosító 
javaslatokat nem fogjuk tudni beadni. (Gőgös Zoltán: De, lehet!) Az, hogy az elnök 
úr azt mondja, hogy majd itt menet közben azt, amiről úgy gondolják a bizottság 
tagjai, hogy másként szeretnének, ő el fogja fogadni, és meg fogja hallgatni, ez nem 
módosító javaslat. Bizottsági módosítóhoz nem lehet módosító javaslatot beadni… 

 
ELNÖK: Kérem képviselőtársamat, hogy fejezze be a gondolatsorát, mert – 

szeretném tájékoztatni – ügyrendindítvány-tevés céljából kért szót, és ez nem az.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó. Az ügyrendi javaslatom… 
 
ELNÖK: Ügyrendi kérdés, olyan nincs, ügyrendi megállapítás, ügyrendi 

vélemény, ilyen nincs – ügyrendi indítvány van. Indítványt nem hallottam… 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ügyrendi indítványom volt, de valóban bele volt 

ágyazva… 
 
ELNÖK: Nem volt, nem volt.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Az ügyrendi indítványom az, hogy ne kövessen el 

törvénytelenséget a bizottság a kormánnyal karöltve, és a kormány vonja vissza ezt a 
törvényjavaslatot, és egy új törvényjavaslat formájában nyújtsuk be.  

 
ELNÖK: Értem. Az ügyrendi indítványnak álcázott véleményt (Derültség.) 

nem tudom ügyrendi indítványnak tekinteni, mert a bizottságnak nincs hatásköre arra 
az indítványtevésre, ami itt elhangzott képviselőtársamtól, hogy a kormány vonja 
vissza. Ebben mi dönteni nem tudunk, ezért nem is nyitom meg az ügyrendi indítvány 
– ami nem az volt – feletti vitát, hiszen ilyenkor hivatalosan minden frakciónak szót 
kellene adnom, hogy kifejtse a véleményét, s a többi, mert ez nem ügyrendi indítvány 
volt. Ezért térjünk vissza az előbb említett indítvány… 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, nincs igaza! Egy bizottsági javaslatról van 

szó, és igenis az a bizottság hatásköre, hogy bizottsági javaslatot törvényellenesen 
benyújt-e vagy sem, ez a bizottságra tartozik. 
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ELNÖK: Rendben, az ülést én vezetem, elnöki jogkörömnél fogva döntöttem 

így.  
Megadom a szót Gőgös Zoltánnak, ő szólásra jelentkezett, és bárkinek, aki 

szólásra jelentkezik, meg fogom adni a szót, ezt mindig megtettem eddig is.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Egy elég attraktív törvénykezés ez, nem vitás. 

Volt már más törvényeknél ilyen, hogy több száz paragrafushoz jött be módosító 
zárószavazás előtt, tehát ez még annyival korrektebb, hogy egy kicsit tovább 
nézegethetjük. Én nem úgy gondolom – és ebben valaki Házszabályhoz értő majd 
erősítsen meg! –, hogy ehhez nem lehet… Kapcsolódó módosító indítványt a 
részletes vita lezárásáig lehet beadni, és ehhez is lehet kapcsolódni, tehát nincs olyan, 
hogy egy módosító javaslathoz nem lehet kapcsolódni. Azt természetesen én is úgy 
gondolom, hogy szerintem kell is, felhívom az előkészítők figyelmét, hogy ebben 
nagyon-nagyon sok ellentmondás van, és miután nem nagyon akarok még egyszer 
szót kérni, majd elmondom, hogy mikre gondolok.  

Én azt is elfogadom, amit az elnök úr mondott, hogy miután nem vagyunk 
mazochisták, hogy kétszáz-nem tudom hány módosító javaslatról egyenként álljunk 
neki vitatkozni akkor, amikor világos és őszinte beszéd volt, hogy egyet sem 
támogatnak, és az is világosan látszik, hogy nem vagyunk egyharmadnyian, tehát 
innentől kezdve annak, hogy nekiálljunk egy olyan vitának, aminek a kimenetét már 
az első pillanatban látjuk, sok értelmét én nem látom. Nyilván a részletes vitában a 
parlamentben fogunk mi beszélgetni azokról a módosítókról, mert ehhez jogunk van, 
de én elfogadhatónak tartom azt a javaslatot, amit az elnök úr mondott; azt majd 
meglátjuk, hogy kérünk-e valamit külön szavazásra a korábbi javaslataink közül, ezt 
még menet közben, a vita végéig végiggondoljuk.  

Amit ezzel a benyújtott új törvényjavaslattal kapcsolatban tudnék mondani – 
én is úgy gondolom, hogy ez egy új törvény, tehát nyilván elegánsabb lett volna a 
régit visszavonni, ezt meg behozni két héttel ezelőtt, és akkor végigtárgyalhattuk 
volna, a másikat meg elfelejteni, mert onnantól kezdve ez a vita nem lenne vita –, az 
is látható, hogy valóban nagyon sok módosító javaslat beépítésre került, de olyan is 
belekerült, ami korábban nem volt benne, és rontott ezen a törvényjavaslaton. Én azt 
szeretném megkérdezni az előterjesztőktől, miután a benyújtásról vitatkozunk, hogy 
beadjuk-e vagy se, hogy azoknál a társaságoknál, amelyek szervezetiforma-
változással új formában, de jogutódként fognak működni, és volt korábban valós 
tulajdonban földjük, jogszerűen volt földjük – mondom, melyik, ez a 9. § (2) 
bekezdése –, ott ki fogja kapni azt a földet, amit ez a törvényjavaslat elvesz tőlük, 
szerintem teljesen alkotmányellenesen, ugyanis ilyet nem lehet csinálni, tisztelt 
hölgyeim és uraim. Tehát valakinek a jogszerűen megszerzett vagyonát, csak azért, 
mert nem szeretjük ezt a kört, egy törvénymódosítással elvenni, ilyet nem lehet 
polgári demokráciában csinálni. Erre majd szeretnék egy határozott választ kérni, 
hogy kinek a zseniális ötlete volt ez. Nem tömeges dologról van szó, ez megint egy 
jelzés ennek a körnek, hogy a legjobb, ha felakasztja magát. Nem értem, hogy minek 
kell ilyennel provokálni, provokáció, tisztelt hölgyeim és uraim, valakinek a valós 
tulajdonát elvenni, a valós tulajdonát, még egyszer mondom, ez ezt jelenti, és arra 
lennék kíváncsi, hogy mivel szabályozzuk, hogy kié lesz az a föld.  

A másik: szerintem a 13. §, a tulajdonszerzési jogosultság feltételei között az, 
hogy nyilatkoznia kell valakinek, hogy maga használja, az kilövi a 25 százalékos 
tulajdonnal rendelkező társas cégen belüli földszerzés lehetőségét. Ez teljesen 
ellentmondás. Az egyik paragrafusban azt mondjuk, hogy akinek 25 százalékos 



 25 

tulajdonrésze van egy társas cégben, az vehet földet, utána meg kimondjuk, hogy azt 
viszont csak ő maga használhatja, felül a traktorra, aztán műveli. Ez a kettő tehát 
szerintem ellentmondásban van.  

A másik, hogy ebben a földtörvényben az van, hogy a birtokában lehet 1200 
hektár. Most el kellene döntenünk, hogy ez használatot jelent, vagy tulajdont, ugyanis 
az egyik paragrafusban 300 hektárban maximáljuk a tulajdonszerzést, majd utána azt 
mondjuk, hogy a birtokában 1200 hektár lehet. Én a birtok fogalmát úgy értem, a 
birtokában azt jelenti, hogy a tulajdonában van, de lehet, hogy ez nem így van, ezt 
pontosítsuk! (Dr. Andréka Tamás: A fogalommeghatározásban benne van! – 
Közbeszólások: Meg van szabva!) Hogy? (Dr. Andréka Tamás: A 
fogalommeghatározásban benne van.) Jó. Én úgy gondolom, a „használatában” jobb 
lenne.  

A következő, hogy az a technikai megoldás, amelyet itt az állattartók 
védelmében választott a kormány, kísértetiesen hasonlít arra a helyzetre, ami jelenleg 
van, hogy valaki vesz azért egy darab malacot, hogy elővásárlási joga legyen, most 
ugyanis ez van, és utána megkéri, hogy ő állattartónak minősül, mert bejelenti az 
állatvédelmi hatósághoz. Ez a passzus gyakorlatilag ugyanezt takarja. Ha valaki 
bejelenti, hogy egy állattartóteleppel rendelkezik, és egy darab hízója van, 
1800 hektára lehet, de ez igaz egy darab méhkaptárra is ez alapján a törvény 
alapján… (Közbeszólások.) Azért, mert az állattartók… (Közbeszólások.) Mert 
nincsen beleírva, hogy milyen volumenű állattartáshoz kötjük mondjuk a… 
(Sáringer-Kenyeres Tamás: Az egészet el kell olvasni! – Harangozó Gábor: Az 
előterjesztésben elhangzott, a szövegben nincs benne.) Még egyszer mondom: e 
szerint a leírás szerint… (Közbeszólások.) Nekem ez egy kérdésem, hogy… 

 
ELNÖK: Türelmet kérek! Gőgös Zoltán alelnök úrnál van a szó, neki adok 

szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Itt tehát az van, hogy… Ja, és ha 1 hektár 

vetőmagot bejelent, akkor is 1800 hektárja lehet. Nincsen korlátozva, tisztelt 
hölgyeim és uraim, ez a történet. (Közbeszólás: A segédjogszabályban lesz benne.) 
Igen, csak a segédjogszabályt meg szeretnénk látni, mert az is izgalmas, hogy külön 
törvény fogja majd szabályozni a használati viszonyokat, és eltérő szabályokat is 
alkalmazhat az integrátoroknál, egyébnél – innentől jönnek be majd azok a kiskapuk, 
amelyeket most nem látunk. Ezért ez a törvény szerintem ebben a formájában 
biztosan nagyon nehezen kezelhető, mert utána bárki bármit csinálhat másik két 
jogszabály alapján, legalábbis számomra ez most elég világosnak tűnik.  

Azt pedig az állattartás kapcsán továbbra is roppant nehezményezem, hogy 
egyáltalán nem foglalkozik a jogalkotó azzal, hogy az 1800 hektár 10 aranykoronás 
föld vagy 5 aranykoronás föld nem ugyanaz, mint 1800 hektár 40 aranykoronás föld. 
Ha alapvető mezőgazdasági szabályokat vagy paramétereket nem veszünk 
figyelembe, akkor abból semmi jó nem fog kisülni, és biztos vagyok benne, hogy ez a 
jövőben nagyon-nagyon sok vállalatot el fog lehetetleníteni. Persze sok mindent 
kibírtunk mi már, majd ezt is ki fogjuk.  

Viszont érdekelne a helyettes államtitkár úr véleménye erről a május 1-jei 
nyilatkozatról, hogy ezt hol találom én ebben a törvényben, hogy milyen szabály 
fogja ezt majd kezelni. Szabó Csaba mondta, Szabó Csaba tudatta, hogy: „A kormány 
szükség szerint pénzt különít el a Vidékfejlesztési Minisztérium részére, ha az új 
földtörvény rendelkezései miatt esetleg állattartótelepek mennének tönkre. Az 
elkülönített összeg lehetőséget ad a tárcának, hogy felvásárolja az ellehetetlenült 
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állattartótelepeket.”. Van-e már ilyen jogszabály, és azt kinek fogja majd odaadni a 
kormány? Hogyha már egyszer ő maga tudja, hogy ezzel a jogszabállyal tönkre fogja 
tenni a magyar állattartást, akkor érdekelne, hogy mit akar vele a továbbiakban 
csinálni.  

És én azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat… Nem mondom azt, hogy van 
egy-két pont, ami jobb lett, például a foglalkoztatással kapcsolatos, azt viszont én 
személy szerint nehezményezem, amit sokszor kértem, hogy egy foglalkoztatási 
kényszert ennek ellenére tegyünk bele a rendszerbe, de nem azt a foglalkoztatási 
kényszert, hogy 10 hektáronként egy ember, és csak a társas gazdaságoknak, hanem 
hogy 30, 40 vagy 50 hektáronként egy bejelentett, hivatalos foglalkoztatott legyen, 
aki saját maga is lehet természetesen egy családi gazdálkodó esetén, ahhoz mi 
ragaszkodnánk továbbra is, mert így csak káosz lesz. 

Még egy dolgot szeretnék megkérdezni. Mit jelent a földművesnél, hogy: 
„igazoltan árbevétele származott”, mit értünk ez alatt? Ez az 5. § 7. pont a) alpontja. 
Ugyanis ez a mai napon azt jelentheti – kérdezem, hogy jól értem-e –, hogy nagyjából 
10 ezer szereplő vallja be, hogy 600 ezer forint alatti jövedelme van, 10 ezer szereplő 
valós jövedelmet vall be, én most az őstermelőkről beszélek, és nagyjából 10 ezer 
egyéni vállalkozó van, ők azok, akik hivatalosan igazolt bevétellel rendelkeznek 
jelenleg Magyarországon. Vagy mit értünk ez alatt? Ez azért érdekelne, ugyanis ez 
nem mindegy, mert ez adja meg végül is azt a kört, amely Magyarországon földet 
vehet, és ez, ha nagyon szűken értelmezem, lehet 20 ezer fő is, ami azért 5 millió 
hektár esetén elég gyengének tűnik, de lehet ez nagyságrendekkel nagyobb is. Tehát 
szeretném tudni, hogy ez mit jelent, ez inkább egy konkrét kérdés; hol és mit kell 
igazolni, hogy árbevétele van? Nem szokott ez egyszerű lenni, lásd annak idején a 
fagykárt, ott a végén már azt is elfogadtuk, hogyha a szomszédja igazolta le az előző 
évi termését, mert senki nem tudott semmilyen papírt bemutatni, úgyhogy ez ezért 
érdekes a számomra.  

Én tehát továbbra is kérem, hogy gondolja meg a jogalkotó, hogy csinál-e 
ilyen törvényt. Azt én sem gondolnám, hogy Magyarországon több száz millió ember 
földet vehet, én inkább úgy érzem – és ebben, úgy látom, sajnos nem sikerült 
meggyőznünk a kormányt –, hogy olyanok sem vehetnek, akik egyébként ebben a 
szakmában élnek, ebben a szakmában dolgoznak, de volt olyan pechjük, hogy csak 
társas gazdaságnál tudtak elhelyezkedni, és ezzel ki is zárjuk őket egy életre a 
magyarországi földszerzésből. Tudjuk, hogy ez szitokszó Magyarországon… 

 
ELNÖK: De ez nem igaz. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De igaz, mert nem vehet, Sanyi, ő nem 

földműves, nem vehet földet. Egy mostani társaságnak a növénytermesztési 
agronómusa nem vehet Magyarországon földet, bár azt csinálja nap mint nap; azért 
nem vehet, mert nem főállásban és nem másodállásban, saját kockázatára végzi a 
tevékenységet, nem vehet, ez alapján a jogszabály alapján nem vehet. Ha 
megmagyarázza nekem valaki, hogy hogyan vehet, akkor visszavonom ezt az 
állításomat, de szerintem nem vehet. Erre kérek egy határozott választ, hogy vehet 
vagy nem vehet, ezt szeretném tudni. A mai szabályok szerint egy társas vállalkozás 
alkalmazásában álló – nem tulajdonos, semmi köze a céghez – mondjuk fiatalember 
feliratkozhat-e, ha kijelölnek vagy kifüggesztenek ott földet, vásárolhat-e földet ez 
alapján a törvény alapján? (Közbeszólások.)  

Köszönöm szépen a figyelmet.  
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ELNÖK: A lehetősége meglesz rá, hiszen épp a törvényben, illetve ebben a 
módosító indítványban próbáljuk kinyitni azt az eddigi aggályt, hogy a belépés az 
első benyújtott verzióban nehézkesnek tűnt új belépők esetében. Nem véletlen van az 
1 hektáros földvásárlási lehetőség… (Gőgös Zoltán: Sanyi, ne szórakozz már!) …, 
nem véletlen van, ezt bárki megteheti… (Gőgös Zoltán: Nem konyhakertről 
beszélek!) …, bárki megteheti, és ezzel természetesen teljesíti egyébként a földműves 
feltételét, amit egy végzett személy teljesít (Gőgös Zoltán: Nem teljesíti!), és máris a 
földszerzési lehetőséget is kinyitottuk előtte. Direkt kinyitottuk nagyon erősen, az új 
belépők esetén külön fogalmi definíciót is használunk rá, és természetesen a fiatal 
gazdák előtt. De ezt majd, remélem, a kormány képviselői pontosítják. Szerintem 
több olyan kérdést felvetett képviselőtársam, alelnök úr, amelyre egyébként pont 
pozitívan reagált a most benyújtani szándékozott verzió, ez az én véleményem.  

(Jelzésre:) Ángyán Józsefnek adok szót.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Kollégák! 

Kedves Elnök Úr! Én úgy veszem észre, hogy egy általános vitára való alkalmasságot 
folytatunk le (Gőgös Zoltán: Hát persze!), valószínűleg erről is van szó, hiszen ahogy 
az államtitkár úr mondta, egy teljesen új szöveget terjesztett a törvényhozás elé a 
kormány, jóllehet ez egy bizottsági módosító indítvány vagy több módosító indítvány 
formáját ölti. Én is azzal értek egyet, hogy ebben az esetben a káosz elkerülése végett 
sokkal tisztességesebb lett volna, ha úgy, ahogy most elmondta az államtitkár úr, a 
kormány fogja, visszaveszi az eredeti törvényjavaslatot, és egy új törvénytervezetet 
terjeszt a Ház elé, merthogy itt erről van szó, egy teljesen új törvénytervezetről.  

Megítélésem szerint az elég furcsa megközelítés, és tulajdonképpen azt 
hiszem, erős csúsztatás is, hogy tudniillik a bizottsági módosító indítvány a kétszáz-
egynéhány módosító indítványt teljes egészében lefedi – mert ez hangzott el. Jó 
néhány olyan pont van, amelyre egyáltalán nem reagál, illetőleg az egy ködös 
megközelítés, hogy majd mit fog ebből az üzemszabályozási törvény tartalmazni, mit 
fog ebből az integrált mezőgazdasági termelésszervezési törvény tartalmazni, illetve 
mi az, amit az NFA-törvény hatáskörébe utal, vagyis az állami földekkel mi lesz. 
Ezekről a kérdésekről nem beszél, ezt ügyesen elkerülve azt mondja, hogy ezekről 
majd azok a törvények rendelkeznek, de nem tudjuk, hogy mi a tartalmuk.  

Az volt annak idején a – hogy mondjam? – politikai megállapodás is, hogy 
ezek a törvények egy földügyi törvénycsomag keretében egységesen kerülnek elénk, 
hogy világosan lássuk, hogy például az az 1200 hektár, illetve a kedvezményes 
birtokmaximum, amit így nevez a mostani módosítás, az 1800 hektár most már 
tulajdonképpen hogyan értelmezhető annak függvényében, hogy hány ilyen üzemet 
működtethet egy érdekeltség. Erre nem nyilatkozik senki. Tudjuk, hogy Nyugat-
Európában egyet működtethet, de így lesz ez? Ha nem együtt látjuk ezeket, erre 
semmiféle garancia nincs, és az is kétharmados törvény lesz, az üzemszabályozási 
törvény, amennyire én tudom, tehát itt nem babra megy a játék, itt nem babra megy a 
játék. Ez csak egy példa volt arra, hogy mennyire nem szerepelnek a módosító 
indítványban azok az alapkérdések, amelyeket egyébként az eredetileg beterjesztett 
törvényszöveghez benyújtott módosító indítványok tartalmaztak. De jó néhány ilyen 
van, egy-kettőt hadd mondjak azért arra, hogy mennyire nem szerepelnek ebben a 
módosításban azok a problémák, amelyeket itt felvetettünk. 

A helyi földbizottság. Jó, ez változott, lejjebb jött, és elvetette végre a társaság 
azt a gondolatot, hogy ez mondjuk járási szinten legyen, és semmi köze ne legyen a 
helyieknek hozzá, de csak egy átfogalmazás van a mostani szövegben: eddig azt 
mondta, hogy véleményezhet, javaslatot tehet, most azt mondja, hogy befolyásol. Ez 
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egy gumifogalom. Ez nem döntési jogosultság, ez nem komoly ráhatási lehetőség; 
befolyásolja a folyamatot, ahogy elmondta az államtitkár úr, visszakerül a 
hatósághoz, és majd a hatóság eldönti, hogy kié lesz a föld. Ráadásul például akkor 
írhatja felül a hatóság a helyi földbizottság javaslatát vagy befolyásolási szándékát, 
hogyha mondjuk úgy ítéli meg, hogy ésszerűtlen birtokszerkezet alakul ki. Tessék 
mondani, kinek az esze szerint, és mi az, hogy ésszerűtlen birtokszerkezet? Ez egy 
ugyanolyan gumifogalom, mint az, hogy gazdasági, társadalmi beágyazottsága az 
üzleti tervnek mondjuk a bérleti szerződéseknél, ez pontosan ugyanaz a fogalom, amit 
úgy lehet értelmezni, a hatóság úgy értelmezi, ahogy akarja. Ráadásul elképesztőnek 
tartom magát azt az ötletet is, hogy a bérleti viszonyokra, ami alapvetően 
meghatározza Magyarországon, hogy mi lesz a földdel, a helyi földbizottságnak 
semmiféle ráhatása nincs, még befolyásolni sem tudja, oda sem kerül elé a bérleti 
problémakör.  

Az állattartótelep. Az állattartótelepek, ha most egy kicsit ennek a hátterét 
megnézzük… Mondjuk akkor vegyük Raskó Györgyöt, nagyon szép példa arra, hogy 
hogyan keletkeztek ezek az állattartótelepek föld nélkül! Egy 3 ezer hektáros téeszt 
elprivatizált, megvásárolt – mondjuk így! –, eladta a 800-as tehenészetét egy 
bányának, és ez a bánya most szerencsétlen föld nélküli állattartó, aki a helyiek elől 
viszi el a földet. Tessék mondani, ezt akarjuk? Ezt akarjuk? Tényleg ezt akarjuk? 
Mert ebből a módosító indítványból is, amire az elnök úr azt mondja, hogy lefedi a 
problémáinkat, ez jön elő, erre teljesen lehetőséget ad.  

Vetőmag. Tessenek mondani nekem, nem tudom, a szakmát azért ismerik itt 
néhányan, gondolom, tessenek mondani, Franciaországban nincs vetőmag-előállítás? 
Nincs? Hogy csinálják azok, hogy 52 hektáros átlagos birtokmérettel, 274 hektáros 
nagybirtokmérettel – nem 1200 hektárral meg 1800 hektárral! – kiváló vetőmagot 
állítanak elő Franciaországban a kertészettől a szántóföldig? Valamennyire ismerem 
én ezt a területet. (Közbeszólás.) Tessék mondani, miért kell ilyenek mögé rejteni azt 
a számomra ismeretlen szándékot, amivel itt időnként találkozik az ember?  

Üzemközpont. Most azt mondja, hogy üzemközpont, ezt mondja a módosító 
indítvány. Eddig azt mondta, hogy van székhely meg telephely. Egy cégnek 
székhelye egy lehet, telephelye meg akárhány. Ez valami köztes, és értelmezési 
kérdés, hogy mit nevez üzemközpontnak. Arrébb megy, és az lesz az üzemközpontja. 
Látni a földbérleti pályázatoknál is, vándorol a cég, aztán itt is szerez földet, ott is 
szerez földet, ott is szerez, áttette az üzemközpontját vagy a székhelyét adott esetben 
vagy a telephelyét. Székhelye egy cégnek egy van, az egy világos dolog. De ezzel a 
gumival, hogy üzemközpont... Annyi lehet, ahány telepe van mondjuk az adott 
érdekeltségnek az országban különböző helyeken, ez mind üzemközpontnak 
nevezhető.  

Foglalkoztatás. Ez egyrészről nagyszerű, de ennek az az üzenete, hogy nem 
kell foglalkoztatni a földön. Miután a tőkés társaságok tiltakoztak, erre most 
egyáltalán eltöröljük ezt, nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, a 
magángazdaságoknál is kellene valakit foglalkoztatni a földön. Ez egy alapkérdés. 
1 millió munkahelyet ígértünk, hogy lesz ez? Nem kell foglalkoztatni a földön? 
Viheti ezer hektár számra, 1800 hektárig kedvezményesen? Tessék mondani, akkor 
hogy lesz ez?  

Egyház, hitelintézet és önkormányzat korlátlan méretben szerezhet földet. 
Tessék mondani, ezt komolyan gondoljuk? Még akkor is, ha szociális, mert lehet 
ilyen célokat megnevezni, tényleg komolyan azt gondoljuk, hogy jó lesz az nekünk, 
hogyha megint ilyen típusú nagybirtokok alakulnak ki adott esetben? Mert a 
lehetősége benne van, semmiféle korlát nincs a mostani módosításban sem arra 
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vonatkozóan, hogy ezek a jogi személyek, ezek korlátlan mértékben szerezhetnek 
területet.  

Tessék mondani, azt komolyan gondolja valaki is, hogy azonos a futóhomok – 
most tényleg szakmai kérdéseket vetek fel – a felcsúti 40 aranykoronás földdel? Én 
értem, hogy az urak nagy földet akarnak jó minőségben, mert ha beírja az 
aranykoronát, akkor ott az egy sokkal kisebb terület lesz, mint a bugaci homokon. Ezt 
komolyan gondoljuk, hogy ezt el lehet magyarázni valakinek?  

Én nem akarom sorolni, bár itt van egy csomó minden nekem. Az 
integrátorokra más szabályok fognak vonatkozni – tessék mondani, mik fognak rájuk 
vonatkozni? Amit én hallok, hogy azokra semmi nem fog vonatkozni, vagyis egy 
integrátor is szerezhet földet, amennyit akar, az egy vérlázító dolog lenne, merthogy 
az integrátor nem földet szerez, az integrálja a gazdálkodást, a mások földjein folyó 
gazdálkodást. Lesz ilyen szándék? Nem látjuk, mert nincs idetéve. De nem sorolom 
én ezeket.  

Én a magam részéről azt gondolom, hogy ez egy elképesztő menet, 
törvényalkotási, törvényhozási szempontból is elképesztő, én ilyennel még nem 
találkoztam, hogy valóban egy hét hónappal ezelőtt leállt általános vita után folytatjuk 
a részletes vitát azzal, hogy a benyújtott módosító indítványokkal ne is 
foglalkozzunk, mert kvázi csinált a kormány vagy a bizottság egy olyan módosítót, 
amely mindent lefed – most jeleztem egy-két dolgot, amit nem fed le, és ezek súlyos 
ügyek. Én azt javaslom, hogy gondoljuk ezt meg, őszintén javaslom, hogy gondoljuk 
meg. Ez törvényalkotási szempontból is erősen kifogásolható, szakmai szempontból 
tele van olyan dologgal, ami nem átgondolt, nem hiszem, hogy ez jó lenne, és sok 
olyan dolog bizonytalan, amit nem látunk; ha nem látjuk, honnan tudnánk, hogy 
hogyan lesz? Ez annál sokkal nagyobb tétű dolog, semhogy arra hivatkozva, hogy 
rövidítsük le a bizottsági ülést, felejtsük el a módosítókat, felejtsük el a… Talán a 
részletes vita azért meglesz, elnök úr, ezt meg szeretném azért kérdezni, lesz részletes 
vitája a törvénynek?  

 
ELNÖK: Igen. (Derültség.)  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, mert ez azért 

megnyugtató, hogy ez a része a dolognak legalább valamilyen szinten megmarad. 
(Gőgös Zoltán: Fél 2-kor éjjel, Jóska!) Az valószínű, de én itt leszek, és ha kell, tíz 
órán keresztül ott fogunk vitatkozni. De jó lett volna itt a bizottságban valahogy 
végignézni ezeket a kérdéseket, és jelezni a kormánynak, hogy nem így működik a 
dolog. Ő indokolja a bizottság módosító indítványát? Azért ez egy elképesztő helyzet, 
nem? Neki véleményt kellene mondania, hogy támogatom, nem támogatom, oszt’ jó 
napot – ahogy szokták mondani –, nem? Én nem is értem, hogy itt milyen 
szerepzavarok vannak ebben az egész rendszerben, ami magyarázhatatlan a 
számomra, úgyhogy én azt javaslom, hogy gondoljuk meg ezt az egészet, anélkül, 
hogy sorolnám tovább itt a megjegyzéseimet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, szerepzavar egyedül most Ángyán 

Józsefnél van, ezt így meg kell jegyeznem, Jóska, ha te itt szerepzavarról beszélsz 
mint kormánypárti képviselő, azt hiszem, az ellenzék fényévekkel a hátad mögött van 
a kormány és a kormány munkájának a kritizálásában – ha már szerepzavarról 
beszélünk. (Dr. Ángyán József: Az az ő baja! Az az ő baja, ha így van!)  

Én eddig azt gondoltam, hogy valóban tartalmi, érdemi észrevételeket is tudsz 
hozzátenni, de a felsorolt hat kritikai pontodból egyetlenegyről gondoltam azt, hogy 



 30 

igen, ez elgondolkodtató, mert magam is több oldalról körbejártam ezt, és próbáltam 
a politikai felszínen is érvelni mellette, ez pedig az aranykorona kérdésköre. Persze 
pont jómagad és a veled egy hangsúlyon lévő Jobbik és volt LMP-s képviselők 
feszegették, hogy amennyiben viszont aranykorona-érték is bevezetésre kerül, akkor 
ezzel növeljük a hektáros birtokmennyiség nagyságát, hogyha alacsonyabb 
aranykorona-értékű területből még többet szerezhet meg, tehát pont az az érvetek volt 
ellene, hogy ne engedjük meg tőkés nagybirtok, s a többi, s a többi, kialakulását, és ne 
ágyazzuk be. Tisztázzuk! Pont az aranykorona-mérték bevezetésével ha 2-
3 aranykoronás legelőt nevesítünk, akkor bizony abból a 20 aranykorona átlagos 
mérethez képest hatszor nagyobb hektár mennyiségű területet szerezhetett volna meg 
– 100 százalékig biztos vagyok benne, hogy akkor az lett volna a kifogás, hogy 
hogyan engedhetjük meg, hogy most már 50, 100, 300, 900, ezer hektárokat 
szerezhessenek meg az egyébként csak 50, 300 és 500 hektár szerzésére jogosultak. 
(Varga Géza: Sanyi, ez nem méltó hozzád! – Gőgös Zoltán: Géza, ez igaz! – Varga 
Géza: Vagy az egyik, vagy a másik!) 

A benyújtott verziónak a vitáját pedig elég régóta folytatjuk, ennél hosszabb 
ideig valóban nem sok törvény feküdt a parlament előtt. De ez egyben azt is jelentette 
– lehetett erre szerencsétlenkedést mondani, lehetett –, hogy menet közben értékeltük 
újra, hogy legyen kétharmados, sarkalatos törvény, igen, menet közben, megállítódott 
a törvény vitája, tehát lehet kritikákat mondani, hogy hogyan jutottunk el 6-7 hónapos 
csúszással az általános vita lezárása után, sőt a tavaly júniusban, július-júniusban való 
benyújtása után, de ez egyben lehetőséget adott mindenkinek arra, hogy iszonyú 
mélyen belerágja magát a mélységekig, hogy miről szól ez a törvénytervezet. Abban 
mindannyian egyetértünk, hogy rendkívül nagy változást fog hozni minden magyar 
gazda és földet szerezni szándékozó számára, legyen az belföldi, külföldi vagy EU-s 
állampolgár, nem véletlen az izgalom sem e körül, nem véletlen az, hogy 
felgyorsultak a belső attrakciók földszerzés, -bérlés és minden egyéb kapcsán, látjuk a 
folyamatot, mert meglátták az új földtörvény-tervezetet, ami komoly korlátokat fog 
eredményezni. Aztán azt látjuk, hogy van, akinek ez a korlát nem elég – 
képviselőtársam, Ángyán József, te is ezt képviseled –, és vannak, akik azt mondják, 
hogy ez túlzó, hogy lehet ekkora korlátozást tenni, rendszerint szocialista 
képviselőtársainktól halljuk ezt az ellenpólusú véleményt. (Gőgös Zoltán: Mondja azt 
más is!)  

Ott van az a kérdés például, amelyben elég teátrálisan előadtad itt, hogy 
hogyan lehet megengedni, hogy egyház, biztosítótársaságok korlátozás nélkül 
szerezhessenek termőföldet, aki ezt a kérdést nem érti, az, ne haragudj… Tudom, 
hogy kívülállóknak rendkívül teátrális ez a mondat, hogy te jó isten, akkor itt újabb 
egyházi latifundiumok lesznek, majd a bankoké meg a biztosítóké lesz egész 
Magyarország földje. Tisztázzuk, hogy mi az a szituáció, amikor egyáltalán 
odakerülhet ez a föld! A törvény leírja, hogy az egyházak nem szerezhetnek vásárlás 
útján földet, tehát a legalapvetőbb gondolatot elfelejtetted közberakni, hogy, igen, 
térmértéki korlát nélkül lehet tulajdonos az egyház a benyújtott javaslat szerint, de 
nem vásárolhat. Hoppá! Akkor hogyan lehet mégis? Úgy, hogy rá hagyatékolják 
egyháztagok adománnyal, bármilyen módon, örökléssel, bármilyen módon. Ekkor az 
egyházat nem korlátozhatjuk abban, nem gondolnám, hogy korlátozni kell, és én 
ebben egyetértek a benyújtott verzióval, hogy ilyen kérdésekben szabadjára kell 
engedni a térmértéki korlátot. Ugyanez a helyzet sajnálatos módon a biztosítóknál és 
a fedezeti ügyleteket végzőknél, mert különben ezek a bankok, biztosítók soha többé 
nem fognak pénzt adni ennek a mezőgazdaságnak a működtetéséhez. Itt nyafogunk, 
hogy tőkehiány van, állandóan a legsúlyosabb problémának emlegetjük a magyar 
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gazdaság és ezen belül a mezőgazdaság beindításánál, hogy tőkehiányosak vagyunk. 
Lenne olyan hitelintézet, amely fedezeti ügylet nélkül adna hitelt, úgy, hogy ha a 
hitelt felvevő tönkremegy, akkor a fedezetet, azaz a termőföldet nem vonhatja el? 
Nem lenne. Az más dolog, hogy azt nem tarthatja meg, és nem üzemeltetheti – ezt 
megint elfelejtetted elmondani a gondolataidban, hogy természetesen meg kell majd 
szabadulnia tőle, ettől a termőföldtől. (Dr. Ángyán József: Az üzemszabályozási 
törvénynek kellene megmondania!)  

Aztán az a logika, amelyben a még benyújtandó törvényekben meg nem 
fogalmazottakra már reagáltál, hogy milyen lesz az általunk még nem ismert 
integrációs törvény, hogy milyen lesz majd az üzemszabályozási törvény, és az 
önmagad által feltett, még nem ismert kérdést már negatív oldalról kritikának veted 
alá. Mondhatnám azt, hogy a hídon akkor kell átmenni, amikor odaérünk. (Dr. 
Ángyán József: Miért nem teszitek meg?) Láthatólag fél év nagy küzdelem volt az, 
hogy egyáltalán a földforgalomról szóló törvénytervezetet egy elfogadható változat 
felé terelje az előterjesztő, úgy néz ki, mint ahogy azt érzékeltetni próbáltam, hogy 
szerintem a ’90-es évek óta a legnagyobb mértékű változás fog bekövetkezni a 
földforgalmazásban; akkor a privatizáció volt az, ami iszonyú nagy változást okozott 
az addigi szocialista nagyüzemi gazdálkodáshoz és tulajdon nélküli gazdálkodási 
formához képest, ez minimum akkora változás lesz. Láthatólag nem szabadna 
véletlenszerű törvénykezést tenni, biztos, hogy idő kell arra is, az integrációs 
törvényre, amely szerintem nem fog bekerülni ebben a ciklusban, viszont az 
üzemszabályozási törvénynek és a segédtörvényeknek be kell kerülniük, ősszel ezeket 
kikerülhetetlenül meg fogjuk tárgyalni, és én kérem, hogy majd akkor, a benyújtott 
verzióval kapcsolatban mondjuk el a kritikánkat, ne pedig arra, amiről nem tudjuk, 
hogy mi van benne, de már most kritizáljuk azt, hogy biztos úgy lesz, hogy, és ez meg 
az kijátszásra fog kerülni. Ezért a többi hozzászólót is arra kérem, hogy maradjunk 
egyelőre a benyújtott, elénk terjesztett bizottsági módosító javaslat szándéka feletti 
vitánál, és persze mindig jó lenne, ha minden törvényt együtt látnánk – ilyen sosem 
volt, ez sosem történt meg –, de egyelőre ehhez a hídhoz érkeztünk, ezen kell most 
átmennünk, ennek a vitáját tartjuk ebben a napirendi pontban, és szerintem itt leszünk 
ősszel a másik két várt törvényjavaslatnak a vitájánál is.  

Kérdezem, hogy kinek van további hozzászólása. (Jelzésre:) Igen, Varga 
Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem is tudom, hol 

kezdjem, talán ott, amit az elnök úr is mondott, az aranykorona kérdésnél. Magam is, 
egy módosítóban is kifogásoltuk, hogy nincs benne, nem szerepel benne aranykorona 
mint térmértéki korlát, ezt Ángyán képviselőtársam is elmondta, és amikor azt 
mondtam az elnök úrnak, hogy, Sándor, ez nem méltó hozzád, akkor azt úgy értettem, 
hogy azt mondani, hogy az aranykoronával megnöveljük a térmértéket, az csúsztatás 
és hamisítás, mert természetesen aki úgy gondolja, hogy aranykoronában is korlátozni 
kellene, az vagy-vagy, az a korlát, amelyiket először éri el a vásárló, vagy a 
térmértékit, vagy az aranykorona-értéket, és akkor nem eredményez indokolatlan 
területnagyság-növekedést.  

A foglalkoztatási kötelezettség, hogy ez ilyen lazán kimaradt belőle, és az a 
mód, ahogy ez kimaradt, és ahogy ezt a helyettes államtitkár úr indokolta, az megint 
elszomorító. Azt mondta, hogy az agrárium nincs abban a helyzetben, hogy ilyen 
terhet elbírjon. Milyen terhet? Olyat, hogy foglalkoztatni kell a vidéki lakosságot? Ha 
ez teher az agráriumnak, akkor az hagyja abba az agrártevékenységet, akinek ez 
teher! Pedig efelé megyünk, mert a foglalkoztatás… cselédek és rabszolgák lesznek, 
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hogyha ezeket a térmértékeket betartjuk, ha ezek a térmértékek, a 300 plusz 900, 
aztán az 1200 plusz 600 hektár, ez tendenciájában azt fogja eredményezni, hogy a 
magyar földterület 3-4 ezer tulajdonosnak a birtokában lesz, mondom, 
tendenciájában. De én azt gondolom, hogy egy felelős kormánynak a tendenciákkal is 
kell törődnie. Nem hiszem, hogy valaki ezt akarná, ugyanakkor viszont nem írunk elő 
foglalkoztatási kötelezettséget, és erre nem lehet azt mondani, hogy kioltotta egymást 
a két irány, a Jobbik a minél nagyobb foglalkoztatásra szeretné felhasználni a magyar 
vidéken található termőföldet, szokták mondani kormánypárti képviselők, hogy a 
szocialisták meg minél kevesebbre (Gőgös Zoltán: De ez nem igaz!), de kivételesen 
ez nem igaz, így van, tehát itt nem beszélhetünk arról, hogy itt a két szélről, 
szélsőségről jövő javaslat kioltotta egymást; nem oltotta ki egymást. Én az én 
módosítómban azt mondtam, hogy 25 hektáronként legyen egy munkahely (Gőgös 
Zoltán: Én meg 30-at!), Gőgös képviselőtársaméban 30 volt – ez a különbség. Erre a 
kormány teljesen leveszi a foglalkoztatási kötelezettséget, csak azért, hogy a 
csókosoknak könnyebb legyen az élete. Ilyen felelőtlenséget! Ez egyszerűen 
döbbenet. Nem érzik a történelem súlyát, hogy hogyan fog bevonulni ez a javaslat a 
történelembe, amikor Magyarországon nem lesz foglalkoztatási kötelezettség 
vidéken, ott lesz a nyomor, nem lesznek tulajdonosok, a kormány nem bírja 
szociálisan ellátni őket – tessék ezt a képet megnézni (Gőgös Zoltán közbeszól.), hogy 
mi lesz, mi lehet a következménye ennek, ami felé megyünk!  

Magam is hiányolom azt, hogy ezek a törvények, amelyek be lettek ígérve… 
Most olyan lazán átmegyünk rajta, hogy majd ősszel jön az üzemszabályozási törvény 
meg a többi. Én nagyon jól tudom, nyilatkozatokban, bizottsági ülésen elhangzott, a 
kormánypárt különböző törvények indoklásánál vagy véleményezésénél elmondta, 
hogy igen, még tavasszal jön csomagban. Elő lehet venni a jegyzőkönyvet akár itt, 
akár a parlament plenáris ülésén, erre ígéret hangzott el a kormány részéről, mindig is 
tudta mindenki, hogy ezek csak együtt tárgyalhatóak, azokkal az érvekkel, 
mindegyikkel egyetértve, amit előttem ellenzéki képviselőtársaim, bár Ángyán 
képviselőtársam nem ellenzéki, de ami előttem elhangzott, azt minden elfogadva 
valójában nem lehet így dönteni, tehát amíg ezeket a törvényeket nem ismerjük. Én is 
felsorolom: az üzemszabályozási törvény, az integrátorokról szóló törvény, az 
integrációról szóló törvény, de én ezt megelőzően szívesebben látnék inkább egy 
szövetkezeti törvény, vagy a családi gazdaságokról szóló törvény.  

A helyi földbizottságok története. A helyi földbizottságok szerepe volt az 
egyike a legvitatottabbaknak a helyben lakás mellett. Hogy milyen trükkök vannak 
még a kormány tarsolyában, hogy ezt a port odahintsék az emberek szemébe, amikor 
társadalmi konzultációról meg egyebekről beszél a kormány. Itt megint az, hogy majd 
egy helyi döntés befolyásolja, vagy nem is, hatással van rá? Talán a befolyásolás van 
benne, de mindegy, ezzel egyenértékű szót használ a javaslat. Egyszerűen viccé teszik 
a helyi földbizottságok szerepét is.  

Elhangzott, magam is indokolatlannak tartom azt, hogy a vetőmaggal és az 
állatállománnyal korlátok nélkül ilyen nagy szabadságot és jogosítványt adjunk a 
jelölteknek, a földvásárló-jelölteknek, de valóban magam is érzem, hogy itt egy 
általános vitára való alkalmasságot játszunk, vagy annak a szerepében vagyunk, 
hiszen ezekre természetesen lehet mondani a kormánypárt részéről, hogy adjunk be rá 
módosítókat. Természetes, hogy azokat a kapcsolódó módosítókat be fogjuk adni, de 
ami házszabályellenes, az az, hogy valódi módosítót nem tudunk beadni, amit 
korábban már említettem.  

Magam is nevetségesnek és szánalmasnak tartom, amit az elnök úr mondott, 
hogy 1 hektár föld vásárlását bárki számára lehetővé teszik, és akkor azon kezdje el a 
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földműves létet. Az legfeljebb szőlészetben gondolkodik, aki komolyan gondolja, 
hogy 1 hektár földdel el lehet kezdeni a földműves létet.  

Többször elhangzott, hogy most az ellenzéknek meg a társadalomnak milyen 
hosszú ideje volt erre felkészülni és alaposan átrágni. Nem igaz. Öt napja volt erre. Ez 
teljesen más, mint amire egy éve készültünk. Először tavaly tavasszal volt az a 
bizonyos koncepció, aminek nulla volt az értéke, az megint egy kicsit olyan volt, 
hogy megszondázzuk a társadalmat, rágcsáljanak egy csontot. A tavaly nyári ülésszak 
utolsó parlamenti napján beadott törvénynek semmi köze nem volt ahhoz a 
koncepcióként társadalmi vitára bocsátott anyaghoz, majd arról lefolytattuk az 
általános vitát, az általános vitában kijött ennek a törvényjavaslatnak a 
dilettantizmusa, elég, ha csak a munkahelyteremtő képesség számításaira utalok, tehát 
egyszerűen… Én megértem, hogy jogászok csinálják, és nem kell, hogy a számtan 
nekik erős oldaluk legyen, de ahogy azok ki voltak számítva, én nem csodálom, hogy 
azt kidobták az ablakon, csak éppen nem maradt helyette semmi, mint ahogy az előbb 
mondtam. Na de utána, a tavalyi általános vita óta eltelt egy elég hosszú idő, és most, 
öt nappal ezelőtt egy vadonatúj törvényt kaptunk. Tehát egyáltalán nem állja meg a 
helyét, hogy a társadalomnak meg az ellenzéknek volt ideje erre felkészülni, volt 
ideje ezt alaposan megismerni. Most nyilván egy nagyon lerövidített idő alatt – hiszen 
a nyilatkozatokból már tudjuk, hogy mikor akarja ezt a kormány zárószavazásra 
bocsátani – a kapcsolódó módosítókkal megtesszük, amit lehet, de egyre elkeserítőbb 
a helyzet földügyben, és a történelmi súlyát nem érzi sem a kormány, sem azok, akik 
ezt meg fogják szavazni, annak, hogy mi történik itt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Az állandó 

bizottsági tagok mellett megjelent két országgyűlési képviselő, és Szabó Rebeka szót 
kért. A Házszabály szerint a bizottság többségi döntése kell ahhoz, hogy nem 
bizottsági tag országgyűlési képviselő szót kaphasson. Ezért felteszem a kérdést, ki 
az, aki egyetért azzal, hogy olyan országgyűlési képviselő, aki nem tagja a 
bizottságunknak, szót kapjon. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt, és 
számoljuk meg! (Szavazás.) Ez kisebbség, bizottságunk úgy döntött, hogy nem ad 
szót a jelen lévő két országgyűlési képviselőnek.  

További kérdés, észrevétel… (Szabó Rebeka: Csak én kértem szót.) Tessék? 
(Szabó Rebeka: Csak én kértem szót.) Tudom. (Szabó Rebeka: Merthogy azt mondta, 
hogy két országgyűlési képviselő.) Kettő van itt. (Szabó Rebeka: Jó, de csak én kértem 
szót.) Mind a kettőnek meg kellett volna… (Szabó Rebeka közbeszól.) Mind a kettő, 
általános döntés. Általában országgyűlési képviselőnek, aki nem a bizottság tagja, a 
bizottság döntése alapján lehet szót adni. Én erről kérdeztem meg a képviselőket, és a 
bizottság többsége úgy döntött, hogy a jelen napirendi pont kapcsán nem ad szót a 
nem tag országgyűlési képviselőknek.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. (Varga 
Géza: Gratulálok a kormánypárti képviselőtársaknak! – Szabó Rebeka közbeszól.)  

Picit az bánt, hogy visszaolvastam az általános vitában elhangzott 
felszólalásokat, az általános vitára való bizottsági alkalmasságról szóló bizottsági 
vitában elhangzottakat, amikor az általános vitára való alkalmasságról döntöttünk itt a 
bizottságban, és ellenzéki képviselőtársaim azon kritikái, amelyeket akkor 
megfogalmaztak – és én erre utalást tettem –, azok döntő többsége az ő igényük 
szerint bekerült ebbe a módosítóindítvány-kötegbe, de meglepő módon most ezt senki 
nem említette meg (Gőgös Zoltán: De, én mondtam!), hogy ez tényleg jó dolog, és ez 
is, és ezt is kritizáltuk, és ez is benne van, és ezt is kritizáltuk, és ez is benne van, 
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hanem egyre újabb kritikákat tesznek, amelyek egyébként véleményem szerint az 
alaplogikát és az egységes szerkezetet nem gyengítik, sőt erősítik.  

Hogy megemlítsem például a helyben lakó és az elővásárlási sorrendnél miért 
nem a településen helyben lakót nevezzük helyben lakónak, és miért a 20 kilométeres 
körzetben lakó bármelyik gazdát nevezzük helyben lakónak. Most egy nagyon 
frappáns javaslatot tett az előterjesztő, hogy hogyan kell mégiscsak a legbelső 
magban helyben lakónak adni a jogosultságot, és kifelé terjeszkedve megtenni ezt – 
ezt többen elmondták –, és még sorolhatnék jó néhány ilyen kérdést. Persze látom, 
hogy abban vita van, amit a szocialisták kértek, hogy az állattenyésztő-telepeket 
tönkre fogjuk tenni, s a többi, s a többi, ez a halál, és a nagyüzemi gazdálkodásnak 
vége, és a kormány le akarja söpörni az állattartókat, és ez nem tetszik (Gőgös Zoltán 
közbeszól.), erre most megnyitjuk az 1200 és 1800 hektár közötti lehetőséget, és 
máris kritika van, hogy hogyan. Természetesen majd a segédjogszabályok tisztázzák, 
hogy ehhez kőkemény állategység kell (Gőgös Zoltán: De ez nincsen benne, ez nincs 
itt!) , ez betartatva, ellenőrizve lesz, és visszavonatva, és nem egy kaptár méhvel, 
ahogy azt Gőgös Zoltán itt megemlítette, hogy most már akkor mindenki meg fogja 
kapni. Szeretném tisztázni: én tudom, hogy ez most nincs itt, de miért feltételezik a 
leggonoszabb verziót, hogy ez biztosan a legszélsőségesebb verzió lesz, hogy úgy 
lesz, hogy egy kaptár méhre 1200-ról felléphetek 1800 hektárra? Miért kell rögtön ezt 
a legnegatívabb verziót feltételezni ebben? Főleg egy volt államtitkárnak, aki azért 
elég jól ismeri a rendszert, hogy azért ez nem így van, akinek a mezőgazdasághoz is 
gyakorló köze van, tehát tudja, hogy ez nem így lesz. (Közbeszólások.) Ez politikai… 
(Gőgös Zoltán: Szót kérek! – Közbeszólások.) …Mert ez inkább politikai üzenet, és 
most már biztos vagyok benne, hogy bármilyen verziót próbálunk itt előterjeszteni 
javító szándékkal, az ellenzék eldöntötte, politikai okok miatt eldöntötte, hogy biztos 
nemmel szavaz, és szűkül a mozgástere, hogy azt keresse, mely területeken lehet még 
egyáltalán kifogásolni, hogy miért nem fogja megszavazni.  

Most van egy felület, az indítvány benyújtásának a módja, a közel egy éve 
való tárgyalás, az egységes szerkezetben nem látás, s a többi, s a többi, tartalmi, 
érdemi, konkrét megnevezés és kritika érdemileg egyre kevesebb hangzik el. Mint 
ahogy említettem, változatlanul állítom, hogy a benyújtott kétszázhetven-akármennyi 
módosító indítványnak a felvetéseit, mindet figyelembe veszi, de van, amit nem 
tudott elfogadni, van, amit kormánypártiként nem tudunk elfogadni, egyes 
indítványok logikai szándékát, mert úgy gondoljuk, nem illik ebbe a terminusba, 
amiben gondolkodunk. Persze, itt vállaljuk azt, hogy igen, úgy gondoljuk, hogy a 
magángazdaságot kell erősíteni, aztán persze kinyílik a vita, hogy ez milyen arányban 
legyen az összes mezőgazdaságban termelőhöz képest, a miniszterelnök úr mondott is 
egy arányszámot, a 20 százalék, 80 százalékot, és akkor innentől kezdve 
beleszaladhatunk megint a politikai vitába.  

A konkrétumai ennek a módosítóindítvány-kötegnek, úgy érzem, kőkeményen 
kiküszöbölik azokat a technikai hiányosságokat, amelyeket legfőképpen az ellenzék 
hangoztatott az általános vitában, majd pedig a médiában. Persze ez nem jelenti azt, 
hogy mi kormánypártiak nem vettük volna észre, hogy technikai buktatók vannak a 
benyújtott verzióban, de a szerepünknél fogva nyilvánvalóan nem a médiában tettük 
közzé ezeket a kritikákat, hanem a belső konzultációkon, frakcióüléseken. Ezért 
merjük mondani, hogy ennek a végeredménye igenis egy emészthető és egy nagyon-
nagyon javított változat a benyújtott, eredeti változathoz képest. Ízlés kérdése, hogy 
ez tetszik vagy nem tetszik az ellenzéknek, de jogtechnikailag nagyon megrágtuk, és 
több jogász, Házszabályt és alkotmányt ismerő jogi szakember véleményét 
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kikérdezve bátran állíthatjuk, hogy házszabályszerű a most benyújtani tervezett 
verzió, tehát ez az akadály nem akadály, ebben egészen biztosak vagyunk.  

Gőgös Zoltán jelezte, hogy gondolataim után mégiscsak hozzá szeretne szólni. 
Megadom a szót. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak annyit, hogy az a baj, hogy ha nem lát 

valaki egy másik jogszabályt, és látja a gyakorlatot… Én azért mondtam el, hogy a 
mai gyakorlat az állattartás igazolásánál nagyjából arról szól, hogy valakinek van két 
darab kecskéje vagy egy birkája, beballag vele a hatósághoz, kér rá egy fülszámot, és 
onnantól ő állattartónak minősül, magyarul ha utána indul a földbérletpályázaton, 
vagy elővásárlási joggal él, azonnal szerez, tehát nincs korlát, nincs megadva az, hogy 
valósan ki az állattartó. Miután ez ebben a törvényben sincs benne, csak le van írva, 
hogy mi az állattartótelep, aminek a fogalomrendszerét persze, hogy a bekerített 
legelőnek ahhoz mi köze van, nem tudom, mert az nem az állattartótelep, azért azt 
szeretném mondani; azért van bekerítve a legelő, hogy ne menjenek el róla az állatok, 
de annak semmi köze magához az állattartótelep fizikai megoldásához, és ide van 
írva, hogy méhkaptár, tojóketrec. Magyarul van előttünk egy jogszabály, amelyből 
lehet azt feltételezni, hogy itt igazából egy állattal bárki szerezhet, és továbbra sem 
tudom, hogy az 1 hektárnyi vetőmag akkor elég lesz-e majd az 1800 hektárhoz. De 
éntőlem lehet 1800 hektárja, én azt mondtam, hogy csak fizikai korlátot alkalmazni 
egy olyan ágazatnál, ahol nem ugyanazok a termelési körülmények, ahol mondjuk a 
mi vidékünkön a 13-18 vagy 20 aranykoronás földön terem 130 vagy 140 mázsa siló, 
nagyon jó évben, 200, valahol meg terem 500, és pontosan lehet tudni, hogy egy 
állattartótelepnek mennyi a takarmányigénye, akkor legalább azt venné figyelembe a 
jogalkotó, amit a szerencsétlen kárpótlásnál a ’90-es években, hogy nem jelölték ki az 
állattartótelepek körüli földeket, mert pontosan tudták, hogy nem csinálnak olyan 
butaságot, hogy bezárják. És még akkor mellette megjelenik a földügyi miniszteri 
biztosnak egy nyilatkozata, hogy pontosan tudják, hogy egyébként ezek tönkre 
fognak menni, a miniszterelnök kimondja, hogy a felét ki fogják selejtezni ennek a 
termelői körnek valamilyen módon – persze azt nem tudjuk, hogyan –, akkor mire 
számíthat mondjuk az a 120 ezer munkavállaló, aki ebben a körben dolgozik?  

Nem tudom, mindenki megkapta-e a szakszervezetek levelét, gondolom, 
megkapta. Ők világosan leírták, hogy úgy nem lehet átalakítani egy rendszert, hogy 
valamit tönkreteszek egy bizonytalan jövő miatt. Mert ha ez biztosan látszana, és 
olyan előírások lennének, hogy márpedig az 1200 hektárt használó családi 
gazdálkodónak legalább mondjuk egy 300 kocás disznótelepe ott kell hogy legyen, 
vagy legalább 300 fejőstehene kell hogy legyen, ha ez lenne ideírva, akkor azt 
mondanám, hogy nincsen igazam, de ide ez nincsen leírva. Tehát nincs leírva az, 
hogy valaki az 1200 hektár mellett milyen egyéb mezőgazdasági tevékenységet kell 
hogy végezzen, hanem lehet 1200 hektárja, amit harmadmagával megcsinál, aztán 
tojik a falura, meg tojik mindenkire – már elnézést, hogy indulatosabb vagyok, de ez 
a magyar valóság, kedves barátaim! És aki meg nem ezt csinálja, azt meg 
szándékosan tönkretesszük, hiába van állata, hiába van tehenészeti telepe, hiába van 
disznótelepe, vágóhídja, bármije, 1800 hektár, aztán dögöljön meg mindenki a 189 
munkavállalójával együtt. Ez a probléma ezzel a törvényjavaslattal, és nem az, amiről 
képviselőtársam vagy az elnök úr beszélt.  

 
ELNÖK: Úgy látom, nincs olyan méretkorlát, ami elégséges lenne a 

szocialisták köré szerveződött gazdálkodóknak. (Gőgös Zoltán: Van olyan! 
Logikusan, az állathoz kiszámolva! – Jelzésre:) Győrffy Balázsnak adok szót, és ha 
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nem lesz több kérdező, akkor a kormány képviselőjének adok majd lehetőséget a 
felmerült kérdések megválaszolására. Győrffy Balázs! 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én kicsit nyugodtabban 

szeretnék hozzászólni, nyilván azzal a behozhatatlan helyzeti előnnyel fogok 
nyilatkozni, hogy tegnap kabinetülésen a kormánypárti képviselőknek lehetőségük 
volt a kormány képviselőivel megvitatni az előttünk fekvő bizottsági módosító 
tartalmát, mindenki elmondhatta a véleményét – én is megtettem ugyanezt. Igazából 
ezért, ismerve a szándékot és az egymás között megbeszélt vonalakat, nyilván sokkal 
nyugodtabban és tiszta lelkiismerettel nézünk a választópolgárok és az agráriumból 
élők szemébe, hisz tudjuk, hogy mik a célok, sok dolgot megbeszéltünk, hogy a még 
nem elkészült, de majdan feles szabályozást igénylő jogszabályban melyek lesznek 
azok a sarokpontok, amelyek egyébként majd megnyugtató választ adnak az itt 
felmerült kérdések nagyon nagy többségére.  

Egy dolgot azért mégis szeretnék kiemelni, hisz a helyi földbizottság egy 
olyan nagyon fontos része ennek a szabályozásnak, amely teljesen új a korábbiakhoz 
képest. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez egy kvázi vétójog, hisz… (Varga 
Géza: Írjátok bele!) Bele van írva… (Varga Géza: Nincs beleírva! – Közbeszólások a 
kormánypárti képviselők soraiból: Bele van írva!)  

Tisztelt képviselőtársam, próbálom akkor elmondani, hogy érthető legyen, bár 
meggyőződésem szerint egyébként érthető, hogy hogyan történik az egész adásvételi 
mechanizmus. Elkészül a szerződés, az bekerül az önkormányzathoz a mostaninak 
megfelelő módon egyébként, onnan az önkormányzat elküldi a hatósághoz, a hatóság 
véleményezésre visszaküldi a bizottsághoz, vagyis elküldi, rossz volt a szóhasználat, 
nem visszaküldi, hanem elküldi a helyi bizottsághoz. A helyi bizottság támogató 
véleményeket fogalmazhat meg minden egyes ajánlattal kapcsolatban. Amelyik mellé 
nem érkezik támogató nyilatkozat, arra a hatóság nem mondhatja azt, hogy ő a 
győztes – azt hiszem, ezt nyugodtan nevezhetjük konyhanyelven vétójognak. 
Egyébként pedig a helyi földbizottság döntését csak abban az esetben írhatja felül a 
hatóság, ha az egy pozitív döntés, tehát ha valakit úgymond nem támogat a helyi 
bizottság, abból nem tud egy támogató helyzetet létrehozni a hatóság, viszont ha a 
helyi bizottság adott esetben valamilyen jogszabályi körülményt nem vett figyelembe, 
és egy támogató nyilatkozatot tett, akkor azt a hatóság – szerintem nagyon helyesen – 
negatív tartalmú döntéssé változtathatja az adott vásárlási szándékot jelző 
vonatkozásában. Tehát csak a pozitív tartalmú döntést tudja negatívra változtatni, a 
negatív tartalmút nem tudja pozitívra változtatni. Azt javaslom, hogy szíveskedjenek 
kellő mélységben tanulmányozni ezt az adott passzust bírálók. (Varga Géza 
közbeszól.) 

Köszönöm, nem kívánom az időt rabolni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további jelentkező (Senki nem 

jelentkezik.), a tárca képviselőinek adok szót, hogy megválaszolják a felmerült 
kérdéseket.  

 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Nagyon sok dologra reagált már az elnök úr is, én nem kívánom 
ezeket feltétlenül megismételni. Ugyanakkor azt mindenképpen szeretném rögzíteni, 
hogy kicsit úgy érezzük magunkat, mint a vízben a nyuszi, aki hogyha van rajta 
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sapka, akkor azért kap, ha nincs rajta, akkor meg azért. Elnézést, ez egy komoly téma, 
és nem kívánom elviccelni a dolgot, de valóban ha csak ezt a foglalkoztatást nézzük, 
ha van sokat bírált része az eredeti törvényjavaslatnak, az a foglalkoztatási 
kötelezettség volt. Meghallottuk ezeket a bírálatokat, mondtam, kifejezetten 
kihangsúlyoztam, hogy önkritikát gyakoroltunk, és azt mondtuk, hogy majd egy 
későbbi időpontban, amikor ezen a rendelkezésen, mármint a hatálybalépésén túl 
leszünk, visszatérünk erre a dologra. Erre most Varga képviselő úr is, Gőgös 
képviselő úr is úgy tesznek, mint hogyha egyébként ezzel, önmagával azzal, hogy 
legyen foglalkoztatási kötelezettség az agráriumban, bármelyikük is bármikor előállt 
volna. (Gőgös Zoltán: Benne van a módosító javaslatban! Államtitkár úr, módosító 
javaslatom van erre benyújtva! – Varga Géza: Be van nyújtva! – Közbeszólások.) 
Elnézést, képviselő úr, ezzel az ötlettel…  

 
ELNÖK: Előtte nem volt húsz évig, tisztázzuk! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, ezt 

szerettem volna mondani. Tehát azért hadd kérjem arra az urakat, hogy maradjunk 
már meg a tények szintjén! Ez a kormánynak volt egy ötlete – az ötlet nem jött be. 
Azt, hogy utána már majdhogynem mi kerülünk abba a helyzetbe, mintha mi 
követnénk az eseményeket, én azt, elnézést kérek, inkorrektnek tartom.  

A másik – ezt Ángyán képviselő úrnak is mondom -: az, hogy nincs 
foglalkoztatási kötelezettség, nem jelenti azt, hogy betiltottuk a foglalkoztatást, mert 
körülbelül ilyen szinten kezdtünk most már belecsúszni ebbe a beszélgetésbe. Az, 
hogy nincs foglalkoztatási kötelezettség, nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy nem 
lehet foglalkoztatni, csak azt jelenti, hogy nem írunk elő mesterséges számokat, se azt 
nem írjuk elő, amit mi találtunk ki, se azt, amit a Varga képviselő úr, se azt nem írjuk 
elő, amit Gőgös képviselő úr vagy akárki más mondott – nyilván ez a legegyszerűbb 
már bizonyos értelemben, ugye, ilyen mutatószámokat kitalálni. Nézzük meg, hogyan 
fog felállni ez az új struktúra, és valóban mit bír el az agrárium – én ennyit mondtam, 
és nem többet. Azt sem tudom kizárni – nyugodtan kérje rajtam adott esetben 
számon, aki ezt majd számon szeretné kérni –, hogy már magában az 
üzemszabályozásról szóló törvényben mégiscsak előkerül valamilyen formájában a 
foglalkoztatás. Ez ide fog kerülni, közösen fogjuk ezt kialakítani.  

Még egy általános rész: nem tudok, nem tudunk azokra az elnök úr által 
teátrálisnak titulált megjegyzésekre reagálni, én inkább azt mondom, hogy a 
fikciókra, prejudikációkra, különböző hitbéli dolgokra nem tudok most felelősen 
reagálni. Az, hogy ki mit gondol a jogszabály hatálybalépését követően jónak, 
rossznak, az, valljuk meg őszintén, egy vélelem – elnézést a jogi megfogalmazásért! –
, méghozzá egy megdönthető vélelem, mert vagy úgy lesz, vagy nem lesz úgy. 
Nyilvánvalóan tehát amikor valaki azt mondja, hogy a jogszabálynak ez a szakasza, 
ez a konkrét szakasza nem fog működni, azt én tiszteletben tartom, de engedtessék 
meg mondjuk kormányzati szempontból azt mondani, hogy miszerintünk meg 
működni fog, és valakit az élet nyilvánvalóan igazolni fog, de ezen vitatkozni most, 
én azt gondolom, túl sok értelme nincs, mert ha tíz hónap alatt nem sikerült, 
valószínűleg ezen a bizottsági ülésen sem fogjuk tudni meggyőzni egymást.  

Rátérve néhány konkrétumra. Gőgös képviselő úr kérdezte azt, hogy kié lesz a 
föld, 9. § (2) bekezdés. Ha figyelmesen elolvassa, képviselő úr, a föld a jogelődé 
marad. Más kérdés, és ezt készséggel elismerem, hogy van még egy szabályozási 
lyuk ebben a dologban, hogy ha az az adott mezőgazdasági termelőszervezet mégis 
jogutódlással megszűnik, de a jogutódé nem lehet, hiszen a törvény kizárja a 
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termőföld kapcsán, akkor mi történik azzal a termőföldtulajdonnal, hiszen 
nyilvánvalóan olyan jogelődé nem lehet, aki már nincs. Készséggel elismerem, hogy 
ezt szabályozni kell, de erre ez a jogszabály nem mond sem jót, sem rosszat, tehát 
nem szeretném, ha ebben prejudikációt követnénk el, ha belelátnánk, hogy akkor 
ezzel a földdel majd, úristen, mi fog történni.  

A 13. § (1), (2) bekezdését szintén felhozta Gőgös képviselő úr, ez az, hogy 
mi nem minősül használatátengedésnek. Én azt gondolom, hogy fordítva olvasta a két 
szakaszt. A főszabály, amivel kizárjuk, hogy a használatot átengedni nem lehet, saját 
magának kell használnia, és erre tesz a (2) bekezdés egy megengedő szabályt. Ez 
tehát felülírja, képviselő úr, az (1) bekezdésben foglalt tilalmat, és pont azzal írja 
felül, hogy közeli hozzátartozó vagy az adott tulajdonos tulajdonában lévő, 
25 százalékban tulajdonában lévő vagy a közeli hozzátartozója legalább 
25 százalékban tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet vagy mezőgazdasági 
termelőszervezet. Én azt gondolom, és ezt minden személyeskedés nélkül mondom, 
ez pont egy nyitás abba az irányba, akiket – talán nem sértem meg ezzel – Gőgös 
képviselő úr leginkább képvisel, hogy ne zárjuk be ezt a fajta kaput.  

Birtokmaximum. Szintén azt tudom mondani, hogy fogalmi meghatározások, 
3. pont, birtok, nagyon rövid, felolvasom: „A jogosult tulajdonában, 
haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló 
valamennyi föld.”. Ennél egyszerűbben megfogalmazni, hogy mi számít 
1200 hektárnak… Minden – ezt is ideírhattuk volna, csak nem annyira cizellált –, 
tehát minden, ami nála van, bele fog számítani a birtokmaximumba.  

Az egy darab malacra itt már rengeteg dolog elhangzott. Természetesen egy 
darab malaccal semmilyen elővásárlási joga nem lesz senkinek. A kisegítő 
jogszabályban – csúnya szó –, tehát a feles törvényben ezek a rendelkezések ott 
lesznek, és a hatóságra kötelező érvényű előírásokat fognak tartalmazni, hogy melyik 
állatfajnál milyen számokkal, milyen hektárral kell már a belépéskor és utána 
folyamatosan, az ellenőrzéskor figyelemmel lennie. A legnagyobb tisztelet mellett azt 
gondolom, azt talán Gőgös képviselő úr sem gondolja komolyan, hogy egy sarkalatos 
törvényben kellene ezeket a mutatószámokat, akár az elhíresült 2 hektár/nagyállatot 
rögzíteni, ez nem idevaló. (Gőgös Zoltán: Az egészet nem kellene abba tenni, de 
mindegy! Bocsánat! – Sáringer-Kenyeres Tamás: Nem kapott szót az alelnök úr.) 

Aranykorona-probléma. Szintén reagált az elnök úr is, én csak egyetlenegy 
dolgot szeretnék mondani. Lehet bírálni azt, hogy ez jó döntés vagy sem, az igazság, 
mármint a mi szerintünk értett igazság, bocsánat, valahol ott van, amit az elnök úr 
elmondott. Amikor két mutató van, az csak arra ad alkalmat – és az elmúlt 22 év 
szerintem ezt nagyon jól igazolta –, hogy kialakuljon egy számháború, hogy akkor 
most valóban, ahogy Varga képviselő úr is mondta, 300 hektár vagy 6 ezer 
aranykorona. És innentől kezdve, miután ez egy belépőrendszer, tehát akinek amije 
most megvan, abba nem nyúlunk bele, ezért mindenkinek lehetősége van arra, legyen 
akár a bugaci homokos talajon, akár Felcsúton, a 40 aranykoronánál, hogy eldöntse, 
hogy amikor majd olyan pozícióba kerül, hogy lejárnak mondjuk haszonbérleti 
szerződései, akkor ő milyen földet milyen földért cserél el adott esetben, mondjuk 
felmondja egy még élő haszonbérleti szerződését – csak egy példát mondok, nyilván 
életszerű lesz –, azért, mert egy jobb aranykoronás földet szeretne haszonbérelni. Az 
adott gazdálkodónak a mozgástere lesz az, hogy ezt megteszi vagy nem teszi meg, ezt 
ne akarjuk mi magunk eldönteni! (Varga Géza közbeszól.) 

Az állattartótelepek kapcsán én csak annyit mondanék, hogy itt megint egy 
kicsit többet képzeltünk bele abba a mondatba, ami elhangzott, mint ami benne van. 
Pont hogy abban bízik a kormány, hogy egyetlenegy állattartótelepet sem kell 
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felvásárolnia azért, mert az nem tud megélni, ezért tette a miniszter úr is, illetve a 
miniszteri biztos úr is ezt a nagyvonalú nyilatkozatot, hogy a kormány korlátlanul 
állít forrást arra, hogyha ilyen helyzet előállna. Nem számítunk erre. Azt gondolom, 
nem kell nagyon cizellálnom azt, hogy a költségvetés helyzete körülbelül milyen, 
főleg a túlzottdeficit-eljárás utolsó stádiumában, tehát ennek a kijelentésnek pont a 
szereplők megnyugtatása volt a célja, és nem az, hogy mi arra készülünk, hogy majd 
a magyar államnak lesz száz, kétszáz vagy ki tudja hány száz állattartótelepe.  

Szintén volt már róla szó, én biztosan használtam a felvetőmben azt a 
kifejezést, hogy: „új”, nyilván mert megkerülhetetlen, gyönyörű a magyar nyelv, meg 
választékos, ebben az esetben lehetett volna körbejárni ezt a dolgot, ugyanakkor nem 
olyan értelemben vett új jogszabályról beszélünk, amely semmilyen 
köszönőviszonyban nincsen az anyajogszabály-tervezettel, a 7979-essel. (Varga 
Géza: A címe ugyanaz!) Képviselő úr, a 270 módosító javaslat mindegyikét 
megnéztük, és amelyik beépíthető volt, azt beépítettük. Erre azt mondani, hogy ez egy 
teljesen új jogszabály… Persze, formailag, vagy hogyha nagyon akarom, akkor lehet 
azt mondani, hogy ez új, új szerkezete is van, de direkt elmondtam az elején, hogy mi 
volt ennek az indoka. Azt megint lehet vitatni, hogy ez volt-e az elegánsabb 
megoldás, hogy bizottsági módosító javaslatokkal és egyébként, ahogy az elnök úr 
elmondta, a részletes vita előtt megállítva, hogy még arra is lehessen reagálni, hogy 
ezt a gyakorlatot vagy ezt az eljárást követte a kormány, vagy az, hogy visszavonja az 
egészet, és újraindítja. Én azt gondolom, a kettővel körülbelül ugyanoda jutottunk 
volna el, úgyhogy én ezzel a részével nem is nagyon szeretnék a továbbiakban 
foglalkozni.  

Ángyán képviselő úr rákérdezett, hogy úgy lesz-e az üzemszabályozás, mint 
ahogyan a nyugati államokban. Igen, úgy lesz. A mi terveink szerint azt az alaptézist 
szeretnénk az üzemszabályozásról szóló jogszabályban lefektetni, hogy egy személy, 
egy üzem. Hogyha ez megnyugtató, hogy itt most ezt elmondtam, akkor, remélem, 
talán egy kicsit csitulnak a kedélyek. Ez a szándéka a kormánynak, hogy egy személy 
egy üzemet tudjon Magyarországon fenntartani vagy birtokolni.  

Az integrátorokra más szabályok lesznek irányadóak. Megint csak azt tudom 
mondani, hogy önmagában az, hogy jogtechnikai értelemben beleírtuk a 
jogszabályba, hogy az integrációról, illetve az üzemszabályozásról szóló jogszabály 
eltérőt is megállapíthat, nem jelenti azt, hogy ilyet meg is fog állapítani. Ez egy 
felhatalmazás, az Országgyűlés saját magát felhatalmazza arra, hogy ne kelljen a 
most itt lévő és akkor még frissen elfogadott vagy kihirdetett földforgalmi törvényhez 
hozzányúlni azért, mert egyébként kollízió állna elő a két jogszabály között. Ezt a 
formulát nem ma találtuk ki, majdnem minden jogszabályban van ilyen klauzula, 
amely rögzíti, hogy melyik az a jogszabály, amely egyébként megállapíthat eltérő 
szabályozást. Én tehát azt gondolom, hogy teljesen korrektül és egyenesen járunk el, 
amikor ezt rögzítjük.  

Elhangzott még… Bocsánat, Gőgös képviselő úrnak volt az a kérdése, hogy 
akkor ő most vásárolhat-e, vagy nem vásárolhat. Nem megsértve természetesen, de a 
traktorosokat szoktuk felhozni, így szoktuk aposztrofálni magánbeszélgetésben is. 
Igen, a traktorosnak semmi mást nem kell csinálnia, mint pályakezdő gazdálkodó 
státuszba kerülni – ha megnézi a képviselő úr, ez nem egy vállalhatatlan kötelezettség 
–, és annyi földet vesz, nyilván a törvényi keretek között, amennyi pénze van. (Gőgös 
Zoltán: És megmaradhat traktorosnak?) Attól megmaradhat traktorosnak. (Varga 
Géza: Fiatal gazdálkodót akart mondani a helyettes államtitkár úr.) Nem, pályakezdő 
gazdálkodót! 
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ELNÖK: Pályakezdőt. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Kifejezetten 

azt, mert a fiatal gazdánál pont az a különbség, hogy rá nézve szigorúbbak a 
kötelezettségek, hiszen egyrészt életkorban behatárolt, másrészt a fiatal gazdánál 
önmagában megköveteljük azt a végzettséget, hiszen elvileg ő olyan iskolából jön, 
hogy neki agráros végzettsége van; a pályakezdő gazdálkodónál pedig figyelembe 
vesszük a gyakorlatot, hiszen ő valószínűleg pont ezzel váltja ki ezt a szakirányú 
képzettséget.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 

Határozathozatal bizottsági módosító indítványok benyújtásáról 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Akkor tehát – ahogy előterjesztettem – először a bizottság által benyújtani 

szándékozott módosító indítványokról döntünk. Hat ilyen beterjesztés van, amilyen 
sorrendben kaptuk őket, aszerint szeretnénk egyenként meghozni a döntést. Ezért 
kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk benyújtsa az első köteget, 
amely a preambulum felvezető szövegével kezdődik. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 13 igen, a bizottságunk ezt a verziót tehát 
benyújtja.  

A második köteg az úgynevezett II. fejezet címmel kezdődik. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a bizottságunk benyújtsa ezt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze 
ezt! (Szavazás.) 13 igen.  

A harmadik a III. fejezet címmel kezdődik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
bizottságunk benyújtsa ezt? (Szavazás.) Ez 13 igen. 

A negyedik a IV. fejezet címmel kezdődik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
bizottságunk benyújtsa ezt? (Szavazás.) 13 igen. 

Az ötödik a VI. fejezet címmel kezdődik, a helyi földbizottság címmel. Ki az, 
aki egyetért, hogy bizottságunk ezt benyújtsa? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 13 igen. 

A hatodik pedig az, amely a VII. fejezet címmel, vegyes rendelkezésekkel 
kezdődik. Ki az, aki egyetért azzal, hogy bizottságunk benyújtsa ezt a köteget? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez is 13 igen szavazat.  

Bizottságunk úgy döntött, hogy mind a hat előterjesztett tervezetet benyújtja.  
Ugyanakkor meg kell kérdeznem az ajánlástervezetben szereplő 

274 indítvánnyal kapcsolatosan, hogy ki az, aki kéri, hogy bármely ebben szereplő 
indítványról külön döntsünk. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen… (Varga Géza 
jelzésére:) Igen, Varga Géza! 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen. (Közbeszólások: Melyikről?) 
 
ELNÖK: Melyikről? Kérem, nevesíteni.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ja, akkor félreértettem a kérdést.  
 
ELNÖK: Nincs ilyen. (Szabó Rebeka jelzésére:) Szabó Rebekának nem tudok 

szót adni… (Szabó Rebeka: Van egy kis probléma, nekem van benyújtott módosítóm.) 
Nem baj az. (Közbeszólások. – Szabó Rebeka: Ha az embernek benyújtott javaslata 
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van, akkor elvileg kaphat szót. Kérdezem.) Nem, bizottsági tag indítványozhat ilyet, a 
képviselő nem. Bizottságunk ebben most nem foglalt állást.  

Határozathozatal az ajánlástervezetben szereplő módosító javaslatokról 
A bizottság elé tehát úgy terjesztem, hogy az ajánlástervezetről egyben 

szeretnénk dönteni. A kormány képviselői jelezték, hogy mindegyik indítvány 
kapcsán nemleges az álláspontjuk. Nincs olyan indítványtevő, aki kérné, hogy ebben 
szereplő indítványról bizottságunk külön döntsön, ezért egyben javaslom a döntést 
elvégezni. Ki az, aki az ajánlástervezetben szereplő indítványokat nem támogatja? Az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 13. (Horváth Zoltánné az elnöknek: Ezek 
szerint a teremben lévő képviselők száma alapján ezeket egyharmad sem támogatja.)  

Én úgy gondolom, hogy minden olyan szavazást elvégeztünk, amely a 
parlamenti munka lefolytatásához szükséges. Kérdezem az államtitkár urat és a 
főosztályvezető-helyettes urat, hogy van-e olyan indítvány, amelyről még szavaznunk 
kellene, hogy a parlamenti munka zökkenőmentesen folytatható legyen. (Dr. Simon 
Attila István nemet int.) Nincs ilyen. Akkor az 5. napirendi pontot lezárom. 
Köszönöm szépen a tárca képviselőinek a jelenlétet. 

Egyebek 
Az egyebekben nekem nincs olyan közölnivalóm, amit most előre tudnék 

jelezni. Ha bármilyen indítványunk lesz, akkor azt jelezzük. Várhatóan hétfőn, a 
délelőtti órákban ülésezni fogunk.  

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 42 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 
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