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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 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, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
A napirendtervezetet nem olyan régen még módosítottam, a mostani kiírás szerint szeretnénk 
majd haladni. Aki reggel 9 óra óta nem olvasta esetleg a meghívót, annak szeretném jelezni, 
hogy az 1. és a 2. napirendi pont alatt fogjuk tárgyalni a földügyi törvények általános vitára 
való alkalmasságát, majd a 3. napirendi pontban térünk rá a már folyó törvény vitájához 
benyújtott módosító indítványok tárgyalására. Kérdezem, hogy a jelenleg előterjesztett 
napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. 
Szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja, hogy ezek szerint haladjunk, amit kiküldtünk a 
napirendtervezetben? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség, de 
láthatólag meg kell kérdeznem, hogy ki az, aki tartózkodik. (Szavazás.) Ilyen kettő is van. Ki 
az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Kettő nem. Két tartózkodás és két nem szavazat mellett 
bizottságunk többsége úgy döntött, hogy a most kinyomtatásra került sorrendiség szerint 
fogunk ezekről a napirendi pontokról tárgyalni, illetve szavazni.  

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló T/13140. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Az első napirendi pontnál köszöntöm Simon Attila államtitkár urat és Nagy Olgát, a 
kolléganőjét! A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényhez benyújtott, 
egyes átmeneti szabályokat is szabályozó T/13140. sorszámon benyújtott törvényjavaslat 
általános vitájáról fogunk most vitatkozni, illetve a végén majd dönteni. Megadom a szót az 
államtitkár úrnak, hogy ismertesse a törvényjavaslat egyes főbb fordulatait.  

 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ahogy az elnök úr is említette, a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslatot nyújtotta be pénteken a kormány az 
Országgyűlésnek. A törvényjavaslat olyan átmeneti és egyéb törvényi szintű szabályok 
megalkotását tartalmazza, amelyek szükségesek a földforgalmi törvény alkalmazhatósága 
érdekében, egy bizonyos része a földforgalmi törvénnyel azonos módon sarkalatosnak 
minősül, hiszen azokat kiváltó vagy azokat értelmező részeket tartalmaz. A végrehajtáshoz és 
a gyakorlati alkalmazásához elengedhetetlen bizonyos rendelkezések törvényi szintű 
szabályozása, ezekre maga a földforgalmi törvény is több helyen utal, amikor a földről szóló 
törvényt nevesíti, talán négy helyen fordult vagy fordul ez elő a kihirdetett, de hatályba még 
nem lépett földfogalmi törvényben, és természetesen számos kormányrendelet, szám szerint 
nyolc kormányrendelet kiadására kerül majd még sor.  

Azt mindenképpen el kell mondjam önöknek, hogy a kormány három-négy héttel 
ezelőtt tárgyalta azt a változatát az itt az asztalon lévő törvényjavaslatnak, amelyet a 
vidékfejlesztési tárca akkor elkészített, és nyilván a kormány döntésének megfelelően akkor 
benyújtásra is kerülhetett volna az Országgyűlésnek, ekkor azonban Győrffy Balázs, a 
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke részt vett a kormány ülésén, és ott – nyilván több 
egyéb téma mellett – jelezte a gazdáknak azt az igényét, hogy a földforgalmi törvénynek a 
január 1-jén, illetve már lényegében december 15-én hatályba lépő, a földhasználatra 
vonatkozó rendelkezéseinél ezt az úgynevezett éles üzemet jó volna egy kicsit eltolni, 
merthogy a gazdák nem érzik felkészültnek magukat arra, és nagyon nagy kockázatot látnak 
abban, hogyha erre még januárban sor kerülne. Itt nyilván elhangzottak érvek és ellenérvek 
pro és kontra, ugyanakkor a kormány, meghallva ezt a kérést, átdolgoztatta a 
törvényjavaslatnak ezt a részét, és ezért is van ez a furcsa címe is már magának az itt az 
asztalon fekvő törvényjavaslatnak, hogy átmeneti szabályokról is rendelkezik, hiszen január 
1-je és május 1-je között a földhasználatra vonatkozó részeknél egy átmeneti szabályozásra 
kerül sor. Ennek a lényegét emelném ki most, és aztán megpróbálnám a fejezi rend szerint 
bemutatni a törvényjavaslatot. 

A lényege tehát ennek a változásnak, amennyiben az Országgyűlés azt elfogadja, az 
lenne, hogy a hatósági engedélyeztetés tematikája, technikája lényegében megfordul, és egy 
nyilatkozati elv mentén tudna majd mind a magánszemély, mind pedig természetesen a jogi 
személy gazdálkodó földhasználati szerződéseket megkötni, és azokat a hatóság részére 
bejelenteni, és a hatóság a benyújtáskor semmiképpen nem fogja vizsgálni azt, hogy a 
nyilatkozatban foglalt megjegyzések, kijelentések megfelelnek-e a valóságnak, ugyanakkor a 
jogszabálytervezet, az előttünk lévő jogszabálytervezet egy elég komoly szankciórendszert 
vezet be ezeknek a nyilatkozatoknak a védelmére. Ennek talán három elemét emelném ki. Az 
egyik, hogy ha egy utólagos ellenőrzés során – és minden egyes ilyen földhasználati 
bejelentés utólag ellenőrzésre kerül, ezt szeretném hangsúlyozni – kiderül az, hogy valótlan 
nyilatkozatot tett az adott gazdálkodó, akkor egyrészt semmissé válik az a szerződés, amely ez 
alapján megköttetett, arra a földterületre, tehát térmértékre nézve, amely az adott 
szerződésnek a hatálya alá tartozik, az ezen terület után felvett állami és európai uniós 
támogatással megegyező összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik ennek a gazdának, 
gazdálkodónak, amely adók módjára behajtható, és van egy büntetőjogi vonatkozása is, 
hiszen ez közokirat-hamisításnak fog minősülni abban az esetben, ha ezt valaki megteszi. 
(Varga Géza: Ez az is!) Az egyik oldalról tehát valóban, meghallva ezt a kérdést, fellazítottuk 
ezt a rendszert, és adunk mindannyiunknak, azt gondolom egyébként, egy mozgásteret, hogy 
erre úgy a gazdálkodók, mint a hatóság felkészüljön, de azt gondolom, elég komolyan be is 
bástyázzuk ezt a fajta bizalmi nyilatkozati részt. Azt gondolom, ez tehát az egyik 
legfajsúlyosabb része az előttünk lévő törvényjavaslatnak.  

A többi részét megint csak két oldalról lehetne megközelíteni. Az egyik, hogy a 
földforgalmi törvény több mint egyéves vitája során – politikai, társadalmi, szakmai, 
mindenféle vita lefolyt akkor –, éppen azért, hiszen az egy kerettörvény, amelynek minden 
egyes betűje sarkalatos, tehát kétharmados, ezért ott azokat a vitákat lefolytattuk, és azokat a 
cölöpöket levertük, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy az új rendszer, az új rezsim 
hatályba lépjen január 1-jén, illetve május 1-jén ’14-ben, tehát az itt fekvő törvényjavaslat ezt 
a kerettörvényt tölti meg tartalommal. Ebben új elem nem igazán van, tehát levezeti vagy 
kiegészíti lényegében a már felvázolt ívet, és mindezt erősíti egyébként az is a másik oldalról, 
hogy a most hatályos ’94. évi LV. törvény hatályon kívül helyeződik, és az abban meglévő 
hatályos szabályozást, amelyet sok esetben egyébként már ez az Országgyűlés módosított, 
természetesen átemeltük az új átmeneti szabályokról és rendelkezésekről szóló 
törvényjavaslatba. Ez a két oldal tehát, ami nagyjából rendszerbe helyezi a törvényünket.  

Akkor nagyon gyorsan megpróbálnék a fejezeti rendben a főbb lényeges elemekre 
rátérni. 

Az I. fejezet pont a viszonyát rendezi a földforgalmi törvénnyel ennek a 
törvényjavaslatnak. Itt egy dolgot említenék meg: az értelmező rendelkezésekben például a 
gazdálkodó szervezet fogalmának az értelmezését, hiszen 2014. március 15-én hatályba lép az 
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új polgári törvénykönyv, és nyilván annak a rendszerével is meg kellett teremteni az 
összhangot.  

A II. fejezete a kiegészítő és az átmeneti szabályokat állapítja meg, például hogy a 
családi gazdaság alatt milyen vagyonösszességet kell érteni. Nyilván amikor megírtuk és az 
Országgyűlés elfogadta a földforgalmi törvényt, akkor még reális esély mutatkozott arra, és 
ilyen volt a kormányzati szándék is, hogy legyen egy úgynevezett mezőgazdasági üzemekről 
szóló és a termelésintegrációról szóló törvényjavaslat. Azt gondolom, nem árulok el nagy 
titkot azzal, hogy most már ezeknek a szintén sarkalatos jogszabályoknak az elfogadására 
kevés esély mutatkozik ebben a ciklusban, tehát meg kellett teremtenünk a koherenciát ebből 
a szempontból, így amit oda szándékoztunk volna beletenni, és oda is lett volna igazából való, 
azt muszáj volt itt most valamilyen formában rendezni, hogy alkalmazhatóak legyenek a 
jogszabályok.  

A III. fejezet a kedvezményes birtokmaximum alkalmazásáról rendelkezik. Itt is az 
alapok már a földforgalmi törvényben lefektetésre kerültek, már akkor is folytattunk vitát 
arról, hogy majd az állattartótelepek, illetve a vetőmag-előállítók milyen feltételek mellett 
fognak tudni élni az 1200 hektár és az 1800 hektár közötti birtoklás lehetőségével. Azt 
gondolom, hogy túl nagy meglepetés nincs, az akkor már rögzített hektáronkénti legalább fél 
állategység átlagos állatsűrűséget rögzítjük most a jogszabályban, illetve a 
vetőmagtermesztésnél az így használt területnek legalább az egytizede kell hogy szolgálja a 
vetőmag, szaporítóanyag előállítását.  

A IV. fejezet a tulajdonjog, illetve a haszonélvezeti jog megszerzésére vonatkozik, egy 
lényegében technikainak tűnő módosítás, itt a végrendeleti öröklés, illetve a törvényes 
örökössé válásnak a vonalában végeztünk el egy módosítást. Hasonlóképpen itt kerül 
rendezésre a csere, hogy mely csere tekinthető birtok-összevonási célúnak: csak azt a 
szerződő felet illeti meg a birtok-összevonási célú földcseréhez külön jogszabályban 
megállapított adó-, illeték- és más kedvezmény, ahol ezek a feltételek, amelyeket itt 
rögzítünk, teljesülnek. Itt nem kell megkeresni a helyi földbizottságot, mármint a 
csereszerződésnél, hiszen föld földdel cserél gazdát, egy harmadik fél nyilván elég nehezen 
tudna belépni ebbe a jogviszonyba.  

Itt találhatóak talán a technikai, ugyanakkor nagyon fontos részei a 
törvényjavaslatnak: a földtulajdonjog megszerzésére irányuló szerződésnek a formai és 
tartalmi követelményeit sorolja fel a jogszabály a 11-15. § alatt, ezek kógens rendelkezések. 
Megpróbáltuk minden eddigi tapasztalatunk, nyilván a ’94. évi LV. törvény gyakorlata 
alapján is összeírni és itt egyértelműen, mondom, kógens tartalommal előírni azt, hogy mik a 
minimum megkövetelt tartalmi elemei egy-egy ilyen szerződésnek.  

Fontos rész, egy zárójelet nyitva, az elővásárlásra jogosultakkal való közlés és az 
elővásárlási jog gyakorlásának az elősegítése, tehát erre vonatkozóan is van itt szabályozás.  

A földforgalmi törvény bevezeti az egységes okirat fogalmát, ugyanakkor nincs 
értelmező rendelkezés, hogy mit is értünk egységes okirat alatt. Erre is itt kerül sor, amikor 
kimondjuk, hogy a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott 
valamennyi kikötést, feltételt magában kell hogy foglalja, megadva ugyanakkor annak a 
lehetőségét, hogy a törvény ettől eltérést is engedjen.  

Az adásvételi szerződést négy példányban, milyen módon kell elkészíteni, mi minősül 
elővásárlásra jogosultakkal hatályos közlésnek – az előbb ezt már említettem –, egy speciális 
része mind a földhasználatnál, mind a föld-tulajdonváltásnál a dologösszességnek nevezett 
fogalomnak a használata. Itt is jogalkalmazási bizonytalanság van, hiszen ez egy, a jelenlegi 
jogalkalmazás területén sem nem ismeretlen fogalom, tehát muszáj volt itt is egy kógens, 
egyértelmű szabályt adni, hogy mit tekintünk dologösszességnek, és arra milyen elővásárlási, 
illetve elő-haszonbérleti nyilatkozatot kívánunk meg.  
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Az V. fejezet a bírósági, közjegyzői jóváhagyáshoz kötött egyezségnek a megelőző 
hatósági eljárásra vonatkozó szabályait határozza meg, hiszen a bírósági eljárásban is lehet 
egyezséget kötni, és ez az egyezség megnyitná a kaput a színlelt perek előtt. Ez tipikusan egy 
olyan része a törvényjavaslatnak, ahol továbbgondoltuk azt, amit a földforgalmi törvényben 
egyébként elég jól körbeírtunk már, és nyilván itt a rosszhiszemű és a törvényjavaslatban 
vagy a törvényben lévő esetleges koherenciazavar, illetve joghézagok kijátszására vagy 
kihasználására váró gazdálkodókat próbáltuk meg minél nehezebb helyzetbe hozni, tehát ez 
tipikusan egy ilyen találat, amit itt megpróbálunk rendezni.  

A VI. fejezet az általános szomszédjogi szabályokat egészíti ki speciális 
agrárszabályokkal, különösen a vetőmagtermelésre figyelemmel.  

A VII. fejezet a Ket.-től eltérő szabályokat állapítja meg, hiszen a szerződések 
jóváhagyása esetében a Ket. rendelkezéseit nem lehetne minden esetben alkalmazni. Tehát ez 
egy kivétel, sőt kimondásra is kerül, hogy a Ket. ebben az esetben szubszidiáris törvénynek 
minősül, tehát csak egy mögöttes jogszabályként áll a hatósági eljárás mögött.  

A személyes adatok védelme érdekében kerül pontosításra az, hogy a mezőgazdasági 
igazgatási szerv milyen módon továbbíthatja a helyi földbizottság részére a rendelkezésére 
álló okiratokat.  

A VIII. fejezet a földhasználattal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Itt 
hasonlóképpen, mint az adásvételi szerződésnél elmondottaknál, szintén a formai és a tartalmi 
elemeket rögzítjük, magyarán szólva hogy minek kell úgy formai, mint tartalmi szempontból 
minden egyes földhasználati szerződésnek a részét képeznie.  

A IX. fejezet az egyes földhasználati szerződéseket nevesíti, illetve megemlíti a 
tartalmát. Ezeket már szintén a földforgalmi törvény nevesítette, ez egy taxatív felsorolás, 
tehát a haszonbérleti szerződés, a feles bérleti, a részes művelési és a szívességi földhasználati 
szerződés tartalmára, illetve a megszűnésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

A X. fejezet az osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek földhasználati 
viszonyainak a rendezését szabályozza. Itt, majdhogynem azt mondom, hogy folyamatosan 
változtatta az Országgyűlés az erre vonatkozó hatályos jogszabálynak a rendelkezéseit, és a 
hatályos szabályozáshoz képest mindösszesen két eltérést tartalmaz az itt lévő 
törvényjavaslat: az egyik – itt tehát osztatlan közös tulajdonról és tulajdonostársakról 
beszélünk természetesen –, hogy ha a meghatározott határidőn belül nem állapodnak meg a 
használati megosztásról, akkor a helyben lakó és a földet használni kívánó tulajdonostárs vagy 
tulajdonostársak döntenek a használati rendről, ez a most hatályos rendelkezés. Sok esetben 
még ez is egy patthelyzetet eredményezett, illetve ez a szabályzás nem tűnt túl jogszerűnek 
vagy logikusnak, ezért ezt a döntést, ezt a hatalmasságot felváltjuk a sorsolással, vagyis 
felváltaná a jogszabály a sorsolás útján történő használati megosztással. Ennek a próbája, 
mármint ennek a gyakorlatnak a próbája most lényegében pont az osztatlan közös tulajdonban 
lévő és kimérés alá kerülő termőföldeknél már megvan, ennek van egy kormányrendelete, 
tehát – ha szabad így fogalmazni – ennek a tesztüzeme már zajlik, és ezt a tematikát, ezt a 
tartalmat kívánjuk beépíteni a megosztási eljárásba. Erre nézve természetesen egy kiadott 
kormányrendelet fogja majd a részletszabályokat meghatározni.  

A másik változás, hogy elegendő lenne vagy elegendő lesz a használati rendet 
ábrázoló térképi kimutatást készíteni, amely ugyanakkor a használati megosztásról szóló 
megállapodásnak az elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni a továbbiakban is.  

A XI. fejezet a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződésre vonatkozó 
eljárási szabályokat rögzíti. Itt is lesz egy különbség a Ket.-től, illetve itt is tudnék egy ilyet 
mondani, hiszen az ügyfelek kiértesítése ebben az esetben a Ket. alapján kötelező lenne, de itt 
értelemszerűen aki nem élt az elővásárlási vagy az elő-haszonbérleti jogával, az a Ket. szerint 
elvileg ügyfél, hiszen a joga meglenne hozzá, de értelemszerűen ha egyszer ő nem élt ezzel a 
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jogával, akkor nem kívánjuk azzal lassítani magát az eljárást, hogy neki vagy a részére 
egyébként egy ilyen tartalmú közlés kimenjen, és arra ő még utána nyilatkozatot is tegyen.  

A XII. fejezet a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzésére és a föld 
kényszerhasznosításba adására, valamint a kényszerhasznosítóra vonatkozó szabályokat 
tartalmazza. Ennek az alapja is értelemszerűen a földforgalmi törvényben szerepel, és azt 
tartalmazza a XII. fejezet, hogy hogyan lehet, illetve hogyan kell eljárniuk mind a 
gazdálkodóknak, mind a hatóságnak, magyarán szólva kiből tud potenciális 
kényszerhasznosító válni, és aztán azt milyen eljárásrend szerint, egy adott esetben milyen 
eljárásrend szerint tudja a hatóság kényszerhasznosítóvá kinevezni. Évente egyszer kell egy 
hirdetményt közzétenni, arra kell egy kérelmet benyújtaniuk azon gazdálkodóknak, akik azon 
a területen gazdálkodnak, és így az egyébként földművesekről és a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásban, tehát nem lesz önálló nyilvántartás, hanem a 
már meglévő vagy felállításra kerül nyilvántartásban, lesz úgymond megikszelve, hogy valaki 
vállal-e, tehát bejelentkezett-e egy kényszerhasznosítói szerepre, vagy nem, és amikor adott 
helyzetben a hatóság arra kényszerül, hogy kényszerhasznosítót válasszon, akkor már csak ezt 
a nyilvántartást kell hogy megtekintse.  

A XIII. fejezet tartalmazza a földhasználati nyilvántartásnak a szabályait lényegében a 
hatályos termőföldtörvénnyel megegyező módon, illetve itt mint új adatszolgáltatási forma 
megjelenik a földhasználati összesítő, amely egy nagyon komoly alapja lesz annak a hatósági 
ellenőrzésnek és eljárásnak, amelyre lényegében az új rezsim épül. 

A XIV. fejezet a különböző nyilvántartások tartalmára vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazza.  

A XV. fejezet a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 
Javaslatunk alapján a jegyző vezetné a nyilvántartást, a jegyző lesz az, aki összehívja a helyi 
földbizottság üléseit, és ő lesz az, aki, amennyiben a bizottság működésképtelen, akkor ennek 
a körülménynek a fennállásáról jelzést, jelentést tud tenni. A földforgalmi törvényben még 
nem a jegyző szerepel ennél a feladatkörnél, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv, de itt is 
rájöttünk arra, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervnek a legjobb esetben is járási szintű 
képződménye van – elnézést a „képződmény” kifejezésért! –, míg a jegyző, értelemszerűen 
még ha körjegyzőségekről beszélünk is, de azért mégiscsak ott van, tehát ő van a legközelebb 
ezekhez a földbizottságokhoz, ő tud a leghamarabb értesülni arról, hogyha bármiféle 
működésképtelenség ütné fel a fejét. Erre az esetre is tartalmaz egy rendelkezést a jogszabály, 
amelynek a lényege az, hogy abban az esetben, hogyha működésképtelen, vagy nem is alakult 
meg, vagy megszűnt a helyi földbizottság, akkor a helyi földbizottsági jogköröket a területileg 
illetékes, a föld fekvése szerint területileg illetékes agrárgazdálkodási kamara tölti be 
mindaddig, amíg a jogszerű helyzet elő nem áll. Nyilvánvalóan prioritást élvez tehát 
mindenféle szempontból a gazdák által saját maguk közül választott földbizottság, de azt nem 
hagyhatjuk, hogy ha akármilyen okból kifolyólag a földbizottság működésképtelen, akkor 
azon a területen ne tudnának emiatt egyetlenegy adásvételi szerződést sem megkötni, hiszen a 
jogszabály egyértelműen kéri a helyi földbizottságok aktív közreműködését.  

A XVI. fejezetben felhatalmazó rendelkezések, a XVII. fejezetben a hatályba léptető 
és a sarkalatossági záradék, a XVIII., XIX. fejezetben az átmeneti rendelkezések találhatóak. 
Az átmeneti rendelkezéseket én – előreszaladva – már el is mondtam, azokat itt most nem 
ismételném meg. A XX. fejezet pedig 29 darab olyan, jelenleg hatályos törvényt módosít, 
amelyek értelemszerűen most a termőföldről szóló ’94. évi LV. törvényhez kapcsolódnak, és 
azokat a változtatásokat, amelyeket az elfogadandó törvényjavaslat indukál, ezeken a 
törvényeken is át kell vezetni.  

Elnök úr, én azt gondolom, hogy ennél többet most nem mondanék, úgyhogy 
köszönöm szépen a lehetőséget.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak adok lehetőséget hozzászólásra. 
(Jelzésre:) Gőgös Zoltán alelnök úr! 

 

Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem akartam az elején 
napirend-módosítással szórakoztatni a bizottságot, de azért nem szavaztuk meg a napirendet, 
mert két olyan törvényt kaptunk pénteken este, amely azért elég fajsúlyos, és túl sok időnk 
nem volt rá. Lehetett volna azért ebben is talán egy előzetes ötpárti egyeztetést tartani, mint a 
földtörvényben, azt gondolom, mert azért vannak ebben nagyon fajsúlyos ügyek.  

Kérdésem is van, és nyilván véleményem is.  
Ha jól értem, államtitkár úr, akkor az osztatlan közöst úgy akarják megoldani, hogy 

oldják meg a tulajdonosok, tehát itt kimérésről már szó nincs, hanem akkor az van, hogy meg 
kell egyezni benne, aztán majd valami történik, mert itt nagyjából ez van leírva. Tehát nem 
lesz itt kimérés, legalábbis nem lesz nagyobb ütemű hivatalos, állami kimérés, de meg kell 
egyezni a használatban – egyébként lehet, hogy ez jó, majd kiderül. Az érdekelne, hogy 
konkrétan a használat alatt mit értünk, itt ugyanis az van, hogy: a tulajdonostársak mindegyike 
jogosult a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület használatára, és az a tapasztalatunk, 
hogy nagyon sok ember nem akarja azt saját maga használni, hanem ugyanúgy továbbadja 
bérbe, csak egy jó zsaroló pozícióba kerül, ez pedig nagyon-nagyon nagy baj. Tehát ha ezt 
nem pontosítjuk, hogy a használat alatt azt értjük, hogy akkor veheti ki a földet, hogyha 
eszköze, végzettsége és egyebe, mindene megvan, ahogy a földtörvényben előírunk máshol 
szabályokat, akkor ebből az lesz, hogy boldog-boldogtalan ki fogja méretni, szedetni vagy 
kisorsoltatni a földet, és azzal fog majd visszamenni, hogy: figyelj, vagy adsz százezer 
forintot hektáronként, vagy pedig akkor majd én odaadom másnak. Ez tehát egy nagyon 
veszélyes pálya, amire tévedünk, és azt gondolom.  

A másik: ide az van leírva a III. fejezet 6. §-ában, amely az állattartással kapcsolatos 
birtokméretet kezeli, hogy: az elmúlt három év átlagában már a birtokában lévő földön az 
évenkénti átlagos állatsűrűség hektáronként elérte a fél állategységet. Ez azt jelenti, 
államtitkár úr, hogy ha most van valakinek 3 ezer hektár a használatában, ami majd lejár, ami 
lejárt, vagy lejár belőle 2 ezer mondjuk, akkor csak úgy lehet 1800 hektárja, hogyha 
1800 nagyállat-egysége van? Mert ide az van leírva. Ide az van leírva, hogy ha 3 ezer hektárja 
volt, akkor 1500 nagyállat-egységének már ahhoz lennie kell, hogy az 1800 hektárra 
beadhasson, tehát nyilván elviszik a felét így is, de az 1800 hektárhoz még kell neki 
300 állategység? Csak jelzem, hogy ha úgy értik, hogy 1200-hoz kell 600, az nyilván más 
értelmezés, de rettentő diszkriminatív, ugyanis bárkinek lehet 1200 hektárja mindenféle állat 
nélkül, annak, akiről meg állandóan úgy beszélünk, hogy majd ez lesz a magyar 
mezőgazdaság felemelkedése, az állattartás, annak pedig előírunk már eleve, ha úgy… 
Gondolom, ön azt fogja mondani, hogy úgy értelmezik, hogy akkor az 600 nagyállat-egység; 
én nem úgy értelmezem ez alapján a szöveg alapján, mert a birtokában nagyobb terület is 
lehetett az előző három évben. De ha csak a 600-ról beszélünk, akkor van olyan, lesz olyan, 
aki 1200 hektárt gond nélkül használhat, és lesz olyan, aki csak úgy használhat, hogyha már 
van 600 állata, meg még ha 1800-at akar a takarmány miatt, akkor még 300 nagyállat-
egységet igazolnia kell. Ez súlyosan diszkriminatív. Ráadásul ha a másik ponttal együtt 
nézem, akkor iszonyatosan nagy szakmai hiba, hogy viszont 120 hektár hibrid miatt meg 
lazán engedünk 1800 hektárt.  

Ezt valaki nem gondolta végig, hogy mit írt le. Tehát úgy lehet valakinek 
1720 hektárja, és szabadon gazdálkodhat rajta, hogy az előző, a megelőző három évben volt 
120 hektár hibridje, ami lehetett a saját vetőmag-előállítása is, mert arról itt egy szó nincsen, 
hogy annak mondjuk fémzárolt, piacképes, ilyen-olyannak kell lennie. Én tehát ezt látom a 
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legnagyobb problémának továbbra is ebben a földtörvényben, hogy iszonyatosan, nagyon-
nagyon durván állattartás-ellenes, de akkor ezt meg kellene mondani, tehát akkor most meg 
kellene mondani, hogy, kedves barátaim, öt éven belül lejár a szerződésetek, akkor már most 
kezdjétek el felszámolni az állatállományt a hozzá tartozó mindennel együtt nyilván, mert 
nem lesz lehetőség semmiféle pluszterület igénybevételére. Ez egy korrekt, tisztességes 
beszéd; őrültség szakmailag, de akkor is legalább tisztességes beszéd, és én attól tartok, hogy 
itt erre megy ki a játék egyébként kimondottan. Az van, hogy a mostani használati arány 80-
20 lesz, miközben az állattartás 80 százaléka az 50-50-nek az egyik felében van. Akkor ezzel 
most mit kezdünk? Ez egy nyílt hadüzenet, ahogyan a földtörvény is egy nyílt hadüzenet. 
Ezen most már egyszer túl kellene lépni, vagy őszintén kellene beszélni, őszintén beszélni!  

Sorolhatnám, van ebben még más egyéb probléma is, nyilván nem rendezi azt a 
kérdést, amit az ombudsman jelzett, tehát azzal valamit majd kezdeni kell, hogy akkor most 
mi lesz a földkiadó bizottságokkal, mert ebben igazából nincs rá válasz, hogy akkor majd 
hogy lesznek azok legitimek, és mi van akkor, hogyha nem döntenek, aztán azért valakinek 
nem lehet földje, mert, ugye, az ombudsman ilyeneket írt le most a jelentésében, amiben 
jelezte is, hogy majd a miniszternek ezt igazítania kell, vagy pedig akkor ő az 
Alkotmánybírósághoz fordul. Jó lenne ezt ebben kezelni, mert nincsen kezelve a történet. 
Amit mi mindig is mondtunk, hogy nagyon-nagyon címkézve kiválasztott 3-15 ember fog 
majd rendelkezni az összes földtulajdonos sorsa fölött, mert nemcsak a gazdálkodók sorsa 
fölött, hanem a földtulajdonosok sorsa fölött is ők fognak rendelkezni az ombudsman által 
leírt mindenféle legitimáció nélkül – ezzel majd valamit kezdeni kell.  

A számra tehát kíváncsi lennék, hogy hogyan értik, és arra is, hogy miért van az, 
illetve miért nem úgy számolnak, hogy 1200 hektárt mindenkinek lehet, akinek meg állata 
van, annak meg még lehet több – ugyanis itt nem ez van leírva.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólási igény? (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ha röviden akarnám jellemezni a véleményünket arról, 

ahogy a kormány kezeli ezt a földtörvénykérdést, már a májusi elfogadás óta, akkor csak egy 
szó van rá, hogy szégyenletes. Szóval szégyenletes volt, ahogy ezt a törvényt elfogadtuk, és 
még szégyenletesebb, ahogy… 

 
ELNÖK: Hát, az tényleg szégyenletes volt, ahogy elfogadtuk, tehát… 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): …, ahogy ezt most…  
 
ELNÖK: …, arra azért emlékszünk.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Csak más okból gondoljuk. 
 
ELNÖK: Arra azért emlékszünk.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Csak mind a ketten más okból gondoljuk azt. A kormány 

kapkodását, hozzá nem értését, iránytalanságát és mindent tükröz az, hogy pénteken beadnak 
egy olyan módosítást, amely nagyon jelentős – nagyon jelentős! –, azt egy bizottsági 
módosító, maga a földtörvény is egy bizottsági módosító, ha ezt az elnök úr nem tartja 
szégyenletesnek, akkor nem tudom, hogy mi az, erre most pedig ezt azzal tetézik, fejelik meg, 
hogy akkor pénteken beadnak egy ilyen jelentős módosításokat tartalmazó javaslatot, azzal, 
hogy akkor most tárgyaljuk. Természetesen nem fogjuk, általános vitára nem tartjuk 
alkalmasnak tartani az elmondottak miatt.  



 12 

Két konkrét kérdésem volna, vagy talán három is. Az egyik az, hogy az osztatlan 
közös esetén mi történik azokkal, akik már használják, tehát akik már használnak egy darabot, 
és még van az osztatlan közös tulajdonuk, akár úgy, hogy még…, tehát használtak valamikor 
egy darabot belőle – egy élethelyzetet próbálok leírni –, utána megvettek aranykoronát 
tulajdonostársaiktól, de az benne van még az osztatlan közösben, reménykedtek abban, hogy a 
kormány a tavalyi felhívás alapján majd a kimérésbe besegít, tehát gyakorlatilag van egy 
használt területük, és van aranykoronájuk, amit megvásároltak a tulajdonostársaktól. Most 
akkor erre a megvásárolt aranykoronára is a sorsolásnál sorba kell állniuk, vagy csak azt a 
menetet kell végigtenniük, vagy pedig van valami ésszerűség, hordoz a javaslat valami 
ésszerűséget erre az esetre, hogy akkor természetesen az, aki használ már egy darabot, de 
vannak még további aranykoronái, akkor ő azokat sorsolás nélkül ott kapja meg, ahol az 
egyébként használt földje van. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül logikus, de azt, amit a 
helyettes államtitkár úr elmondott, azt nem kezelte, úgyhogy ez volna az egyik kérdésem.  

A földkiadó bizottságok kapcsán, ahogy az előttem szóló Gőgös képviselő úr azt már 
említette, az ombudsmani jelentést valóban, hiszen a bizottság titkárságától kaptuk meg, tehát 
nyilvános, mindenki tudja, ismeri, azt hiszem, hogy azt nem lehet meg nem történtté tenni, az 
ombudsmannak a véleményét, az ombudsmannak a véleményét arról, hogy a földkiadó 
bizottságoknak a legitimitása abban a formában, ahogy az eredeti javaslat azt tervezi, 
aggályos, mondjuk, hogy körülbelül ebben a súlyossági kategóriában fogalmaz az 
ombudsman. Na most, én tartok tőle, hogy nem úgy kellene a legitimitásukat biztosítani, hogy 
akkor az agrárkamarához utaljuk ezt a kérdést, hanem a legitimitásukat valóban meg kellene 
teremteni mondjuk egy helyi földtulajdonosi választással. Én azt gondolom, hogy nem 
ördögtől való az, hogy egy településen, helyben a földtulajdonosoknak a közgyűlése vagy egy 
választása – nevezzük helyi népszavazásnak! – legitimmé tenné ezt a bizottságot. Biztos, 
hogy ez is elérné a 7 százalékos részvételi arányt, mint amivel a kamara meg lett választva, és 
akkor az ombudsmannak a felvetésével így akkor az alkotmányosságnak ez meg tudna felelni.  

Köszönöm szépen, várom a választ.  
 
ELNÖK: Lengyel Szilvia! 
 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Köszönöm. Azt gondolom, hogy ennek a két 

javaslatnak az elénk kerülési módja, ahogy a bizottság elé került, illetve hogy ez a héten, úgy 
néz ki, hogy lezavarásra kerül, azt hiszem, ez kritikán aluli, tehát nem is pazarolnék erre 
jelzőket, de azt gondolom, hogy ez önöket egyébként nyilván nem hatja meg, mert úgyis 
megszavazzák, tehát nem kell aggódniuk hétvégén, hogy hogyan olvassák végig, vagy hogy 
nézzék át ezt az anyagot. De mindegy, ezt már megszokhattuk önöktől!  

Akkor konkrétan a javaslathoz egy-két dolgot szeretnék hozzátenni.  
Én is ezt a 6. §-sal, az állattartás kérdésével kapcsolatosan szeretném megkérdezni a 

tárcát, hogy vajon az állami földpályázatnak az állattartási feltételeinél miért nem voltak ilyen 
szigorúak, miért a magánföldek esetében keménykednek így a birtokszerzés feltételeivel, 
miért nincsen egyforma és egységes szigor ebben a tekintetben?  

Aztán a nyilvánossággal kapcsolatosan szeretnék két megjegyzést tenni. A 16-17. §-
ban az adás-vételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal való közlése, illetve később 
pedig, a kényszerhasznosítási résznél, én azt gondolom, hogy a kifüggesztés esetlegességéből 
adódóan elég sok a visszaélés lehetősége, tehát nagyon érdemes lenne megfontolni egy 
írásbeli kiértesítésnek a kötelezettségét is.  

A 65.§, amelyben az alhaszonbérlet lehetőségéről van szó, egy felesleges kiskaput nyit 
a spekulációra, mert a vetésforgó alkalmazása másfajta módon is megoldható.  

A helyi földbizottságokat tartalmazó vagy taglaló passzushoz pedig… Az 
mindenesetre megnyugtató, hogy a jegyző feladata vagy hatáskörébe kerül ez a történet, 
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viszont nagyon érdekes, amit ön is említett, hogy az üzemszabályozási és az integrációs 
törvény Ház elé nem kerülése miatt most próbálnak ebben a javaslatban egy-két dolgot 
szabályozni, de még mindig hiányzik a helyi földbizottságok megalakulására, működésére 
vonatkozó részletes szabályozás. Erre vonatkozóan mikor látunk tisztán, és mikor látjuk majd 
a részleteket? És miért inkább az esetleges működésképtelenségnek a kérdése foglalkoztatja 
önöket jobban, mint a helyi földbizottságok megalakulásának a szabályozása?  

Aztán engem is nagyon érdekelne, hogy az ombudsman által mondottak, amiket 
mindenki olvasott nyilván itt a bizottságban, tehát ami javaslatot az ombudsmantól kaptunk, 
azt ebben a javaslatban esetleg valamilyen módosítóval még elénk fogják-e tárni? Köszönöm 
szépen, egyelőre ennyit szerettem volna.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Balázs, parancsolj, Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretném 

megköszönni a kormánynak, hogy az észrevételemet érdemben kezelte. Fontosnak tartottuk, 
hogy néhány hónappal a területalapú támogatás beadási határideje előtt egy ilyen jellegű 
módosítást ne állítsunk egyből élesre, hogy valóban legyen idejük felkészülni a 
gazdálkodóknak erre az új rendszerre. Ez a megoldás, amit a kormány letett az asztalra, 
szerintem megfelelőképpen kezeli a helyzetet. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna 
mondani.  

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

hozzá szeretnék szólni, úgyhogy az alelnök urat kérem meg az ülés vezetésére.  
 

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Igen, megadom a szót, elnök úr.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a magunk részéről is 

elmondhatjuk, hogy nyugodtabbak lettünk volna, hogyha szeptember közepén, október elején 
megkapja a bizottság és az összes képviselő a végső változatban a kormány által benyújtott 
átmeneti szabályozást és az eddig elfogadott földforgalmi törvényhez benyújtott 
segédtörvényi szabályozást. Nyilvánvaló, hogy olyan kérdéseket kellett lekezelni, amelyek 
elég hosszú távra fognak kihatni. Konkrétan aki végigolvasta, érzékeli ezt, és majd egyszer 
csak meg fog szűnni a jelenleg hatályos földtörvényünk, a sokat vitatott és sokszor módosított 
földtörvényünk, és ennek a teljes kivezetését is úgy egy az egyben át kellett ide vezetni. 
Természetesen mindazokat a kérdésköröket – és ezek itt, úgy emlékszem, húsz fejezetben 
kerültek összefoglalásra – technikailag kellett rendezni, amelyeket a kétharmados 
földforgalmi törvényben gyakorlatilag megnyitottunk, és elvet, alapvetést már elfogadtuk, de 
annak a megoldása, technikai levezetése, a gazdálkodókat érintő feladatok, kötelezettségek 
tekintetében nem lehetett, nem is lett volna értelme, hogy a kétharmados földforgalmi 
törvénybe befoglaljuk, hiszen sok esetben olyan technikai alapszámokat kellett 
megfogalmazni – és a benyújtott törvényjavaslat erre most ad egy iránymutatást –, mint 
például hogy az 1800 hektárig felvihető bérlési lehetőségeknek kik lehetnek az alanyai, azt 
már szabályoztuk, na de milyen technikai számok esetében lehetnek az alanyai?  

A kérdés nehézségét valóban az okozta, hogy azokat a számokat, amelyeket nem volt 
értelmes és érdemes befoglalni a kétharmados törvénybe, hiszen olyan technikai számokról is 
szó van időnként, amelyek esetleg megváltozhatnak a mezőgazdaság időben való 
előrehaladtával, ott azért észen kell lenni, hogy a majdani időpontban, amikor már a változást 
szükséges lenne átvezeti a törvényben, a kétharmados törvénybe nincs értelme, nem szabad 
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bevinni olyan számot, amelyet majd egy majdani törvénykezés, majdani parlament nem biztos 
hogy kétharmados többséggel meg tud változtatni. Itt jött az a nagy dilemma, hogy melyek 
azok a területek, egyértelmű kiindulópontok, amelyeket a kétharmados törvénybe kellett 
befoglalni, és melyek azok, amelyek az úgynevezett segédtörvénybe, tehát a most elénk 
kerülő törvénybe kerülhetnek befoglalásra. De ezek nem elhanyagolható szabályozások, sőt 
aki ismeri, azt látja, hogy e nélkül megállna az élet a gazdálkodók szempontjából, sokszor az 
államigazgatás szempontjából is, hiszen most tisztázza a törvény, hogy az ingatlan-
nyilvántartás és egyéb esetekben milyen adathalmazokat kell, lehet kezelni, kérni, mi legyen 
az érintettek, az esetleges adásvétel vagy bérlés esetében az elővásárlási joggal, elő-
haszonbérleti joggal, szomszédjoggal rendelkezők kiértesítési kötelezettsége, hogyan, milyen 
módon kerülhet egyáltalán meghatározásra, tehát olyan technikai jellegű kérdéseket dönt el, 
amelyek hogyha nem lennének, önmagában a földforgalmi törvény még nem lenne 
üzemképes. Tehát a törvény megjelenésének a szükségessége egyértelmű.  

Itt jött be még egy olyan kérdéskör, az úgynevezett átmeneti szabályozás, amelyre volt 
már példa, hogy nem sikerült tökéletesen, ez volt 2012. év végén, 2013 elején, akár a 60 napra 
váltott kifüggesztési határidő megjelenése, hogy ott az átmeneti kérdéseket nem sikerült 
tökéletesen lekezelni, hogy mi történt azzal, aki még december akárhányadikán megindította a 
kifüggesztést, és azt gondolta, hogy az akkori 15 napig kell, de közben megjelent az új 
szabályozás, hogy most már 60 napig kell – ha véletlen emlékeznek még rá képviselőtársaim. 
(Gőgös Zoltán: Igen.) Na most, akkor sok szidást kapott a jogalkotó, mi magunk is, s a többi, 
de hála istennek most, reméljük, hogy teljes körűen sikerült átmeneti szabályozással lefedni 
azt az időszakot is, amikor a földforgalmi törvény, a kétharmados földforgalmi törvény első 
részei december 15-étől kezdve elkezdenek életbe lépni, és három időpontban tudjuk, hogy 
május 1-jei hatállyal életbe lépnek, de közben ezek mind átmeneti helyzetek, itt még az élet 
nem fog megállni, és erre próbált egyértelmű joghelyzetet teremteni többek között a 
beterjesztő, hogy ekkor mi történjen még az élet által hozott esetekkel, mint említettem, mert 
az élet itt természetesen nem fog megállni. És ha ezek a szabályozások nem lennének 
lekezelve, akkor még nagyobb lenne a baj.  

Úgy gondolom tehát, hogy az a húsz fejezet, amely itt tartalmazza a kormány által 
szükségesnek látott módosításokat, az kikerülhetetlen. Én egyben bízom: hogy nincs olyan, 
amit nem kezelünk le, mert azért ez egy elég nagy rendszer, egy új, mindenkinek új és egy 
nagy rendszer, közismert, hogy ilyen mértékű jogszabályváltozás a földforgalmazás, -
tulajdonlás, -haszonbérlés és minden egyéb ügyben, amit itt kezelünk, nem volt. Apránként 
mindig módosítottunk éppen valamit, mert észrevettünk valamit hol ellenzékben, hol 
kormányon, de sokszor közösen – csak hogy visszautaljak a Gőgös Zoltánék kormányzása 
alatt felmerült csereügyletekre, hogy ne lehessen már mobiltelefonért meg eldobható színes 
tévéért földet cserélni, s a többi –, apránként mindig mentünk utána, de egy ekkora rendszer 
megmozdítását senki nem vállalta eddig magára. Ebben benne rejlik esetleg az a hibázási 
lehetőség, hogy nem minden került lekezelésre.  

Legyünk optimisták – én magam nem tehetek mást, mint hogy az is leszek –, hogy 
ezek a most benyújtott, a földforgalomhoz kapcsolódó segédtörvények és az átmeneti 
helyzetet kezelő időszakra vonatkozó törvények, ezek lekezelik ezt a rendszert. Úgyhogy én 
nem látok olyan szakaszt benne, amelyről ne tudtuk volna, hogy azt még tisztázni kell, 
pontosítani kell, és kvázi a technikai végrehajtási szakaszig el kell jutnunk, hogy a 
kétharmados földforgalmi törvényünk teljes körben üzemképes legyen, ez kikerülhetetlen 
volt. Én magam is, mint említettem, jobban örültem volna, hogyha erre egy hosszabb idő áll 
rendelkezésre, hogy minden fordulatát teljes mélységében ki tudjuk vesézni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Nekem egy kérdésem lenne. Elég sokat jár az ember vidéken, sokan 
érdeklődnek, és a földkiadó bizottságokra koncentrálódik általában az érdeklődés, hogy kik 
lehetnek a tagjai, hogyan lehetnek annak a tagjai, ilyen kérdéseket kapok. És egy elvárás van, 
ami egyértelműen megjelenik általánosságban, az az elvárás, hogy fedhetetlen emberek 
legyenek ezekben a bizottságokban, akikben a közösség megbízik. Ezt én elfogadom, és nem 
biztos, hogy helye van itt egy ilyen típusú dolognak, de azért csak javaslatot tennék arra, hogy 
nem lehetne-e berakni a kritériumok közé, hogy ki lehet a földkiadó bizottság tagja, esetleg 
azt, hogy büntetlen előéletű kell legyen. Legalább lássák a törvényalkotónak a szándékát, 
hogy arra törekszik, hogy tisztességes, becsületes emberek legyenek azok, akik majd 
dönthetnek a föld adásvételéről. Ez tehát csak egy ilyen rövid kérdés, illetve észrevétel. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdés, hozzászólás van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Megadom a szót az előterjesztőknek, hogy válaszoljanak a felmerült kérdésekre.  
 

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

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a 
lehetőséget, elnök úr. Abban a sorrendben haladnék, ahogy elhangzottak a kérdések, illetve az 
észrevételek. 

Gőgös alelnök úr mondta, hogy kimérés nem lesz. Alelnök úr, azt tudom mondani, 
hogy szerintem amint olvasta a jogszabálytervezetet, összemosódott két dolog.  

 
ELNÖK: (Gőgös Zoltánnak:) Annyi lesz, mint nálatok volt! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Kimérés olyannyira 

lesz, hogy a jövő évi költségvetésben is 2 milliárd forint szerepel, és reményeink szerint az 
Országgyűlés így is fogja elfogadni a költségvetést, és hogyha megnézi, alelnök úr, hogy ez a 
kormány eddig mennyi pénzt fordított a kimérésre az alatt a három év alatt, ami mögöttünk 
van, akkor az már nagyságrendekkel több egyébként, mint ami előtte volt. Tehát azzal 
megvádolni bennünket, hogy nem folytatjuk ezt az eljárást, az, azt gondolom, egy kicsit… 
minimum csúsztatás. Tehát lesz kimérés. Szerintem az is elég egyértelműen kinn van a 
közvélemény előtt, hogy egy – divatos szóval fogalmazva: – piloteljárás zajlik Vas megye 
három járásában az új kormányrendelet alapján, és ezeknek az eljárásoknak az 
eredményeként, illetve az esetleges módosítások kapcsán fog a kimérés a teljes országra 
átmenni, és akkor talán már jobban követhető lesz ennek a menete.  

Mit értünk használat alatt? Használat alatt – semmilyen újdonságot nem találtunk ki, 
alelnök úr – ugyanazt értjük, mint amit a köznyelv használatnak mond, mármint a 
földhasználat kapcsán. Nyilvánvalóan a földet használhatja a tulajdonos, vagy az haszonbérbe 
adja valakinek, aki lehet a tulajdonostársa, vagy lehet egy külső, harmadik szereplő – 
nagyjából szerintem ezek a főbb vonalak vannak –, tehát továbbra is ugyanezt értjük a 
használat alatt. Az, amire ön gondol, az megint egy szegmense, azt gondolom, és most nem 
feltételezek természetesen rosszhiszeműséget, de az egy szegmense ennek az osztatlan közös 
tulajdon használatnak, ez pedig az, bizonyára emlékeznek arra, amikor módosítottuk a ’94. 
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évi LV. törvényt, és azt mondtuk, hogy ha a tulajdonos saját maga kívánja használni a 
tulajdonközösségben lévő tulajdoni hányadát, akkor jön elő az, amit az alelnök úr mond, és 
pont azért, hogy nehogy az legyen, hogy azért mondhat fel, azért léphet ki egy polgári jogi 
jogviszonyból, hogy utána valaki mással kössön egy ugyanilyen polgári jogi jogviszonyt, 
tehát pont a bér… (Gőgös Zoltán: És ha nem köt?) Nem is köthet, mert saját magának kell 
használnia, és ehhez… (Gőgös Zoltán: Nem az a gyakorlat, államtitkár úr! – Sáringer-
Kenyeres Tamás: De ne kiabálj bele! – Gőgös Zoltán: Az a gyakorlat, hogy használja papír 
nélkül, minden nélkül, ma ez a gyakorlat!) 

 
ELNÖK: Na, az a rossz gyakorlat! 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Alelnök úr, az, 

hogyha valaki papír nélkül használja, azt szerintem itt az asztalnál ülők mint jogalkotók nem 
nagyon tudják kezelni. Értelemszerűen próbálunk mindenféle joghézagot meg visszaélést 
megakadályozni, de akkor két külön dologról beszélünk: én arról beszélek, hogy mi a jogi 
környezet, ön meg arról beszél esetleg, hogy mi a gyakorlat (Gőgös Zoltán: Hogy mi a 
gyakorlat, így van!), de ez körülbelül ugyanaz, mint a zsebszerződés, hogy mindenki beszél 
róla, csak még senki nem látta, mert azért zsebszerződés. Tehát lehet és kell is ellene küzdeni, 
csak nehéz valami ellen küzdeni, amit egyébként nem teszünk ki az asztalra.  

A 6. §, tehát az állategység. Végül is az alelnök úr megfejtette a jó megoldást a sok 
szám között, hogy akkor most mit is értünk rajta – mindjárt oda is lapozok. (Megtörténik.) A 
már birtokában lévő földön elérte a fél állategységet. Az ön példáját segítségül hívva ha valaki 
3 ezer hektáron gazdálkodott, és majd az új földforgalmi törvény hatálybalépését követően 
pont úgy jön ki neki, hogy 2 ezer hektáron megszűnik a bérleti joga, tehát ezer hektárja 
marad, akkor természetesen 500 nagyállat-egységet kell neki igazolnia ahhoz, hogy tovább 
tudjon lépni, illetve itt van még egy félmondat, hogy ezt is csak akkor teheti meg, hogyha 
igazolja, hogy neki a takarmány-előállításhoz szükséges ennél több termőföld. Értelemszerűen 
tehát nem az 1500 állatot kívánjuk meg tőle, ami a 3 ezer hektárra volt vetítve, hanem azt az 
állatszámot, amennyi földje éppen akkor van vagy lesz, hiszen az van összefüggésben az új… 
(Gőgös Zoltán: De nem ez van ide leírva, államtitkár úr!)  De, ez van leírva. (Derültség. – 
Gőgös Zoltán: Nem ez van leírva. Lehet, hogy így értik, de nem az van leírva!)  

Ami a vetőmag-előállítással kapcsolatos észrevételt illeti, nagyon sokat 
gondolkodtunk, hogy mi lenne az a szám, ami itt rögzítésre kerülhet. Segítségül hívtuk 
például az Agrárgazdasági Kutatóintézetet, hogy megnézzük, hogy egyáltalán hány 
gazdálkodóról beszélünk, aki ebbe a körbe egyáltalán belekerülhet, és a két tucatot is alig éri 
el ez a szám. Úgyhogy azért mértünk itt nagyon liberálisan vagy nagyon nagyvonalúan, mert 
azt gondoljuk, hogy ez az a kör, ahol meglehetősen kicsi annak az esélye, hogy ezzel, ahogy 
ön említette, adott esetben visszaéljenek. Abban az esetben természetesen, és ezért 
csatlakoznék itt most az elnök úr által az előbb elmondottakhoz, hogy például ezeket a 
számokat egy feles törvényben kívánjuk rögzíteni, így megvan az a lehetőség, hogy akár már 
az új Országgyűlés összeülését követően ha azt látjuk, hogy nem a jó irányba halad mondjuk 
ezt a 10 százalékos arány, akkor természetesen ott van a módosítás lehetősége. Most egyelőre 
megadnánk a lehetőséget és a bizalmat arra, hogy a vetőmagtermesztőknek, ennek az 
ágazatnak – miután másfajta segítséget nem tudunk adni a számukra, mármint kormányzati 
oldalról – legalább ez a mozgástere legyen meg.  

Többen említették, és akkor én itt kezelném az ombudsman úrnak a nyilatkozatát vagy 
– talán – a vizsgálati jelentését. Ő azt kifogásolja, hogy a földbizottság döntése ellen nincs 
jogorvoslati lehetőség, és emiatt érez sérültnek bizonyos alapelveket, alapjogokat. Az egyik 
válaszom, hogy azt gondolom, csak részben van igaza az ombudsman úrnak, hiszen a hatósági 
eljárás végén természetesen a földbizottsági döntésre vonatkozóan is be lehet nyújtani 
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bármilyen keresetet az illetékes bíróságnak. Ez nem idegen egyébként a magyar jogrendtől, 
rengeteg olyan peres eljárás van, ahol az úgynevezett közbenső végzések ellen – és most 
akkor ezt tekintsük egy ilyennek egy analógia folytán! – önmagában nem lehet fellebbezést 
benyújtani, hanem majd a végső végzés, tehát az adott ügyet lezáró végzés ellen lehet, arra 
hivatkozással természetesen, hogy neki ott valamelyik közbenső végzéssel, annak a 
megszületésével kapcsolatosan volt problémája. Ez az egyik oldala, és mi ezt ebből a 
szempontból védhetőnek tartjuk.  

A másik oldal – a legnagyobb tisztelet hangján szólva természetesen –, hogy azt 
gondolom, hogy az ombudsman úr nyilvánvalóan egy teljesen más szemüvegen keresztül néz 
minden egyes jogszabályt, így a mi jogszabályunkat is, alapjogi szempontból, és azt 
gondolom, hogy az lenne a furcsa, hogy ha neki esetlegesen hiányérzete vagy problémája van, 
akkor azt nem tenné közzé – nekünk ezt nem kell feltétlenül és minden esetben osztanunk. 
Azt gondolom, hogy egy ilyen vitát vagy egy másfajta értékelést az arra adott fórum, legyen 
az akár az Alkotmánybíróság vagy végső soron az Európai Bíróság, el fogja dönteni, és ha a 
végeredményben olyan döntés születik, hogy nem a mi jogértelmezésünk győzedelmeskedik, 
akkor természetesen az akkori kormányzat, illetve az akkori Országgyűlés nyilvánvalóan meg 
fogja tenni a szükséges lépéseket. De én most így egy még hatályba sem lépett, tehát a 
gyakorlatban ki sem próbált rendelkezés kapcsán ilyen prejudikációt nem igazán engednék 
meg. Nézzük meg, hogy mire jut a jogszabály a gyakorlatban, és utána minősítsük! 

Varga képviselő úr az osztatlan közös tulajdonban használt földek kapcsán kérdezett. 
Képviselő úr, hogyha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor az, amit ön kérdezett, 
nem törvényi szint, az nyilván egy kormányrendeleti szint, ami meg is fog történni, vagy meg 
is fog születni, hogy a már egy tulajdonközösségben használati joggal bíró, de azon belül 
újabb tulajdonhányadot szerző tulajdonostárs valóban az éppen aktuális használati rendhez 
illeszkedően kapja meg az adott termőföldet, és ne mondjuk az adott tábla másik sarkában. 
Ezt a fajta preferenciát nyilvánvalóan minden esetben támogathatónak tartjuk, hiszen a 
kormányzati szándék is egyértelműen az, hogy minél gazdaságosabban üzemeltethető vagy 
minél gazdaságosabban megművelhető birtokok jöjjenek létre, kvázi az a 
birtokkoncentrációnak egy sajátos esete lehet.  

A földkiadó bizottságok vonatkozásában azon túlmenően, amire már, azt gondolom, 
reagáltam, elhangzott az, hogy a földtulajdonosok is legyenek a részesei a földkiadó 
bizottságnak. Ez is pont azon része a földforgalmi törvénynek, amelyben elég komoly 
szakmai és politikai vita zajlott, és bizony volt egy olyan időpillanat, amikor a kormány is 
azon gondolkodott, hogy a földtulajdonosok vagy a földhasználók, tehát akik ott 
gazdálkodnak, legyenek-e a földbizottságot megválasztó testületnek vagy közösségnek a 
tagjai. Aztán pro és kontra, az érveket, ellenérveket egymásnak szegezve arra jutottunk, hogy 
mégiscsak a földön gazdálkodók azok, akik érdemben kívánják vagy tudják befolyásolni azt, 
hogy azon a területen ki legyen még és milyen jogcímen adott esetben gazdálkodó, és itt, 
ugye, csak a tulajdonváltásról beszélünk, hiszen ha a tulajdonos saját maga nem gazdálkodik, 
akkor ez már önmagában egy jelzés, hogy ő ugyan a tulajdonát meg kívánja tartani, de nem 
kíván rajta gazdálkodni, tehát egy kicsit faramuci lenne azoknak a tulajdonosoknak a kezébe 
adni ezt a fajta döntési kompetenciát, akik maguk lemondtak arról, hogy a saját földjükön 
gazdálkodjanak. Remélem, értik a logikát, amit ez ügyben elő akarok vezetni, hiszen az a 
tulajdonos pedig, aki nem adta földhaszonbérbe a saját földjét, az értelemszerűen ott van, de 
nem azon a jogon, hogy tulajdonos, hanem azon, hogy a saját földjén mint tulajdonos 
gazdálkodik. Ez volt az, ami győzedelmeskedett. Ezen túlmenően itt is azt tudom mondani, 
hogy adjuk meg az esélyét annak, hogy amikor ez május 1-jétől élesben üzemel, akkor ez 
hogyan fog működni.  

Elnézést, egy személyes dolog: a Magyar Hírlap újságírója megkérdezte, hogy nem 
tartunk-e attól, hogy emiatt konfliktushelyzetek fognak kialakulni minden egyes 
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földbizottságnál, már magánál a megválasztásánál, és én azt válaszoltam, hogy félni ugyan 
nem félünk, de ez egy természetes dolog, mindenhol, ahol testületi döntések születnek, ahol 
az éppen aktuálisan nevesített közösségek saját maguk közül választanak képviselőket, ott 
mindenhol kódolva van az, hogy konfliktushelyzet áll elő, de hogyha ezt így tekintenénk, 
hogy csak olyan szabályozást akarunk, ahol nincs konfliktushelyzet, akkor nem jutnánk 
egyről a kettőre. Tehát ez a kockázat valóban megvan, aki ezt tagadja, az, azt gondolom, nem 
mond igazat, de ezzel a kockázattal mentünk ennek neki, illetve azzal, hogy ez a döntés igenis 
a legdemokratikusabb módon, helyben, a helyi közösségek útján dőljön el. Ezt a vitát tényleg 
lefolytattuk már a földforgalmi törvény vitájánál, és nem látjuk, hogy ebből ki kellene 
hátrálnunk.  

Lengyel Szilvia képviselő asszony: az állami földpályázatoknál a szigor miért nem 
ilyen erős? Én azt gondolom, hogy ugyanilyen erős, bár tény, hogy én az állami 
földpályázatok rendszerére olyan fokon nem látok rá, mint mondjuk ennek a jogszabálynak a 
születésére, de nem látok semmiféle különbséget, sőt, én úgy tudom, hogy van is már olyan, 
ahol az ellenőrzés miatt visszavonásra, felmondásra került a földhasználati szerződés. Hogyha 
tud konkrétumot a képviselő asszony, akkor akár írásban, tehát írásbeli kérdés kapcsán, akár 
szóban nagyon szívesen állok rendelkezésre, de nem igazán értem, hogy mi lenne a különbség 
a kettő eljárásrend között.  

A kiértesítéses ötlettel vagy felvetéssel az a problémánk, hogy akkor, abban az 
időpillanatban még nem tudjuk azt, a hatóság nem tudhatja, hogy kit kellene kiértesíteni, tehát 
az a címzetti kör akkor még ismeretlen, azt csak az tudja maga, aki élni kíván akár egy 
előhasználati, akár egy elővásárlási jogával. Ez az egyik dolog. A másik, ami talán még ennél 
is praktikusabb, hogy iszonyatosan megdrágítaná és lelassítaná magát az eljárást. Tehát ezt a 
fajta nagykorúsítását muszáj hogy elvégezzük a gazdálkodóknak, és főleg azért, mert ebben 
sok különbség nincs a mostani eljárásrendhez képest, tehát most is azt kell figyelni, igen, 
hogy a jegyző kifüggesztette-e adott esetben egy olyan területnek az adásvételi vagy 
haszonbérleti szerződését, ami nekem mint gazdálkodónak érdekes lehet.  

Az alhaszonbérlet mint kiskapu. Ha most nagyon őszinte és önkritikus akarnék lenni, 
akkor nyilván azt mondanám, hogy igaza van, hiszen a földforgalmi törvény egyértelműen 
tiltja az alhaszonbérletet, hiszen megint csak az a logika, ami az egész földforgalmi 
törvényből kiolvasható, azt mondja, hogy annál legyen a föld, aki azt használja. Ugyanakkor 
konkrét esetek kapcsán jöttünk rá arra, hogy van olyan élethelyzet, ahol ez egyszerűen 
kezelhetetlen. Egy konkrét példát hadd mondjak, és ez volt az indukáló is egyébként: Makó és 
a fokhagyma. A fokhagyma termesztése megköveteli azt, hogy ugyanabban a földben öt évig 
nem termeszthető, nem vethető újra fokhagyma, tehát az ottani gazdálkodók teljesen jogosan 
jöttek azzal az elképzeléssel, hogy nem lehetséges az, hogy évente kössenek földhaszonbérleti 
szerződést, csak azért, mert az ő földjük már mondjuk ilyen értelemben alkalmatlan arra négy 
évig, hogy fokhagymát termesszenek, és hogy ez a fajta egyrészt túlbürokratizált, másrészt a 
végtelenségig bonyolult rendszer ne alakuljon ki, ezért muszáj volt. És, mondom, jó a 
megfogalmazás egyébként, hogy kiskapu, de ez egy olyan kiskapu, amit mi magunk 
engedtünk meg, és kifejezetten körbebástyázva, hogy milyen esetekben engedjük meg ezt a 
lehetőséget. És azt se felejtsük el, hogy itt már – ha most megint ugrunk az időben – 
földhasználati joggal rendelkező földművesekről beszélünk, tehát ebbe a körbe már egy nem 
földműves nem tud bekerülni, hiszen egy ilyen jogviszonynak, egy ilyen alhaszonbérletnek 
lényegében a szereplői csak földművesek lehetnek. Úgyhogy én azt kérném, hogy ezzel a 
szemüveggel is olvassa ezt a kivételt, amikor olvassa, és természetesen a mezőgazdasági 
igazgatási szerv pedig árgus szemekkel fogja ezt nézni, és még gondolkodunk azon, hogy 
kormányrendeleti, szintén kormányrendeleti szinten milyen további fékeket tudunk ebbe 
beépíteni, mert én lennék a legszomorúbb, ha ennyi személyeset megenged nekem, hogyha ez 
valóban odavezetne, hogy nem veszünk észre valamit, és a tervezettnél más célt érnénk el.  
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Helyi földbizottság, részletszabályok, és akkor itt Sáringer képviselő úrnak is 
válaszolnék az összeférhetetlenséggel kapcsolatos felvetésére. Az összeférhetetlenségi 
szabályok rögzítésre kerültek már önmagában a földforgalmi törvényben – ez nem volt 
véletlen. Összeférhetetlenségi szabályt általában nem szoktak kétharmados törvényben 
rögzíteni, de pont azért, hogy az ilyen problémák lehetőség szerint elkerülhetők legyenek, 
tehát hogy valóban – így is fogalmazhatunk – a lehető legtisztességesebb emberek kerüljenek 
oda, ennyit tudtunk mi a magunk részéről mint jogalkotók hozzátenni a dologhoz. A most itt 
lévő jogszabálytervezet az eljárásrendet egy kicsit jobban megfogalmazza, és az, amit a 
képviselő asszony is és többen is keresnek, az megint csak egy kormányrendeleti szintű 
szabályozás – és ezt ne tekintsék úgy, hogy most direkt kormányrendeletbe rakjuk, azért, 
hogy önök ne láthassák, meg hogy az Országgyűlés ne tudjon erről rendelkezni. Gondoljanak 
bele, hogy mennyire elnehezült jogrendszer lenne az, hogyha minden egyes ilyen szabályozást 
törvényi szintre tennénk, lényegében nem lenne szükség kormányrendeleti meg miniszteri 
rendeleti szintre. Ennek pont az ellenkezője volna indokolt: amit megkövetel a jogbiztonság, 
azt természetesen törvényi szinten szabályozzuk, és az, ami ez alatt van, az természetesen 
belefér a kormányrendeleti szintbe. Mi tehát továbbra is ezen elv mentén kívánunk eljárni. 
Azt a fajta felelősséget pedig természetesen nem tudjuk levenni, egyikünk sem, a helyi 
közösség válláról, hogy ők majd saját maguk közül milyen embereket vagy milyen 
személyeket fognak beválasztani az adott bizottságba. Akárhogy is körbebástyáznánk ezt 
jogilag, ha ott erre nincs meg a fogékonyság, akkor, azt gondolom, hiába tennénk bármit, 
tehát meg kell bíznunk azokban a gazdákban, akik saját maguk közül majd megválasztják a 
földbizottság tagjait.  

Győrffy elnök úrnak szeretném megköszönni azt, hogy megköszönte. Valóban, egy 
kis, tehát egy két-három hetes csúszást eredményezett, de a kormány ezt felvállalta, 
értelemszerűen, hiszen olyan jogszabályt szeretett volna, ami a gazdáknak felel meg, és ebből 
a tekintetből nyilván kevésbé volt szempont az, hogy az Országgyűlést vagy önöket, 
képviselőket esetleg egy kicsit erőltetettebb menetre kárhoztatjuk. Ezért én a magam részéről 
természetesen elnézést kérek mindenkitől, mert tudom, hogy nem volt egyszerű most erre a 
törvényjavaslatra felkészülni, de az élet sajnos néha produkál ilyeneket. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, Gőgös Zoltán, 

aztán Varga Géza egyelőre.  
 

További kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak pontosítani szeretnék. Az osztatlannál nem az a 
probléma, amit az államtitkár úr mondott, hogy alhaszonbérletbe adják másnak, és szerződést 
kötnek, hanem az van, hogy műveltetik, ami szolgáltatás-igénybevétel. Én erre mondtam azt, 
hogy akkor lehessen olyat csinálni, hogy széthordjuk az osztatlan közöst, ha megvan a 
végzettsége, mint a földművesnek, akihez olyan nagyon ragaszkodnak, és megvan hozzá a 
megfelelő technikája, tehát hogy ne legyen olyan lehetőség, hogy csak azért szétrúgok egy 
egységes művelést, és azért sorsoltatom szanaszéjjel, hogy meg tudja mondjuk a többieket 
zsarolni vele – mert ez a helyzet. Tehát nem az a helyzet, hogy… Nem köt ő semmilyen 
szerződést, ő beadja a területalapú támogatásigénylést, mindent, aztán azt mondja, hogy 
valaki művelje meg, akinek erre van technikája, ez pedig nem lehet cél, én ezt mondtam, mert 
ettől nem vagyunk előbbre.  

A másik, hogy azért én nem kaptam arra választ, hogy miért van diszkriminálva az 
állattartó, hogy miért nem lehet egy állattartónak ugyanúgy, mindenféle állat nélkül, 
1200 hektárja, és miért nem növelheti meg 1800-ra, ha neki állata van, erre nem kaptam 



 20 

választ. Értem én, hogy nem egyformán értelmezzük a szöveget, de az abban a 
szövegértelmezésben is benne van, hogy valamennyi állatának már az 1200 hektárhoz is kell 
lennie, egyébként meg másnak nem kell.  

 
ELNÖK: Ez nem igaz. (Varga Géza közbeszól.) 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Kell, kell, mert egyébként nem növelheti 1800-ra, 

egyébként nem növelheti 1800-ra. Ha nincsen neki már az 1200-hoz legalább 600 darab 
állata, akkor ő nem növelheti 1800-ra. Más meg minden gond nélkül művelhet 1200 hektárt, 
mindenféle állattartási gond meg baj nélkül. Én ezt mondtam, hogy itt diszkriminatív a 
rendszer, és ez egy nagyon-nagyon nagy hiba, mert mindenki arra fog törekedni, hogy 
megszűnjön, vagy megszünteti, mert kényszere lesz a továbblépéshez, hogyha tovább akar 
lépni. A vetőmagnál meg nem értem az AKI-t, majd lehet, hogy elbeszélgetek velük, mert 
több ezres meg tízezres nagyságrendben lehet kihasználni ezt a lehetőséget, államtitkár úr, 
saját magának vet valaki 120 hektár vetőmagot gabonából. Senki nem ellenőrzi, mert nem kell 
bejelentenie, semmi, vagy legalábbis itt nincs leírva az, hogy mit csinál vele. Tehát a két 
dolog nagyon-nagyon nem passzol. Az egyiknél iszonyatos szigorúak vagyunk, a másiknál 
meg nagyon lazák, és szerintem ez nem normális.  

A biztos úr jelentése kapcsán akkor világos számomra, hogy a minisztérium nem 
kíván foglalkozni, erre való… majd reagálnak, hogy akkor nem, nyilván ő is tudni fogja majd 
a dolgát, de én azért nem vagyok nyugodt, hogy ezek a bizottságok olyanok lesznek, 
amilyeneknek lenniük kellene, mert még egyelőre semmit nem sikerült olyanra csinálni, ami 
nem volt elfogult. Úgyhogy ez pont ugyanolyan lesz.  

 
ELNÖK: Azért tisztáztunk itt néhány megfogalmazást. Már elnézést, de az 

1200 hektár birtokmaximumot mindenki elérheti, akár van állata, akár nincs állata. A kérdés 
ott jön elő, hogy ki mehet ezen felül (Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: Így 
van!) 1800 hektárig, és itt már valóban úgy van, hogy csak azok, akik 1200 hektárig igazolt 
állategységgel vannak a mostani tervezetben meghatározott számok szerint. (Gőgös Zoltán: 
De miért, Sanyi?) Én csak ezt szerettem volna tisztázni, mert a részedről, alelnök úr, az 
hangzott el, hogy ők már nem is érhetik el az 1200 hektárt sem. (Gőgös Zoltán: Én azt nem 
mondtam, én 1800-at mondtam.) Dehogynem, ezt mondtad sajnos, ezt mondtad, a 
jegyzőkönyvben majd megnézzük, ne is indítsunk erről vitát. (Gőgös Zoltán: Jó, 1200 hektárt 
elérhet, de ez akkor is diszkriminatív.) Így van, és aki 1200 hektár fölé akar menni, az már 
csak állattenyésztő lehet állategység-igazolás mellett, ez viszont valóban így van benne. 
(Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: De mindenki.) Akkor egyformán értjük ezt. 
(Gőgös Zoltán: Nem mindenki. Új nem lehet.) 

Varga Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Államtitkár úr, egy kérdést szeretnék 

feltenni. Említette az előzetes beszámolójában, hogy az, hogy egy sarkalatos törvényt nem 
sarkalatos törvényekkel módosítunk, talán úgy fogalmazott röviden, hogy egyes részei 
sarkalatos törvényeket is érintenek. Nem tartjuk ezt aggályosnak alkotmányossági 
szempontból, hogy tehát egy sarkalatos törvényt nem sarkalatosan módosítunk? Ha nem 
tartjuk, akkor arra kérném az államtitkár urat, hogy akkor térjen ki arra, nevesítse azt, hogy 
önök szerint melyik az, amelyik igen, sarkalatos, tehát ami ebben a törvényben sarkalatos, és 
hogy kezeljük, ami nem sarkalatos, illetve ami nem sarkalatos, többnyire arról beszéltünk 
idáig. A kérdésem lényege tehát az, hogy az, hogy egy sarkalatos törvényt módosítunk, az 
önmagában alkotmányossági aggályokat felvet szerintem, ha nem, akkor, államtitkár úr, 
várnám a válaszát.  
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Az osztatlanra adott válaszában, amikor kormányhatározatra hivatkozik, hogy az 
általam felvetett életszerű problémát kormányhatározat fogja majd módosítani, én azt 
gondolom, hogy itt a sorrenddel megint lehet probléma, ugyanis ez a törvény nem nevesíti azt, 
hogy ennek mi a határideje, vagy bármi módon…, vagy legalább azt betenné, hogy kivétel az 
az eset, amit én felemlítettem, amelyről majd kormányhatározat fog rendelkezni, vagy 
valamilyen módon ha ezt nem kezeljük, akkor ebben a vonatkozásban mindenképpen lesz egy 
olyan hézag, amelyik konfliktusokat vagy nemkívánatos folyamatokat indíthat el.  

Az ombudsmannal kapcsolatban az államtitkár úr, helyettes államtitkár úr elmondta, 
hogy az ombudsmannak az volt a kifogása, hogy nem támadható meg a földbizottság 
véleménye törvényi úton. Megkaptuk a választ, hogy hogyan, mégis ezzel nem ért egyet. De 
nem ez volt a leglényegesebb pontja az ombudsman észrevételének, hanem maga a 
legitimációja ennek a földbizottságnak. Ezt hogy kívánjuk kezelni? Ugyanis ami javaslatot én 
tettem, az, hogy egy helyi szavazáson legyenek ezek legitimálva és kiválasztva ezek az 
emberek, ez nagyon jól kombinálható azzal, amit Sáringer képviselőtársam mondott, a 
jelölteknek, tehát ily módon a jelölteknek a fedhetetlensége és annak a meghatározása. Én azt 
gondolom, hogy ez azért törvényi szintű, hogy ezt ne dobjuk be a gyeplőt, hogy majd helyben 
a gazdák a legtisztességesebbet fogják kiválasztani, hiszen ez eljárási kérdéseket vet fel, itt 
nem csupán arról van szó, hogy bíznak-e egymásban, meg kiben bíznak, s a többi. Tehát ezek 
a keretek, hogy milyen módon és kit válasszanak, én azt gondolom, igenis legalább feles 
törvényi szintű szint.  

Amit a vetőmaggal kapcsolatban, hogy néhány tucat, arra én is felhúztam a 
szemöldökömet, amikor ezt mondta. Nagyon rossz adatokat kaphatott az AKI-től, hiszen 
gondoljon bele, nem akarom az egészet megismételni, amit Gőgös képviselőtársam 
elmondott, de egyszerűen nonszensz, hogy néhány tucat vetőmagtermelőről beszélünk. Szinte 
minden gazdálkodó törekszik arra egy megfelelő szinten túl, hogy a saját vetőmagszükségletét 
bizonyos keretek között és bizonyos korlátokkal maga állítsa elő. Nem néhány tucat, hanem 
néhány tízezres nagyságrend az, akik így a 10 százalékos határral igenis élni fognak ezzel. 
Tehát túl messze van az élet, a valósát attól, amit a helyettes államtitkár úr mondott ezzel a 
néhány tucattal.  

Ezeket kérném szépen, hogy ha még egyszer átmennénk rajtuk! Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor szintén az előterjesztő képviselőjének adok szót. 
 

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

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Valóban, az állattartást elfelejtettem, bár itt az elnök úr meg többen, akik hozzászóltak, 
megválaszolták. Gondolom, hogy afelől sincsen semmilyen szégyenkeznivalója a 
kormánynak, hogy az állattartás megerősítése és minél nagyobb körben való népszerűsítése 
érdekében mennyi lépést tett a kormány, tehát természetesen nem arról van szó, alelnök úr, 
hogy burkoltan ezzel kíván üzenni a kormány az állattartóknak, épp ellenkezőleg. Ahogy 
egyébként ön említette ezt a már elhíresült 20-80 százalékos arányt, abból indul ki a logikája 
ennek a törvényjavaslatnak, illetve ezen részének, hogy valószínűleg az állattartást mint 
egyáltalán bármilyen tevékenységet az ember nem úgy kezd el, hogy egyből 1200 hektárról 
indul. Tehát ott van a kettőnk között szerintem koncepcionális ütközés, hogy az alelnök úr 
nagyban gondolkodik, és csak a nagyokat nézi, és onnan közelítve valóban úgy tűnhet, hogy 
ez egy diszkrimináció. De akkor, amikor esetleg figyelembe veszi a kormányzati szándékot, 
hogy a középbirtok megerősítését tűztük a zászlóra, ami biztosan nem 1200 hektárnál 
kezdődik (Gőgös Zoltán: Meg nincs is állat!), hanem 200-300-400 hektárnál, ott ez a 
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probléma nem jelentkezik (Gőgös Zoltán: Nem, mert nincsen állat, meg nem is lesz!), tehát ott 
ez értelmezhetetlen. De, alelnök úr, azt szeretnénk, hogy legyen, pont ez a lényege az egész 
rendszernek. (Gőgös Zoltán: Nem lesz. – Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból.) 
Abban az esetben, alelnök úr, hogyha a jóisten is úgy akarja, és itt ülünk mondjuk egy év 
múlva, és ez a probléma előkerül, és bejövünk azzal a javaslattal, hogy nem ezt az 
1200 hektárt kell figyelembe venni, hanem bármi mást, akkor én megkövetem önt, ezt most itt 
jegyzőkönyvbe mondom, de egyelőre ennél többet nem tudok mondani, mint hogy ön felülről 
közelít a problémához, mi meg alulról közelítünk hozzá, tehát ez a probléma a mi 
értelmezésünk szerint nem probléma. Azzal együtt egyébként természetesen igazat adok 
önnek, hogy ha kívülről nézem, és csak azt nézem, hogy valaki 1200 hektáron szántóföldi 
növényt termeszt, van, aki meg ugyanezen csak akkor gazdálkodhat, illetve akkor tud 
továbbmenni, hogyha állatot tart, persze, ez kvázi diszkriminatívnak tűnik, de nem lehet a 
kettőt ilyen szinten egybemosni, legalábbis én azt gondolom. Illetve van ennek egy olyan 
olvasata is, hogy ha valaki eddig csak szántóföldi növényt termesztett, és azt szeretné, hogy 
tovább tudjon lépni, akkor lehet, hogy pont ez lesz az, illetve a kormányzati szándék nyilván 
ez, hogy pont ez lesz az a szegmens, amely rákényszeríti arra, hogy akkor állítson be állatot, 
és úgy tud továbbhaladni 1800 hektárig.  

Varga képviselő úr, sarkalatosság. Remélem, hogy pontosan fogalmaztam. Ennek a 
törvényjavaslatnak, amely itt fekszik az asztalon, vannak olyan részei, amelyek szintén 
sarkalatosak, ezt maga a jogszabály ki kell hogy mondja magáról, hogy mely részei 
tekinthetők sarkalatosnak, ezért van a törvénynek a címében – ezt is említettem –, hogy: 
átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat, hiszen a kettőt valóban együtt kell értelmezni, de 
mind a kettőnek – mármint a földforgalmi törvénynek és itt már mi ilyen munkacímként vagy 
munkarövidítésként úgy nevesítettük, hogy a földforgalmi törvény értelmezőnek, ami nem 
idegen a magyar jogrendben, Ptk., Ptké., ezek az „é” betűk –, tehát természetesen mind a 
kettőnek ugyanaz a kétharmados foka van. Probléma esetleg abból adódhat, képviselő úr – 
nem tudom, hogy erre gondolt-e –, hogyha a kettő között lesz koherenciaütközés, de a mi 
reményeink szerint ezek teljesen egymásba vannak fésülve, tehát nem rontja le az egyik a 
másikat, hanem csak értelmezi mondjuk a most itt lévő földforgalmi törvényt értelmező 
rendelkezés a már kihirdetett földforgalmi törvényt.  

Csak a pontosítás miatt, ami az osztatlan közös tulajdonos megjegyzést illeti: nem 
kormányhatározat, hanem kormányrendelet fog születni, és továbbra is azt tudom mondani – 
de ha gondolja, szívesen felajánlom, hogy akár itt, az ülés után beszélgessünk erről –, hogy ez 
nem az a szint, tehát nem tudom a törvényben leszabályozni, amit ön mond, mert ha minden 
egyes ilyen példát bele akarnék rakni a törvénybe, akkor abból egy lexikon lenne. De semmi 
nem zárja ki – és itt nekünk ezt kell igazából ezen a szinten szabályoznunk –, hogy meglegyen 
a lehetőség abban, hogy a kormányrendeleti szinten ezeket a problémákat akár pozitívan 
diszkriminálva tudjam szabályozni. Erre mondom azt, hogy ez a lehetőség megvan, sőt 
megvan a szándék is, hogy akkor ilyen irányba szabályozzunk.  

A földbizottság kapcsán ugyanazt tudom végül is elmondani, hogy a garanciális 
alapszabályok megvannak, ezt valóban másképp látjuk az ombudsman úrral. De most 
gondoljanak bele, ennek a kormányrendeleti lába is még most fog következni. Rengeteg olyan 
nyilvántartása van a magyar államnak, ezek közül jó néhány egyébként közhiteles 
nyilvántartás, például a földhasználati nyilvántartás, amelyből egyértelműen kiolvasható, 
hogy kik azok az adott településen, akik potenciálisan ennek az úgynevezett gazda-, 
gazdálkodói közösségnek a tagjai lehetnek. Ha én jól értettem, amit ön mond, ez elé betenni 
még egy ilyen választást vagy tisztújítást vagy nem tudom micsodát, azt mi nem tartjuk 
indokoltnak. Mi azt szeretnénk, hogyha egy település határában a nyilvántartásaink szerint 
150 gazdálkodó van, akkor igenis mind a 150 kapja meg a lehetőséget arra, hogy a 
földbizottság tagjainak a megválasztásában részt vegyen egyetlenegy szavazati joggal. Miért 
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akarnék én – ennél a példánál maradnál – a 150-es körön belül még egy szűrőt berakni, hogy 
utána már csak 60-an legyenek, mint valami küldöttgyűlés? Nem, mi azt szeretnénk, hogy 
ahol 150 vagy 500 vagy nem tudom hány gazda van, ott azok mind kapják meg a jogot arra, 
hogy ezen a választáson részt vegyenek. Ennél demokratikusabb – elnézést, hogy túl sűrűn 
használom ezt a kifejezést! – jogot vagy demokratikusabb módszert nem tudok elképzelni. 
(Gőgös Zoltán: Ha tudják, hogy mikor lesz a választás!) 

Ami pedig a vetőmagot illeti, én fogalmaztam pontatlanul, elnézést kérek! Nyilván a 
néhány tucatot a nagyságrendre értettem, aki ilyen nagyságrendben lesz érintett a vetőmag-
előállításban. Értelemszerűen annak, aki – ahogy a képviselő úr mondta, és amit a kormány 
természetesen támogat is – saját magának termeti meg a vetőmagszükségletet, annak ahhoz 
nem kell 120 hektár, azt gondolom, ebben megegyezünk, hiszen ha valaki 3-400 hektáron 
gazdálkodik, akkor értelemszerűen nem kíván 120 hektáron vetőmagot előállítani. Én tehát a 
nagy vetőmag-előállítók szempontjából mondtam, és azzal a jogfenntartással, ha 
megbocsátják nekem, hogy természetesen ha azt látjuk, hogy valóban visszaélnek ezzel a 
lehetőséggel azok, akik erre predesztinálva vannak, akkor természetesen a módosítás 
lehetősége pár hónap múlva megadatik az Országgyűlésnek. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 

További kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Nekem csak egy nagyon rövid kérdésem van, ha 

szabad, bár lehet, hogy nem itt kellene feltennem, meg nem is biztos, hogy kapok rá választ. 
Az elmúlt – tudom én – most már szerintem olyan 6-8 év óta nagyon komoly fejlesztések 
lettek az ÁTK keretén belül az állattenyésztő-telepek korszerűsítésébe beáldozva, idén is, ha 
jól tudom, vagy az elmúlt évben is, ha jól emlékszem, 60 vagy 70 milliárd forint. Énnekem 
aggályon van azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a telepeknek a működése hosszú távon 
rentábilis lesz-e egyáltalán. Nem tudom, hogy erre van-e válasz, ezt én csak mint gondolatot 
vetem fel. Köszönöm. (Varga Géza jelentkezik.) 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): És… 
 
ELNÖK: Nem neked adok szót, alelnök úr (Gőgös Zoltán: Bocsánat, elnézést!), mert 

Varga Géza jelentkezett, de utána megadom a szót, ha jelzed. (Gőgös Zoltán: Jó, rendben, 
nem láttam, hogy Géza jelentkezett.) Varga Gézának adok szót. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak azért kértem újra szót, mert mintha 

nem ugyanarról beszélnénk – bizonyára félreérthető, vagy más a megközelítésünk –, és a 
földbizottságokra térnék vissza. Én nem szűkíteni gondolnám ezeknek a földkiadó 
bizottságoknak vagy földvédelmi bizottságoknak vagy akárhogy nevezzük (Jakab István: 
Simán földbizottság. – Örvendi László: Földbizottság, semmi más. – Közbeszólások: Csak 
földbizottság. Nem földkiadó bizottság, az a kárpótlásnál volt.) Jó, tehát a földbizottságoknak 
a körét én nem szűkíteni javasoltam, hanem éppen hogy bővíteni, hiszen az ombudsman úrnak 
az volt a kifogása, hogy olyan kör dönt valamiről, egy körön kívüliről dönt, és ehhez nincs 
joga, mondjuk körülbelül ez volt, ami a legitimációval kapcsolatos kifogása volt. Én ezért 
mondom azt, hogy valamennyi helyben lakó vegyen részt annak a földbizottságnak a 
megválasztásában, és a „valamennyi helyben lakó” nem szűkítés, hanem bővítés, hiszen ők 
valamennyien potenciálisak, ők valamennyien potenciális földhasználók, ha egyébként a 
sarkalatos törvény „földműves” fogalmának megfelelnek, elég, ha a fiatalokat említem. Tehát 
a fiatalok majd a helyben lakók köréből, tehát egy kívül… a jelenleg földtulajdonnal vagy 
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földhasználattal rendelkezők körén kívülről fog érkezni, ez a kívülről szeretne belépni ebbe a 
körbe, és ilyen értelemben tehát ezt a helyben lakók által megválasztott bizottságra célszerű 
kiterjeszteni. (Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Gőgös Zoltánnak adok szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Csak egy rövid megjegyzés még az 

állattartással kapcsolatban. Szóval, államtitkár úr, lehet ez egy logikusan felépített dolog, 
hogy majd mindenki a saját tejből sajtot fog árulni, minden kisgazdaság, de azért higgye el 
nekem, hogy sokkal nagyobb esélye lenne annak, hogy azoknál a nagyobb kis-, 
középvállalkozásoknál, mert ezt mindig elfelejtjük ám, hogy ezek kis-, középvállalkozások, 
még a 3 ezer hektáros birtokok is a létszám meg az árbevétel miatt, akiket olyan nagyon 
szeretünk másban, csak az agráriumban nem, hogyha itt azon múlik, hogy elveszti-e a 
korábban megszerzett földterületét, és mondjuk előtte egy-két évvel abbahagyott állattartást 
újraindítja-e vagy sem, mert megvan hozzá az infrastruktúrája, még a hozzáértő szakemberek 
is, akkor én nagyobb esélyét látom annak, hogy ha ez 1800 hektárt meg tudna tartani a 
korábbi birtokából, akkor lehet, hogy elindítana egy állattartást. De úgy, hogy eleve előírjuk, 
hogy csak annak lehet majd 1800 hektárja, akinek már most is van, és nem nézzük meg azt, 
hogy miért hagyta abba mondjuk akkor, amikor 56 forint volt egy liter tejnek az átvételi ára, 
most meg száz, de nem indította el, mert látja, hogy nem lesz hozzá elég takarmánya, ha nem 
tud megfelelő földterületet hozzárendelni, azért ha úgy mindenki a szívére teszi a kezét, ennek 
nagyobb lenne az esélye, mint annak, hogy a most induló gazdaságokban majd minden gyerek 
reggel 5-kor felkel fejni. Azért én erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez így van-e, 
vagy így lesz-e, mert én tudom, hogy nem így van.  

Magyarul: állattartás Magyarországon akkor lesz, hogyha a mindenkori hatalom 
tudomásul veszi, hogy vannak van egy mérethatékonysága, és az alapján kell ezt… Egyébként 
ez így van Európában is, mert ahol kisebb a méret, ott most már robotok dolgoznak, hogy ne 
kelljen ember, itt meg azért kell viszonylag sok ember, hál’ istennek, mert még nem tartunk 
ott, hogy mondjuk egy ezres tehenészetben fejőrobot legyen, mert még nem éri meg. Csak 
azért arra is figyelni kell, hogy máshol nincs munkalehetőség, államtitkár úr. Tehát 
kiránthatjuk mi a földterületet mondjuk a Mezőhegyesi Ménesbirtok alól most, 3 ezer hektárt, 
de ott most már elkezdett gondolkodni a 450 dolgozó, hogy mi lesz velük. Nem boldogok, 
higgye el nekem, mert pontosan tudják, hogy tíz család harmincad magával fogja a 3 ezer 
hektárt művelni egy darab állat nélkül, mert már azt is tudják, hogy ki fogja megkapni, és ez a 
legszörnyűbb az egészben.  

 
ELNÖK: Na! (Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból: Na!)  
Amennyiben nincs további kérdés, újra megadom a szót az előterjesztő 

képviselőjének.  
 

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

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
A Farkas képviselő úr által említett ÁTK. Nemcsak önnek mondom nyilván, hanem, azt 
gondolom, nyílt titok, és nyilván ez ilyen szempontból egy tudatos kormányzati szándék volt, 
hogy nagyon hosszú időt hagyott az Országgyűlés is és a kormány is, vagy hagy a 
felkészülésre, az új földforgalmi törvény hatálybalépésére. Támadtak is bennünket emiatt 
egyébként, hogy nincs úgynevezett visszaható hatálya a jogszabálynak, tehát aki most 
„bebetonozza” a saját földhasználatát, az értelemszerűen annak függvényében, hogy mennyi 
időre tud földhaszonbérleti szerződést kötni, az megtörténik.  
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ÁTK korszerűsítésnél, most nyilván a minimumot mondom, és tudom, hogy a 
képviselő úr nem feltétlenül a fenntartási kötelezettséges öt évre gondolt, de miután öt évnél 
rövidebb haszonbérleti szerződést nem nagyon szoktak kötni, én azt gondolom, hogy ez a 
része abszolút nincsen veszélyben a dolognak. Azok, akik egy állattartótelep-korszerűsítési 
pályázatot beadtak, azok, azt gondolom, teljes biztonsággal 10, 15, de akár 20 éves 
haszonbérleti jogviszonnyal rendelkeznek, arra pedig, azt gondolom, én biztos nem 
vállalkoznék, hogy lemodellezzem, mi lesz 10, 15 vagy 20 év múlva a magyar agráriumban, 
akármi lesz is a sorsa a jelenleg az asztalon lévő földforgalmi törvénynek. Szerintem tehát 
maradjunk abban a körben, amit időtávban nagyjából belátunk, az szerintem egy jó öt év! 
Elindult egy folyamat, és értelemszerűen ahogy az élet majd hozzáigazodik, vagy mi igazítjuk 
a jogszabályt az élethez, ha ez szükséges, de, hangsúlyozom, hogy adjuk meg az esélyét 
annak, hogy ez megtörténjen! Elég komoly változás az, amit most megpróbálunk átültetni a 
gyakorlatba, biztos, hogy lesz benne csiszolási probléma, de ha nem kezdjük el, akkor 
értelemszerűen nem fogjuk tudni, hogy hol kell utána hozzányúlni.  

A földbizottságok kapcsán akkor újfent: valóban van akkor egy elvi probléma vagy 
egy elvi szembenállás mind a képviselő úr és köztünk, mind – azt gondolom, nyugodtan 
mondhatom – az ombudsman és köztünk. Egy általános választással egyenértékű választói 
közösséget létrehozni a helyi földbizottság a 3-5-7-9 tagjának a megválasztására, azt 
gondolom – és most meg ezt olvastam ki abból, amit mondott, képviselő úr, és remélem, hogy 
most már jól értettem (Varga Géza: Igen.) –, ezt teljes mértékben indokolatlannak is tartom, 
feleslegesnek is tartom, ráadásul abszolút nem fér össze a földforgalmi törvény 
koncepciójával. Arról beszélünk, hogy a 10 millió magyar állampolgárból körülbelül 500 ezer 
lesz az, aki megfelel a földműves fogalmának. Ha ezt elfogadjuk, vagy legalábbis tudomásul 
vesszük, hogy most ez a kormányzati szándék, és ez fog a gyakorlatban átültetődni, akkor erre 
az 500 ezres földműves létszámra hogyan vetítsem rá mégis a 10 milliót? Magyarán szólva: 
én mint nem földműves milyen jogon akarok beleszólni abba egyébként, hogy az én 
településemen ki és miért kerüljön be a helyi földbizottságba? Abba szóljon bele az, aki azon 
a területen gazdálkodik, mármint most a gazdálkodást abban a vonatkozásban értem, hogy 
akinek ehhez valamilyen köze van. Pont erre akarjuk az egész koncepciót elterelni, a 
professzionális agrárium irányába ez az egyik első lépés, vagy ez az egyik alapkérdés, hogy 
azok döntsenek a földről, akik azon élnek, akik arról rendelkeznek, másnak ehhez, ha tetszik, 
ehhez túl sok köze nincs. Akinek lehetett volna – ezt az előbb kifejtettem –, az a 
földtulajdonos, de ott meg azt mondtuk, hogy ha a tulajdonos nem is használja a saját földjét, 
akkor ezáltal kvázi lemondott erről a fajta jogáról is, hogy ő beleszóljon, hogy egyébként a 
földbizottságban kik képviseljék az adott települést.  

Gőgös alelnök úr, állattartás még mindig. Itt is azt gondolom – de ezek a viták már 
lezajlottak közöttünk májusban is, nagyon inspiráló beszélgetések voltak egyébként –, hogy 
máshonnan közelítünk. Alelnök úr, nem tudok mást mondani, nyilvánvalóan a kincstári 
optimizmus is azt kell hogy mondassa velem, hogy bízunk abban, hogy beváltja a hozzá 
fűzött reményeket a jogszabály (Gőgös Zoltán: És ha nem?), de elfogadom azt, amit mond, 
erre mondtam az előbb is, hogy természetesen ha szükséges, és a kormány belátja, hogy nem 
jó irányba indult el a dolog – de ehhez kell egy bizonyos kifutási idő, tehát nem lehet Hűbele 
Boldizsár módjára azonnal a másik irányba elfordítani a hajókereket, míg még azt sem tudjuk, 
hogy egyáltalán lesz-e ott jéghegy vagy nem, tehát várjuk már meg, amíg legalább valaki 
jelzi, hogy tényleg ott van egy jéghegy, és még időben fordítsuk el a kormánykereket; de most 
egyelőre még a nyílt tengeren megyünk, és sehol semmi. Én tehát ezt kértem csak, hogy 
legalább ezt a fajta bizalmat hadd kapja már meg, nem is a kormány, hanem a jogszabály, 
hogy hogyan fog tudni működni a gyakorlatban. Köszönöm, elnök úr.  
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Szavazás 

ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor a 
szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy az imént vitatott T/13140. 
számú törvényjavaslat általános vitára alkalmas. Aki ezzel egyetért, az ezt kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Bizottságunk 
többségi vélemény alapján általános vitára alkalmas.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 
kijelölése 

Kérdezem az ellenzéket, hogy állítanak-e kisebbségi véleményt elmondó…? (Gőgös 
Zoltán: Hajnali 3-kor? – Derültség.) Kérdezem, hogy komolyan gondolják-e a törvénynek a 
vitáját, és állítanak… (Gőgös Zoltán: Komolyan, persze!) Igen. (Dr. Józsa István: Aki 
ütemezi, az is úgy gondolja? – Varga Géza: Jó, akkor én elmondom. – Gőgös Zoltán: Osszuk 
meg! …Ne osszuk meg, mondjad! Majd én elmondom máshogy.) Igen, Varga Géza. A 
többségi véleményt én magam szeretném elmondani. Kérdezem a bizottságot, hogy Varga 
Gézával, mint a kisebbségi, és Font Sándorral, mint a többségi véleményt elmondóval 
egyetért-e. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Igen, egyhangú, ezek szerint 
megválasztottuk a két felszólalónkat.  

Az első napirendi pontot lezárom.  

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
T/13139. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Folytathatnánk ott, ahol abbahagytuk, mondhatom, mert a második napirendi pontban 
az egyes agrártárgyú törvények megtárgyalására kerül sor, a T/13139. számon benyújtott 
indítvány kerül napirendre. Ugyanazt a képviselőket köszönthetem a kormány részéről, 
kiegészülve idő közben Andréka Tamás úrral. Megadom a szót az előterjesztőnek, szintén a 
helyettes államtitkár úrnak, hogy ismertesse a szintén sok jogszabályt megnyitó 
törvénytervezet főbb fordulatait. 

 

Dr. Simon Attila István (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Az idő előrehaladtára való tekintettel is, és természetesen ezzel nem 
leminősítve a törvényjavaslatot, megpróbálnék egy kicsit kevesebbet beszélni, és inkább 
átadni a lehetőséget önöknek, hogyha bármilyen kérdés, észrevétel van.  

Amit elöljáróban szeretnék elmondani, az az, hogy most már visszatérő gyakorlatnak 
lehet mondani, hogy a vidékfejlesztési tárca – egyébként, azt gondolom, majdhogynem 
egyedüliként a kormányzatban – minden év végén hoz egy olyan, csúnya névvel 
salátajogszabálynak nevezett törvényjavaslatot, amelyben összegyűjtjük mindazokat a 
jogszabály-módosítási vagy törvénymódosítási kezdeményezéseket, amelyek a terjedelmüket 
tekintve nem igényelnék, hogy önálló törvényben kerüljenek megtárgyalásra és elfogadásra, 
ugyanakkor jelen esetben indokolt, hogy ezek még a 2013. évben elfogadásra kerüljenek, és a 
jövő évben a túlnyomó többségük január 1-jén, illetve nyilván néhány része a későbbiek során 
hatályba is lépjen.  

Az itt lévő törvényjavaslatban 33 törvénynek a módosítására teszünk javaslatot. Ezek 
között természetesen vannak tényleg a szó szoros értelmében vett technikai jellegű 
módosítások, és vannak egyébként szakmai értelemben komolyabb, fajsúlyosabb, érdemi 
módosítások. Inkább tényleg csak példálózó jelleggel: van több olyan törvény, amelyet a 
miniszter megnevezésének a pontosítása miatt kellett vagy kellene módosítani, akkor van 
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olyan, ahol felhatalmazás szerepel, hogy például a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból 
vehessen át az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, és azokat használhassa, de ugyanilyen például 
a környezet védelmének a szabályairól szóló törvény módosítása, ahol az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek a hatósági része, a közszolgáltatókat minősítő hatóság 
kell hogy az úgynevezett OKIR rendszerben lévő adatokhoz hozzáférjen.  

Egy elég komoly része a 10-11., illetve a 12. § is talán…, nem, az már, csak a 10-
11. §, a nemzeti parkok övezetekre vonatkozó módosítása. Itt fogalomhasználatokat is 
lecserélünk, a jelenleg hatályos „kezelt övezet”-ből például „természetkímélő hasznosítás 
övezet”, a „bemutató övezet”-ből „szolgáltató övezet” fogalomhasználatra kerül sor, illetve 
egy felhatalmazó rendelkezés is beépítésre kerül a törvényjavaslatba, hogy egy VM-rendelet 
lehetőséget adjon arra, hogy a természetvédelmi anyagi jogi keretszabályokat meg lehessen 
alkotni.  

Érintett a vad védelméről szóló törvény, annak a törvényi előírása, hogy a vadvizsgát 
megelőző tanfolyam szervezésére a később kiadandó rendelet szerint a vadászati hatóság 
adjon engedélyt. Nyilvánvaló, ez is – ha szabad azt mondani – a professzionalizmus irányába, 
tehát a minél könnyebb ellenőrizhetőség irányába tolja el a vadászativizsga-lehetőséget.  

Egy nagyon komoly szelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosítása. 
Ennek részben az az oka, hogy felfedeztünk olyan gyakorlati problémákat, amelyek kezelése 
szükséges, volt olyan, hogy joghézagot vagy legalábbis szabályozatlansági hiátust véltünk 
felfedezni, amire kialakult egy gyakorlat, amely gyakorlat azonban nem azt mondom, hogy 
földhivatalonként eltérő, de legalábbis az ország különböző pontjain különböző módon alakult 
ki, amit persze a minisztérium körlevelekkel próbált egy irányba állítani, de az természetesen 
nem egy normatív aktus. Szeretnénk tehát ezt itt az Inytv. módosításával rendbe tenni. 
…Elnézést, csak próbálom tényleg azt elmondani, ami valóban szükséges.  

A géntechnológiai tevékenységről szóló törvény kapcsán az összeférhetetlenségi 
szabályok pontosítására kerül sor.  

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben is például az állatkert 
fogalmának a pontosítására a nemzetközi jogrendszernek, az európai normáknak megfelelő 
módon kerül sor.  

A szőlőtermesztésről, borgazdálkodásról szóló törvényben a „védett eredetű” kifejezés 
jelölésként történő használatára vonatkozó rendelkezéseknek a pontosítására kerül sor. Illetve 
lenne egy felhatalmazás, ami alapján törvényi felhatalmazás alapján kiadott rendeletben vagy 
a termékleírásokban történhessen meg a tokaji borkülönlegességek előállításával kapcsolatos 
szabályozás.  

Módosítjuk a 2007. évi XVII. törvényt, amely a hacs-ok eljárása vonatkozásában 
garanciális szabályokat állapít meg.  

Szintén egy abszolút gyakorlati rész, hogy a kormányablaknál is benyújtható a 
földvédelmi kérelem, ugyanakkor eljárási cselekmény és döntés meghozatalára 
értelemszerűen ez az úgynevezett közreműködő szervezet nem jogosult, merthogy helyszíni 
szemlén alapul. Ez alapján azonban bejönne a Ket.-nek a tíznapos határideje, hogy a kérelmet 
el kell bírálni, ez egy ilyen helyszíni szemle esetén értelemszerűen nem lehetséges, tehát itt 
például a Ket. alóli kivételt kellett hogy megfogalmazzuk 30 nap vonatkozásában. 

Az élelmiszerláncról szóló törvény szintén a gyakorlati tapasztalatok fényében kerül 
pontosításra. Újraszabályozásra kerül az élelmiszerhamisításra vonatkozó szabályrendszer, 
kiterjed minden élelmiszerlánc-termékre, növényvédő szerre, állategészségügyi termékre, 
élelmiszerre, kiegészül a gazdasági előny és a haszonszerzési célzattal. Az élelmiszerlánc-
felügyelet, azt gondolom, az egyik olyan sikeres kormányzati szerv és sikeres kormányzati 
tevékenység, amely nagyon jól működik Magyarországon nemzetközi viszonylatban, 
összehasonlításban is, tehát a teljes körű ellátás biztonsága, biztosítása már eddig is rendben 
volt, ugyanakkor szeretnénk ezt tovább erősíteni. Ezért egy felhatalmazó rendelkezés van a 
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jogszabálytervezetben, hogy egy úgynevezett élelmiszerlánc-biztonsági centrum nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság megalapítására kerüljön, kerülhessen sor, ami természetesen egy 
száz százalékos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság lenne, amely segítené, mondom, 
ezt az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenységet. 

Szintén idetartozik a bírságok kérdése. Új intézkedési nemek, új bírságolási 
tényállások kerülnének bevezetésre. A módosítás 150 millió forintra emelné a növényvédelmi 
bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legmagasabb összegét, úgy gondoljuk, hogy ez 
megfelelő elrettentő erő azok számára, akik esetleg ilyenben ipari méretekben gondolkodnak, 
hogy ilyen jogszabálysértést elkövessenek.  

Módosításra kerül az erdőtörvény, a speciális erdőgazdálkodási jogviszonyokhoz 
kidolgozott mintaszerződések használatának okirati, alaki és tartalmi vizsgálatának az 
egyszerűsödését elérve ezzel.  

Az NFA kapcsán arra talán még többen emlékeznek, amikor megemeltük az 
1 hektáros térmértéket az NFA-törvényben 3 hektárra, hogy pályáztatás, árverés mellőzésével 
adásvételi szerződést köthessen a Földalapkezelő, és akkor itt, azt gondolom, kollektíven az 
alelnök úr azt javasolta – visszaemlékszem arra az ülésre –, és én azt abszolút befogadtam, sőt 
aztán végül is a jogszabályba is az került be, hogy erre csak akkor legyen lehetőség, hogyha 
nincs a szomszédos területen is állami tulajdonban lévő ingatlan. Most, így utólag, 5-6 hónap 
elteltével azt kell mondjam, hogy lényegében – hogy fogalmazzak finoman? – kihúztuk a 
talajt a rendelkezés lába alól, tehát ezzel csináltunk egy üres halmazt, ugyanis azóta 
egyetlenegy négyzetméter földet nem tudott eladni így a Nemzeti Földalap, mert annyira 
szétaprózódott az állam tulajdonában lévő földek köre, hogy nem tudtuk alkalmazni. Úgyhogy 
most visszatértünk a kályhához, és kiírnánk ezt a szűkítő feltételt, azt mondanánk továbbra is, 
amit akkor is mondtunk, csak egy kicsit letértünk erről közösen, hogy igenis a 3 hektár alatti 
térmértékű ingatlanokat tudja értékesíteni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet. 
Természetesen az ebből befolyó forrásokból egyébként termőföldet fog vásárolni, hiszen – ha 
visszautalok az előzőekben tárgyalt földforgalmi törvényre – minden terület vonatkozásában, 
minden ingatlan vonatkozásában első helyi elővásárlási joga van a magyar államnak.  

Nem kívánom eltagadni, elhallgatni, mert ha máshogy nem, kérdésként úgyis 
felmerülne, hogy szintén a Nemzeti Földalapról szóló törvényben az összeférhetetlenségi 
szabályok közül kiemelésre kerül az államtitkár. A jelenleg hatályos törvény szerint a 
Birtokpolitikai Tanács tagja nem lehet államtitkár, miniszter, főpolgármester, s a többi, s a 
többi. Ebből az államtitkár kiesne, aminek az oka, azt gondolom, bizonyára ismert itt: hogy 
május óta Bitay államtitkár úr személyében állami földprogramért felelős államtitkára van a 
kormánynak, aki azonban pont e miatt a passzus miatt pont a BPT-ben, tehát a Nemzeti 
Földalapkezelő Birtokpolitikai Tanácsában, ahol a koncepcionális döntések születnek, nem 
lehet tag. Úgyhogy emiatt tesszük meg erre a javaslatot, hogy ezt a lépést az államtitkár úr 
majd már BPT-tagként is megtehesse.  

Nagyon kiválogatva, elnök úr, de tényleg az ígéretemhez tartva magam nem kívánok 
visszaélni a türelmükkel, úgyhogy inkább ha kérdés vagy észrevétel van, akkor arra próbálunk 
a kollégákkal válaszolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak adok lehetőséget. (Jelzésre:) 

Gőgös Zoltán! 
 

Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Az elnök úrral már beszéltük ezt a 3 hektáros ügyet. 
Énszerintem működne ez, csak azt kellene átírni, hogy szántóterület ne lehessen. Mert az, 
hogy csatorna, meg út, merthogy az is ingatlan, tehát énszerintem a problémát az okozta, mert 
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azért így meg… Most én nem feltételezem, hogy eleve több 2 hektáros darabot csinálunk, 
vagy van már eleve az NFA-nál, hogy akkor így az egyben el lehessen adni darabonként, már 
úgy értem, hogy egy tömbben, csak darabonként, én azt elfogadom, hogy ez leblokkolta, de 
szerintem azért, mert azt írtuk be, hogy: „ingatlan”, és nem azt, hogy: „szántó”, mert a szántó, 
az szántó, az az ingatlan-nyilvántartásban egy speciális dolog. Szerintem azért ennyit kibírna 
ez a rendszer.  

Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy az 53 § (3) bekezdésében van a helyi 
akciócsoportokkal kapcsolatban egy változtatás, hogy az ügyintéző, illetve a döntéshozó 
benne csak olyan lehet, aki kormánytisztviselőnek is megfelelne. Most ez milyen hatályú? 
Magyarul most akkor mindenhol újra kell ezt nézni, és csak olyanok lehetnek a jövőben, ha 
mondjuk ez hatályba kerül egy valamilyen időtartamon belül, akik ennek megfelelnek, vagy 
pedig akkor, hogyha annak a mandátuma lejár, vagy nem is tudom, mert most ezeket úgy 
választja egy közösség egy egyesületen belül, tehát most ezzel akkor mi történik? Mert én ezt, 
hogy így legyen, elfogadom, mert ők nyilván kihelyezett karjai mondjuk az MVH-nak 
bizonyos ügyekben, tehát nem mondom azt, hogy ne olyan szintű emberek legyenek, csak az 
a kérdés, hogy ez azokra is vonatkozik-e, akik már azok, vagy majd onnantól kezdve lesz ez 
hatályos, hogyha ez betöltésre kerül?  

Egyébként azt szeretném mondani, hogy nyilván van ebben nagyon sok olyan dolog, 
ami jó, de azért túl sok időt ennek az átnézésére sem kaptunk, és azért általában az ilyen 
salátákban lehet rengeteg dolgot elsütni, mert azért ez is elég széles pályát fog át – nem 
mintha ez nem lett volna régebben, mert én tudom, hogy így volt korábban is, mert nyilván ez 
a leggyorsabb és legegyszerűbb módja a jogalkotásnak. Úgyhogy mi tartózkodni fogunk 
ennek a szavazásánál, mert azért teljes részletességgel nem sikerült másfél nap alatt 
áttekinteni ezt a rengeteg változást, ahol csak hivatkozások vannak nyilván ide-oda, tehát ez 
még bonyolultabbá teszi, mint egy egységes törvénynél. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Lengyel Szilvia! 
 
LENGYEL SZILVIA (LMP): Köszönöm szépen. Én is igyekszem gyors lenni. Három 

dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik rögtön a nemzeti parkokkal kapcsolatos passzussal függ 
össze. Engem meglepett az, hogy itt arra kap felhatalmazást a miniszter, hogy rendeletben 
szabályozza az övezeti besorolásokat. Ez azért lepett meg, mert én azt gondolom, hogy ezt 
nem rendeleti szabályozásban, hanem törvényben kellene szabályozni, és tulajdonképpen 
nagyon érdekelne, hogy itt van ez a „szolgáltató övezet” megnevezés, hogy ez mit 
tartalmazna, mert így nagyon erős félelmem van, hogy nehogy itt gyakorlatilag súlyos 
félreértés keletkezzen a nemzeti parkok feladatait illetően. Ez lenne az egyik kérdésem.  

A következő a vadászati törvénynek a módosítása, hogy úgy módosul, hogy három 
főből álló bizottság előtt lehet tenni, és ha jól emlékszem, akkor az eddig, tehát a hatályos 
szabályozás felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel rendelkező szakembernek a jelenlétét írta 
elő ebben a bizottságban. Érthetetlen, és egy picit, azt gondolom, veszélyes, hogy ez miért 
került ki.  

Az NFA-s 3 hektáros szabályozással kapcsolatosan pedig csak egy megjegyzést 
szeretnék tenni. Ez igazából praktikus és racionális javaslat lenne, hogyha nem lenne a 
Nemzeti Földalapkezelővel kapcsolatban – hogy mondjam? – megrendült a bizalmunk, és 
akkor most így finoman fogalmaztam. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik nem fogja tudni 

támogatni ezt a javaslatot, nem is a tartalma miatt, hanem a benyújtás körülményei miatt. 
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Sokat beszélgettünk róla, és jó néhány olyan része van, amelyet fogunk tudni vagy tudnánk 
támogatni külön-külön, de ennek a megvitatásához még idő kell, úgyhogy a végleges 
álláspontunk kialakítása majd az országgyűlési vita során fog megtörténni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnézést, csak valamit még szerettem volna megkérdezni 

az államtitkár úrtól. A 4. §-ban az, hogy a két kht. vagy kft., Mezőhegyes és Bábolna a 
miniszter felelőssége alá kerül, az azt jelenti, ugye, hogy nehezíti a privatizációt, nem 
könnyíti. (Derültség. – Dr. Simon Attila István: Ellehetetleníti!)  Jó, erre voltam kíváncsi. Mert 
voltak hangok, csak azért mondom, hogy… 

 
ELNÖK: Melyiknek örülnél? 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem ez jó, tehát szeretném jelezni, hogy én ezzel 

egyetértek.  
 
ELNÖK: Hogy támogató szavazatot ide várunk. (Gőgös Zoltán: Igen. – Dr. Józsa 

István: Kikérjük ezt a részt! – Derültség.) 
Röviden magam is hozzá szeretnék szólni, alelnök úr, hogyha segítenél az ülés 

vezetésében! 
 

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

ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt még inkább igaz, amit az előzőekben 

is elmondtam. Az előző törvénytervezetnél is elmondtam, hogy jó néhány olyan technikai 
kérdést kezel le a benyújtott törvényjavaslat, amely nélkül azért kicsit bonyolultabb lenne a 
gyakorló gazdálkodók és az államigazgatásban a földügy területén dolgozók élete. Nem is 
részletezem az összes megnyitott 33 törvényt, ha jól számoltam, 33 önálló törvény került 
megnyitásra a javaslat alapján, mindegyiknél – úgy, ahogy az államtitkár úr is felvezette – a 
gyakorlati élet hozta, hogy miért lenne logikus a módosításokat megtenni. Döntő mértékben 
kedvező irányú, a gazdálkodókat segítő és az államigazgatásban dolgozókat segítő 
indítványokról van szó. Egyetlenegy területre szeretnék rákérdezni, mégpedig a 69. §-ra, a 
gyümölcstermőhelyi kataszteri eljárás új rendjére. Hogyha jól látom, itt az eddigi érdi 
kutatóintézet által nyilvántartott kataszteri rendszert egy teljesen új állami rendszerbe fogjuk 
átvinni, ha jól érzékelem.  

Lehet, hogy párhuzamos ezzel talán a szőlőkataszterek nyilvántartási rendszere, 
amellyel hegybírók és hegyközségek szintjére tudjuk lehozni, és ott mindenki pontosan tudja, 
hogy az adott település közigazgatási határán belül mely területek, dűlők tartoznak a 
szőlőtermőhelyi kataszterbe, és egy kissé bonyolultabb a gyümölcstermőhelyi kataszternek a 
nyilvántartása megalapítása. Erre szeretnék csak visszakérdezni, mert ez egy új eleme 
szerintem az eddigi nyilvántartási rendszernek, ha egy néhány mondatot erre visszatérve még 
kaphatnánk, hogy hogyan is fog akkor működni, lesz-e változás az érintett gyümölcsöt 
telepíteni szándékozók részéről akkor, hogyha elindítják a telepítési szándékukat, elindítja, 
azaz, ha jól értem, most már engedélyhez kötött lesz minden fajtajegyzékben szereplő 
gyümölcs telepítése, és ha jól értem, akkor ezek után csak a gyümölcstermőhelyi kataszterbe 
besorolt területen lehet majd gyümölcsöst telepíteni, ha jól értem, és erre vissza szeretnék 
kérdezni. Itt kik lesznek a kérelem befogadói, állami igazgatási szerv, ez a Nemzeti 
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Agrárkutatási és Innovációs Központ – csak kérdezem –, amelyet itt e helyen kiolvasok, és mi 
lesz az eljárási rendje innentől kezdve? Természetesen a magunk részéről támogatni fogjuk az 
általános vitára való alkalmasságot.  

 
ELNÖK: Visszaadom a szót az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Ha nincs, akkor az előterjesztő képviselőjének adok szót a felmerült kérdések 
megválaszolására.  

 

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

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Gőgös képviselő 
úrnak, az alelnök úrnak a 3 hektáros szántó ügyében: én egyrészt nyilván biztatni tudom az 
alelnök urat, hogy ha van szöveges módosító javaslata, akkor nézzük meg. (Gőgös Zoltán: 
Még nincs.) De azzal együtt – nyilván nem akarok prejudikálni – megégettük magunkat, ezt 
megbeszéltük májusban. Én most megmondom őszintén, kicsi esélyt látok arra, hogy ezt most 
megint megpróbálnánk így körbebástyázni, tehát hogy megint elinduljunk abba az irányba, 
ahova májusban eljutottunk. Én azt gondolom, hogy próbáljuk meg, nézzük meg, hogy mit 
mutat akkor, hogyha a 3 hektárral szabadon gazdálkodhat az NFA, és én csak annyit tudok 
nyilván kérni önöktől, hogy az NFA-val kapcsolatos prekoncepciókat próbálják meg egy 
kicsit (Gőgös Zoltán: Majd figyeljük!) kezelni. Figyeljünk, így van, figyeljünk, aztán megint 
csak az élet meg a gyakorlat úgyis kimondja a döntő szót, hogy élt az NFA ezzel a 
lehetőségével, vagy visszaélt.  

A hacs-ok vonatkozásában a kormánytisztviselők: eddig is így volt, tehát semmilyen 
újdonság nincs a rendelkezésben, csak eddig rendeleti szinten volt, képviselő úr, és pont azért, 
hiszen lényegében egy összeférhetetlenségi szabályt, szabályhalmazt tartalmaz, ezért ezt meg 
kellett emelnünk. Itt jön az, amit már többször említettem, hogy bizony nem mindegy, hogy 
valamit törvényi vagy rendeleti szinten szabályozunk, na, ez olyan, amit meg kellett emeljünk 
törvényi szintre, de a tartalma ugyanaz. (Gőgös Zoltán: Jó.) 

Lengyel képviselő asszonynak, övezeti besorolás: ugyanezt tudom elmondani, 
mármint a jogalkotási hierarchiát. Az övezeti besorolásnak a lehetőségét megadja a törvény, 
körbeírja értelemszerűen azt, hogy az alatt a konkrét övezeti besorolás alatt mit kell érteni, és 
utána azt, hogy ezt levetítse az ország teljes területére, hogy melyiket hova sorolja be, azt 
teljesen indokolatlan lenne törvényi szinten… Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy 
ezzel a fajta bizalommal kell hogy viseltessünk az adott szakterület irányába, ami jelen 
esetben a vidékfejlesztési miniszter, illetve azon belül is a nemzeti parki és tájvédelmi 
főosztály, tehát az ő szakmai munkájuknak az elismerése vagy az el nem ismerése 
természetesen az a rendelet, amely ez alapján kiadásra kerül.  

Konkrétan meg tetszett kérdezni, hogy ez a szolgáltató övezet mit jelent. Egyrészt az 
indokolás 86. oldalán – én is onnan tudok most nyilván tájékozódni, mert ez nem az én 
területen – a következőt tudja olvasni a képviselő asszony: a szolgáltató övezet, maga a 
kifejezés jobban kifejezi azt a szakmai alapelvet, hogy a beépített, lakófunkciókkal rendelkező 
vagy az ember által rendszeresen és nagyszámban látogatott területek tartoznak ide, továbbá 
azt a körülményt, hogy a természetvédelmi kezelés és a természetkímélő területhasználatot 
támogató, kiszolgáló infrastruktúra is elsősorban ebben az övezetben helyezkedik el, illetve 
helyezendő el a jövőben. Tehát ha jól értem vagy prejudikálom a kérdése mögött megbúvó 
vélelmet, akkor ezekkel a fogalmakkal, illetve ezeknek a körülbástyázásával próbálta meg a 
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szakfőosztály éppen ezeket az övezeteket úgy lehatárolni, hogy egy értelmű legyen, hogy 
valami elsődlegesen mondjuk egy szolgáltatásra épül, illetve a másiknak… Ugye, ez a kezelt 
övezet, én azt gondolom, már csak a szóhasználata is, hogy természetkímélő hasznosítás 
övezete, sokkal jobban kifejezésre juttatja azt, hogy melyikkel mik a szándékok, melyik mire 
lett kijelölve. Úgyhogy én azt szeretném kérni öntől, hogy akkor ezzel a szemüveggel próbálja 
meg nézni ezt a jogszabályváltozást. Illetve természetesen módosító javaslat benyújtására 
ebben az esetben is van lehetőség, és akkor konkrétan meg tudjuk tárgyalni, hogy az 
támogatható-e vagy sem a kormányoldalról.  

A vadászati vizsga kapcsán valami hasonló dolog történik, mint amit az előbb a hacs 
kapcsán mondtam a képviselő úrnak. Tehát eddig rendeleti szinten volt meghatározva az, 
hogy ki lehet a vadászati vizsgabizottságnak a tagja, ez ugyanaz a kör, a kamara titkára, 
megyei titkára, a vadászati hatóságnak egy képviselője és egy rendőr. Itt tehát egyébként 
lehet, hogy akkor mi tájékozatlanok vagyunk a főosztályvezető-helyettes úrral, de semmiféle 
felsőfokú vadgazdálkodási végzettség eddig sem volt, és ezután sem lesz. Esetleg az lehet, itt 
ezt sütöttük ki most gyorsan, hogy akinek felsőfokú vadgazdálkodási végzettsége van, miután 
az egy magasabb szintű végzettség, annak nem kell vadászati vizsgát tenni, mert 
értelemszerűen ő professzionálisan műveli. De itt többen vannak, akik vadásznak, úgyhogy 
remélem, a segítségemre sietnek majd, hogyha valami rosszat mondtam! Ez az egy helyzet 
van, ahol az én tudomásom szerint ez a felsőfokú vadgazdálkodási végzettség a vadászati 
vizsgával kapcsolatban egyáltalán előkerülhet.  

Az NFA-t az előbb említettem, azt most még egyszer nem mondanám.  
Az elnök úrnak pedig a gyümölcskataszter kapcsán: valóban nagyon jól kiszúrta, hogy 

a szőlőhelyi kataszter mintájára készült el a gyümölcskataszter. Értelemszerűen a szándék 
ugyanaz, mint ami a szőlőtermőhelyi kataszternél volt anno, hogy főleg az őshonos, azon a 
tájon honos fajták védelme és megerősítése érdekében egy hasonló struktúrában kerüljön 
kialakításra az, hogy milyen fajtajegyzékben telepített gyümölcsöt, gyümölcsfajtát lehet azon 
az adott területen telepíteni. A kérdéseire pedig, amelyeket megfogalmazott, megint csak azt 
tudom mondani – már-már kellemetlen helyzetben vagyok –, hogy az értelemszerűen a 
végrehajtási rendeleti szint lesz. Azért egy konkrétumot tudok mondani: a kérelmet, ahogy ön 
említette, értelemszerűen a kormányhivatalnak a növényvédelmi hatóságánál kell majd 
benyújtani, de ez mind kiolvasható lesz a vhr.-ből. Nem először és valószínűleg nem is 
utoljára fordul elő, hogy törvényi szinten az Országgyűlés csak felhatalmazza a kormányt, 
hogy pont az ennek megfelelő kormányzati szereplőt felhatalmazza arra, hogy aztán a vhr.-
ben lefektetett eljárásrend szerint ezt az eljárást lefolytassa. Köszönöm szépen.  

 

Szavazás 

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

Szavazunk az előterjesztés általános vitára való alkalmasságáról. Kérdezem, hogy ki 
az, aki egyetért azzal, hogy a T/13139. számú indítvány általános vitára alkalmas. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan többség, 16 igen. Ki nem ért vele egyet? 
(Szavazás.) 3 szavazatot látok. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodó szavazatot látok. A 
bizottságunk általános vitára alkalmasnak találta.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Kisebbségi véleményt elmondót állít-e a kisebbségi véleményt megfogalmazók köre? 
(Gőgös Zoltán: Mi nem. Én nem.) Nem. A többség nevében Tóth Józsefet kérném meg, hogy 
a bizottság véleményét képviselje. Ki az, aki elfogadja, hogy Tóth József mondja el a többségi 
véleményt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  
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A második napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztő képviseletét.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. 
évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/12953. számú törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása 

A harmadik napirendi pontra térünk rá, és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvénytervezethez benyújtott módosító javaslatokat vitatjuk 
meg. Az ajánlástervezet szerint fogunk haladni.  

Az első módosítást Magyar Zoltán nyújtotta be. A tárca vagy a kormány álláspontját 
kérdezem.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, ne 

haragudjon, nekem nincs ajánlástervezetem. Kérhetek egyet? 
 
ELNÖK: Hoppá! Egy kis segítséget kérnénk szépen! A titkárság rögtön ad egyet. 

…Annál gyorsabbak a képviselők, és már ott is van egy ajánlástervezet. Tehát akkor most 
visszatérnénk rá. Az ajánlástervezet szerint haladunk tehát, és Magyar Zoltán az első 
indítvány jegyzője. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnézést, elnök úr, 

de az előterjesztő itt most kivételesen nem a kormány, hanem (Közbeszólások: Győrffy 
Balázs!) Győrffy Balázs képviselő úr.  

 
ELNÖK: Mindent elhibáztam. Kezdjük elölről! (Derültség.)  
Ez az indítvány tehát egyéni indítványként került be Győrffy Balázs és Jakab István 

részéről – elnézést kérek! –, ezért először a benyújtókat, az indítványtevőket fogom 
megkérdezni, és csak utána fogom megkérdezni a tárca álláspontját. Bocsánatot kérek! 
Győrffy Balázsnak adok szót az első indítvánnyal kapcsolatosan.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják a beterjesztők. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány sem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 2. indítvány Román István és Font Sándor javaslata.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A tárca? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány is 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.  
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A 3. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Az előterjesztők álláspontját kérem.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Mi a tárca álláspontja a 3. indítványról? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk róla! Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 4. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Az előterjesztők álláspontját kérem.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. A tárca? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
Az 5. indítvány Czira Szabolcs javaslata. Mi az előterjesztők álláspontja?  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatják. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány is 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazzunk róla! Ki az, 

aki támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
Nincs további módosító indítvány, amelyről tárgyalnunk kellene, úgyhogy a harmadik 

napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen a tárca képviseletét. 

Egyebek 

Egyebek. Már megkapták képviselőtársaim a meghívókat, próbáltuk az egész heti 
munkát jelezni, mert sűrűsödik a kötelezettségünk. A holnapi napon a tervezet szerint 
9 órakor szeretnénk bizottsági ülést tartani a parlament 55. számú tanácstermében, ez az 
északi oldalon a Nagy Imre-terem, azt hiszem, más néven, ha jól emlékszem rá. (Közbeszólás: 
Az a 61-es! – Sáringer-Kenyeres Tamás: Nem, az a 61-es! – Dr. Józsa István: Az 55-ös a 
Külügyi bizottság terme.) A Külügyi bizottság terme, elnézést, de a parlament északi felén 
van, majd mindenki legyen szíves ezt beazonosítani, ott kaptunk termet. Azért kértük oda, 
mert van kötelezettségünk a megtárgyalandó napirendi pontok tekintetében, de egyben 
parlamenti ülés is lesz, és könnyen lehet, hogy ma úgy döntünk, hogy szavazás is lesz holnap 
a parlamenti ülésen, tehát fizikai közelségben szeretnénk lenni a parlament üléstermével. Ha 
netán nem végzünk addig, és a szavazási kötelezettségünk miatt be kell menni az ülésterembe, 
akkor visszatérünk, és folytatjuk a bizottsági ülést. Ez a keddi nap.  

Az első helyen kijelölt bizottsági státuszunk és a várható földforgalmi törvényhez 
kapcsolódó segédtörvény kapcsán lesz további kötelezettségünk is, jeleztük, hogy november 
28-án, tehát csütörtökön, 9 órakor itt, a bizottsági termünkben ismét ülést kell tartanunk, mert 
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jelentős számú törvényjavaslat módosító indítványainak a megtárgyalását kell elvégeznünk. 
Ezt szerettem volna jelezni. A határozatképességet feltétlenül kérem majd biztosítani.  

Van-e másnak bejelentenivalója, kérdése az egyebek között? (Senki nem jelentkezik.) 
Ha nincs, akkor az egyebeket is lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


