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Napirendi javaslat  
 

1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat 

(T/13140. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. A Nemzeti Fejlesztési 2030 – az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról 

szóló határozati javaslat (H/13094. szám)  

(Általános vita)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Dr. Nagy István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Patay Vilmos János (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Tóth József (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Suhajda Krisztián (Jobbik)  
Balogh József (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz) távollétében Hanó Miklósnak (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Varga Géza (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről   
 

Hozzászólók  
Greinstetter Balázs helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető  

A napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
A napirendtervezetet kiküldtük, illetve tegnap is ismertettük. Van-e kérdés, észrevétel hozzá? 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a 
napirendet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A bizottságunk elfogadta a 
napirendet. Ezek szerint fogunk haladni. 

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

Módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Az első napirendi pont a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása. Az ajánlástervezetet 
megkapták képviselőtársaim, aszerint fogunk haladni. Köszöntöm Simon Attila helyettes 
államtitkár urat és kollégáit a Vidékfejlesztési Minisztériumból! Azt merem tippelni, hogy 
tárcaálláspontot fognak képviselni az előterjesztők nevében.  

Az első indítvány Magyar Zoltán képviselőtársunké. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
Kiss Sándor a második indítványtevő. Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Kiss Sándor, megadom a szót. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak azért adtam be ezt a 

módosító javaslatot, mert az általános vita során megkérdeztem, hogy… 
 
ELNÖK: Be kellene kapcsolni, vagy közelebb kellene hajolni a mikrofonhoz, 

köszönöm. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Jó. Tehát azért adtam be ezt a módosító javaslatot… 
 
ELNÖK: Vagy lassabban… 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): …, mert az általános vita során megkérdeztem azt, 

hogy a VII. fejezet úgy indul, hogy a hatósági jóváhagyáshoz kötött tulajdonjog 
megszerzésére vonatkozó jogszabályok, és ha továbbolvastam, akkor azt láttam, hogy a 
szerző fél gazdálkodó szervezet – és tudjuk, hogy csak magánszemély…, tehát a szerző fél.. 
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ELNÖK: Nem. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): …, tehát hogy csak magánszemély szerezhet 

földtulajdonjogot… 
 
ELNÖK: Nem, egyház is szerezhet, meg önkormányzat is.  
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): …, és ezt nem értettem. De elfogadom ezt, csak az 

általános vita során nem kaptam erre választ. Nyomatékosan megkérdeztem. 
 
ELNÖK: Igen. Az indítványtevő valóban a parlamenti vitában is megkérdezte az 

előterjesztő képviselőjét, hogy hogyan lehet egyáltalán szerző fél nem magánszemély. 
Tudjuk, hogy lehet, mert önkormányzatok, egyház, sőt a valamikor földtörvény lyukassága 
miatt ’93 és ’94 környékén jogosan szereztek termőföldet társas vállalkozások, sőt külföldiek 
is, és az ő nevükön jelenleg is van, igaz, hogy innen már, ha jól értem, csak kifelé jöhetnek, 
tehát szerezni már nem szerezhetnek – most a különleges joghelyzetben megszerzett földről 
beszélek, és nem az egyházakról és az önkormányzatokról, de elméletileg van lehetőség 
különleges joghelyzet miatt, illetve az egyházak és az önkormányzatok törvényi jogállása 
alapján is szerző feleknek minősülhetnek. Ezt magunk között próbáltam így megbeszélni. A 
tárca álláspontját kérdezem. 

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

kenyeremet, a tárca álláspontja is ugyanez természetesen, mint amit itt levezetett. Tehát ezért 
van ez itt így megfogalmazva.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Ebben az esetben akkor lehetne 

talán egy kicsit pontosítani, hogy nem minden gazdálkodó szervezetre gondolunk itt, hanem 
csak azokra, amelyek jogosan szerezhetnek tulajdont. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Jó, csak a 
félreértések miatt, mert látható, hogy vannak. 

 
ELNÖK: A kétharmados földforgalmi törvény meg nagyon egyértelműen megmondja, 

hogy kik lehetnek szerző felek (Gőgös Zoltán: Persze!), tehát azt nem tudja felülírni ez a, ha 
esetleg úgy érzi, hogy pontatlan megfogalmazás, bár véleményem szerint nem az, de azt nem 
tudja felülírni. Nincs további kérdés, észrevétel, akkor a szavazáshoz érkeztünk. Ki az, aki 
támogatja Kiss Sándor előterjesztését? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 3. indítvány ismételten Kiss Sándoré. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 4. indítvány Lengyel Szilvia képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  

Az 5. indítvány szintén Lengyel Szilvia javaslata.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 6. indítvány Lengyel Szilvia képviselőtársunk javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 7. indítvány Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Miért? Indokolást szeretnék kérni.  
 
ELNÖK: Igen, indoklást kér.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tartjuk 

indokoltnak, képviselő úr, ezt a hatósági erkölcsi bizonyítványt. Azért a tegnapi vitában 
nagyjából elég jól kitárgyaltuk, hogy melyik az a kör, kik azok, akik ennek a testületnek a 
tagjai lehetnek. Ez a hatósági erkölcsi bizonyítvány olyan korlátozó szempont lenne, amit 
nem tartunk indokoltnak ebben a körben alkalmazni. Mégsem egy hatóságnak a képviselőit 
fogják megválasztani, vagy nem egy kormánytisztviselőről, egy köztisztviselőről van szó, 
hanem inkább valami olyasmi ez, mint hogyha egy választáson vennénk részt.  

 
ELNÖK: Valóban sokat, talán a legtöbbet a helyi földbizottságok létéről, nem létéről, 

majdani létéről vitatkoztunk tegnap este. Én azért annyit hozzáteszek, hogy vagyunk itt 
néhányan, akik megéltük a kárpótlás időszakát és a kárpótlási bizottságok létrejöttét, és 
szerintem az óriási tapasztalat, remélem, mindenkinek, hogy aki bolond testületet választott 
meg annak idején magának, annak nagyon bonyolult lett a kárpótlás azon a településen. 
(Közbeszólások: Igen! Ez így van!) Aki pedig tudta, hogy kiket kell oda beválasztani, mert 
nevük volt, szavuk volt, becsületük, tisztességük volt, és régóta ismerte őket a helyi közösség, 
ott a legnagyobb rendben folytak le a kárpótlási folyamatok. Én, ahol lehet, ezt már most is, 
rendezvényeken és bárhol üzenem, és felhívom a gazdatársadalom figyelmét, hogy jól 
gondolják meg, kiket választanak oda be. Tényleg maguknak okoznak örömöt vagy bajt, 
hogyha bolondságot csinálnak. És ezt nem az fogja eldönteni, hogy beírjuk-e, hogy hatósági 
erkölcsi bizonyítványt is megkövetelünk a leendő helyi földbizottság tagjainak a jelölésekor, 
hanem az, hogy bizalmuk van-e azokhoz a személyekhez, és azoknak a rangja, becsülete, 
független pártállása vagy rálátása is van majd az esetleges dolgok döntésében, szerintem ez 
fogja majd igazából eldönteni, hogy annak a helyi földbizottságnak jók lesznek-e a tagjai, 
illetve hogy hogyan fog működni. Tehát roppant nehéz törvényi szabályozással úgy körbeírni, 
hogy biztos jó helyi földbizottságot válasszon majd minden település gazdatársadalma, az 
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roppant nehéz. Sokkal nagyobb a bölcsességben rejlő erő véleményem szerint, mint a törvényi 
körbeírási kötelezettség. Ez az én véleményem.  

Van-e még kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, 
aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 

A 8. indítvány Kiss Sándor és Magyar Zoltán javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 9. indítvány Szili Katalin javaslata, amely összefügg a 10. ponttal. Mi a tárca 

álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megkérdezhetem, hogy itt az indítványtevő mit javasol? Mert ez egy elég 

bonyolult indítvány, már olyan értelemben, hogy látni kellene a teljes törvénykezést. (Gőgös 
Zoltán: Nem, májusra tesz át mindent végül is.) A tárcát kérdezem, hogy mit jelentene ez az 
indítvány.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A képviselő asszony 

félreérti a hatályon kívül helyezés részét, hiszen azért kívánja – legalábbis az indokolásból ezt 
lehet kikövetkeztetni –, azért kívánja hatályában fenntartani a termőföldről szóló törvényt, 
mert a termőföld mint fogalom, az valóban, ahogy ő is hivatkozza, az illetéktörvényben, a 
csődtörvényben, egyéb törvényekben is szerepel. De mi nem a termőföld fogalmát tüntetjük 
el, hiszen azok a törvények a saját fogalomhasználatuk szerint használják a „termőföld”-et, 
tehát ehhez nem kell mankónak a termőföldről szóló ’94. évi LV. Törvény.  

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

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 11. indítvány Lengyel Szilvia javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Gőgös Zoltán: Ehhez nekem lenne!) Igen, Gőgös 

Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ez a „kérheti” most azt jelenti, hogy szúrópróbaszerűen 

ellenőrzi, ugye, ha jól értem. Tehát az eredeti szövegben ez van.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Válaszolhatok, 

elnök úr?  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Megadom a szót a tárcának.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A lehetőséget 

biztosítjuk ahhoz, hogy ő lekérhesse a földhasználati összesítőből az adatot, egyébként nagy 
valószínűséggel minden esetben meg fogja tenni. Tehát igazából mi ugyanazt írtuk le, mint 
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amit a képviselő asszony szeretne, csak nem kell ezt ilyen didaktikusan beleírni, hogy minden 
esetben kérje, hanem kérheti, tehát hozzájut az adathoz, és ezt a saját munkája megkönnyítése 
érdekében meg is fogja tenni. (Magyar Zoltán: Akkor nem értem! – Gőgös Zoltán: Én értem! 
Magyarul bízzunk benne!) 

 
ELNÖK: Magyarul megengedjük azt, hogy az NFA nehogy ennek az információnak a 

hiányában legyen, tehát jogosultságot adunk, hogy betekintést nyerjen (Gőgös Zoltán: Így 
van.), vagyis kikérje ezeket az adatokat. Jó.  

Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.  

A 12. indítvány Lengyel Szilvia javaslata. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy, kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 13-as Lengyel Szilvia indítványa. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
Nem látunk olyan indítványt, amelyről még döntenünk kellene… (Jelzésre:) Igen, 

Sáringer-Kenyeres Tamás! A mikrofont kérem használni. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm. Kérdeztem már korábban is, 

hogy a nyelvtani hibák lesznek-e javítva, a károsítók neve, és a többi, rosszul vannak 
feltüntetve a törvényben. Köszönöm. (Farkas Sándor: Igen, sok van benne.)  

 
ELNÖK: Nyelvtani hibákat vélelmez Sáringer-Kenyeres Tamás. (Sáringer-Kenyeres 

Tamás: Nem vélelmezem, ezek benne vannak. – Farkas Sándor: Van benne, ezt én is 
észrevettem tegnap.)  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az a hiba az agrár-

salátatörvényben van, nem ebben a törvényben. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Ebben is van!) 
Az a károsító nem ebben van. (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) 

 
ELNÖK: Így nehéz lesz a gyorsírónak lejegyeznie az elhangzottakat. (Sáringer-

Kenyeres Tamás közbeszól.) Jó. Kérem, hogy aki ilyet talált, az konzultáljon a VM 
előterjesztőivel, a nyelvtani típusú hibákra gondolok, hogyha ilyenek vannak.  

Az első napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a tárca képviselőinek a jelenlétet.  
A következő napirendi pontunkhoz a kormány képviselője csak néhány perc késéssel 

fog tudni ideérni, úgyhogy addig szünetet rendelek el. (Farkas Sándor: Az egyebeket nem 
beszéljük meg addig? Nincs egyebek?) Annyi, hogy holnap, vagyis csütörtökön 9-kor 
kezdünk, de ezt már tegnap elmondtam. (Farkas Sándor: Holnap van egy albizottsági 
ülésünk.)  

 
(Szünet: 9 20 – 9.24 óráig) 
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A Nemzeti Fejlesztési 2030 – az országos fejlesztési és területfejlesztési 
koncepcióról szóló H/13094. számú határozati javaslat (Általános vita) 

ELNÖK: Folytatjuk a bizottsági ülést a szünet végeztével. A második napirendi pontra 
térünk rá, ami a Nemzeti Fejlesztés 2030 – az országos fejlesztési és területfejlesztési 
koncepcióról szóló határozati javaslat, amely 13094. számon került beterjesztésre. Ennek az 
általános vitára való alkalmasságáról fogunk most vitatkozni. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről köszöntöm Greinstetter Balázs helyettes államtitkár urat, és kérem 
szépen, hogy a határozati javaslat lényeges fordulatait ismertesse bizottságunk számára. 
Megadom a szót.  

 

Greinstetter Balázs (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

GREINSTETTER BALÁZS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a csúszásért, és igyekszem egy nagyon 
rövid felvezetőt mondani, a fejlesztési koncepcióról, ami a bizottság előtt van, a Nemzeti 
Fejlesztés 2030 – országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióról. Hosszú és alapos, 
mintegy kétéves előkészítő munka után nyújtotta be a Nemzetgazdasági Minisztérium a 
kormány, majd az Országgyűlés elé ezt a fejlesztési koncepciót, és azt is fontos megjegyezni, 
hogy ezzel együtt a koncepció elfogadása esetén, amennyiben az Országgyűlés azt támogatja, 
nemcsak új irányok kerülnek kijelölésre a következő időszakra, hanem egyben új végrehajtási 
intézményrendszer is társulhat ehhez, hiszen szintén a Tisztelt Ház tárgyalja a ’96. évi XXI. 
törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosítását. 

A koncepció megalkotását több dolog indokolta. A legfőbb érv az volt, hogy az előző 
kormány és az előző időszak alatt a különböző fejlesztési koncepciók, intézkedések és 
intézményrendszer kevéssé szolgálta a területi integráció és a helyi fejlődés, 
gazdaságfejlesztés irányait, sajnálatos módon egyes esetekben még a területi szakadékok 
tovább is növekedtek ebben az időszakban. Az elmúlt pár évben a kormány számos 
intézkedést foganatosított annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megfordítsa, így – 
példálózó jelleggel – gondolhatunk az önkormányzatok adósságkonszolidációjára vagy a 
szabad vállalkozási zónák kialakítására. Ennek a folyamatnak egy sarokköve lesz és lehet a 
Nemzeti Fejlesztés 2030 fejlesztési koncepció.  

Három momentumot szeretnék mindenképpen kiemelni a koncepcióból, amit 
rendkívül fontosnak tartok. Az első, hogy maga a koncepció egy rendkívül ambiciózus célt 
fogalmaz meg Magyarország számára 2030-ig, mely szerint Magyarország a keletközép-
európai térség egyik vezető gazdasági és szellemi központjává válhat, amely az 
állampolgárainak biztonságos megélhetést biztosít, a népesség gyarapodásával, fenntartható, 
versenyképes gazdaság kialakításával, valamint a környezeti értékek védelmével számol.  

A másik fontos momentum, amelyet szintén szeretnék kiemelni, az, hogy a következő 
időszakban – és ez különösen középtávon értendő 2014 és 2020 között – a fejlesztési 
koncepcióhoz nagyon komoly fejlesztési források párosulnak, ezek a 2014-2020-as uniós 
források. A fejlesztési koncepció teszi le a sarokköveit, és mintegy előzetes feltételként és 
keretként szolgál a ’14-20-as források megtervezéséhez, a koncepcióban foglalt célok, 
irányok és elvek a tervezők munkáját meghatározzák és determinálják.  

A harmadik fontos elem pedig, amit szeretnék kiemelni, hogy azzal, hogy a 
nemzetgazdasági miniszter hatáskörében mind a területi, mind a fejlesztéspolitikai stratégia 
megalkotása egyesült, így az új fejlesztési koncepció megalkotásánál lehetőségünk nyílt arra, 
ami szintén problémát jelentett a megelőző időszakban, hogy az ágazati, szakpolitikai 
intézkedések és a területi koncepciók nem egymással összhangban működtek. A Nemzeti 
Fejlesztés 2030 koncepció keretében a szakpolitikai, ágazati, országos és területi elképzelések 
egy dokumentumban, egy egységes koncepcióban nyertek elhelyezést, így én úgy gondolom, 
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hogy azok a benne foglalt elképzelések egymást erősítve, egymással kölcsönhatásban tudják 
majd kifejteni a hatásukat.  

Mindezek alapján én úgy gondolom, hogy az általunk beterjesztett koncepció alkalmas 
lehet arra, hogy a következő több mint másfél évtizedben a gazdaság még dinamikusabban 
növekedhessen, a területi integráció erősödhessen. Mindezek alapján én bízom abban, hogy 
mind a tisztelt bizottság, mint majd az Országgyűlés támogatni fogja ezt a koncepciót. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak adok lehetőséget hozzászólásra. 
(Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Tisztelt Államtitkár Úr! A koncepció, ami előttünk van, szerintem egy objektív 
helyzetértékelésből indul ki, és nagyjából a realitást tartalmazza. A benne foglalt célok – én 
most kifejezetten a saját területünkről beszélek, tehát nem a területi koncepciókról, tehát nem 
megyei meg egyéb koncepcióról, hanem az agrár- és vidékfejlesztési részről –, ami itt le van 
írva, szerintem azzal nagy vitánk nem lehet. Itt egyetlenegy kérdés merül csak fel: hogy az 
eddigi gyakorlat helyett, ami véleményem szerint eltérő attól, ami itt le van írva – de ez 
nyilván egy vita tárgya lehet –, akkor milyen típusú új gyakorlat jön, milyen típusú 
módszerváltozások jönnek, hogy ami ebben leírásra került, az tényleg meg is valósuljon.  

Én azt gondolom, hogy ha egy-két olyan gesztus – ami persze nyilván több, mint 
gesztus – bekerült volna a napi gyakorlatba, például mint az áfaügy, ami nyilván nagyon sokat 
ront az élelmiszergazdaság helyzetén, a földbérleti pályázatokkal kapcsolatban sem ártana 
elismerni, hogy azért ott sincs minden rendben, mert nem azt hozta, ami mondjuk ebben a 
koncepcióban is le van írva, én azt gondolom, ezzel együtt nyilván az a része, hogy most már 
komplex fejlesztési program lesz, az teljesen reális, hiszen mindig azt mondogattuk, már a mi 
kormányzásunk alatt is, hogy nagyon sokszor meg volt kötve a kezünk, hogy 3-4 helyről 
lehetett egy komplett projektet összeszedni, de ha az egyik lába megbicsaklott, akkor biztos, 
hogy nem lett belőle semmit, tehát ez volt a nehéz része. Ez a program most, azt gondolom, 
ebben segítséget nyújthat.  

Itt most már persze csak egy kérdés lesz: hogy kinél lesz a kasszakulcs, hogy a vidék 
érdekei megjelennek-e majd a nagy városi lobbival szemben, amikor a végrehajtásra kerül a 
sor. Mert, ugye, azt már látjuk, hogy ennek a végrehajtásáért alapvetően majd a megyei 
önkormányzatok lesznek a felelősek, csak nem voltak jó tapasztalataink faluról nézve a régi, 
valamikori megyei fejlesztési programok kapcsán, amiket általában nem a kistelepülések 
döntöttek el, hanem a maradék pénzen osztozhattak, miután a városok nagyjából rendben 
voltak. Tehát hogyha ezek a garanciális elemek megjelennek, akkor én azt mondom, hogy 
lehet ezt támogatni, és támogatni is fogjuk – nyilván majd a vita folyamán megtesszük a 
kritikai észrevételeinket –, de jó lenne azt tudni, hogy eldőlt-e már, hogy ki lesz ennek a 
tetején.  

Én nyilván azt mondom, hogy ha már vidékfejlesztés vagy vidékorientált fejlesztés 
van, akkor jó lenne, hogyha az a szakágazat lenne a tetején, amely ebben érintve van, de én 
attól tartok, hogy nem ebbe az irányba megy a dolog. Nyilván megvalósulhat ez akkor is, ha 
nem a Vidékfejlesztési Minisztérium felel majd a komplex részéért, csak kérdés, hogy 
egyáltalán mi marad nála, látva ilyen vízügyi és egyéb mozgásokat, amelyek nem erősítik a 
tárcát. És például azt sem tudom – mert ebben is szerepel nyilván egy komplex vízrendezési, 
egyéb terv –, hogy ha idő közben ez az ágazat súlyos vérveszteségeket szenved el, meg nem 
biztos, hogy hozzáértő helyen kerül igazgatásra, akkor meglesz-e a garancia, hogy ezt majd 
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végre tudjuk hajtani. Én tehát inkább a napi gyakorlat meg az itt leírtak közötti 
ellentmondásokra hívnám fel a figyelmet, és a napi gyakorlatba még sok mindent be lehetne 
rakni, még a következő néhány hónapban is, hogy ez kellő komolysággal legyen utána 
végrehajtva.  

Nincs ebben frakcióálláspontunk sem, mert nyilván minden területnek megvan a maga 
igénye, lehet, hogy nekünk is lesz vitánk, már úgy mondom, hogy még akár belső politikai 
vitánk is lehet ennek a végrehajtásáról, de én azt hiszem, hogy ami ebben le van írva, és az 
ágazatot érinti, az rendben van, tehát én biztosan támogatni fogom ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi is azt olvastuk ki 

belőle, hogy rengeteg szép és jó van leírva, a Jobbik, bármilyen pozícióba is kerül, vagy 
bármilyen jövő áll is előtte, mindenképpen azon lesz, hogy ezek a szép célok 
megvalósuljanak, legalábbis ezeknek a döntő része. Azzal kapcsolatban már szkeptikusabbak 
vagyunk, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog kinézni, de nyilván ezt meg fogjuk előlegezni 
azzal, hogy én a magam részéről támogatni fogom tudni támogatni most ezt a javaslatot. Jó 
néhány olyan képviselőtársam jelezte az aggályait és az észrevételeit a törvénnyel 
kapcsolatban, akik más területekről érkeztek, más területekkel foglalkoznak, de azokat majd 
az általános vita keretében úgyis ki fogják fejteni. Azzal kapcsolatban is egy kicsit 
szkeptikusak vagyunk, hogy mondjuk 2020 után még lehet-e számolni európai uniós 
forrásokkal, a Jobbik azon is dolgozni fog, hogy ez ne így legyen, már nem az európai uniós 
forrásokkal van problémánk, hanem az Európai Unió jelenlegi működése és léte akkor… 
(Gőgös Zoltán közbeszól.) …, úgy gondoljuk, hogy 2020 után azért már nem reális, de ezt 
majd akkor, gondolom, módosítjuk és újratárgyaljuk. Úgyhogy röviden most ennyit. 
(Közbeszólás: Hozzáigazítjuk a helyzethez.) Ilyen indokokkal, de támogatni tudjuk. 
(Közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? (Senki nem jelentkezik.) Én is szeretnék 

elmondani egy pár gondolatot, addig az alelnök urat kérem meg az ülés vezetésére.  
 

(Az ülés vezetését Gőgös Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót, elnök úr.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem kérdéses, hogy mi magunk is az 

agrárium felől közelítjük meg természetesen a bizottságunk profilja miatt is a fejlesztési 
tervet, és itt hadd emeljem ki – Gőgös Zoltán is említette részben – a mezőgazdaság szerepét, 
társadalmi szerepét! Hála istennek, a miniszterelnök úrnak az utóbbi két-három évben történt 
markáns, a mezőgazdaságot segítő megnyilvánulásai, úgy érzem, pozícionálják, jobb 
helyzetbe hozzák a mezőgazdaságot is, aki az agrárexpókon és egyéb fontos helyeken tartott 
köszöntőjét és megnyitó beszédeit figyelemmel kísérte. De azért van itt néhány olyan kérdés, 
amit társadalmi, gazdasági szinten is tisztázni kellene.  

Az egyik elnyúlik egészen egy környezetvédelmi kérdéskörig, ez a vízügy helyzete. 
Nem arról akarok most beszélni, hogy most esetleg átpozícionálásra kerül a 
Belügyminisztériumhoz a teljes rendszer, hiszen ez történik, aki figyeli, tudja, hanem arról, 
hogy mi mit akarunk kezdeni a vizünkkel mint természeti erőforrással – és ebben rendkívül 
szerteágazó, néha elszigetelt jelenségeket látunk. Egyet tudunk: nem sok olyan ország van a 
világban, amelynek ilyen mezőgazdasági adottsága van, ehhez az adottsághoz hozzátartozik a 
vízben való gazdagság és a vízzel való pazarlás is sajnálatos módon. Vízfogadó ország 
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vagyunk, egyszerűen a Kárpát-medence ilyen, befelé csorog minden, és több vizet engedünk 
ki, mint amennyit befogadunk – ilyen ország, ugyan nekem nincs ilyen listám, de tartok tőle, 
hogy nem sok van, amely ezt megengedheti magának. Ezek után jön az a tipikus problémánk, 
amelyet úgy szoktam mondani, hogy két dolog zavarja a mezőgazdaságot: tavasszal az árvíz 
és a belvíz, utána meg a szárazság, és ez az egész évre kihat. Kérdés, hogy képesek leszünk-e 
ezen időszak alatt a komplex vízgazdálkodást megoldani, tehát azt, ami tavasszal vízbőséget, 
árvizet, belvizet jelent, és utána rögtön egy hónap múlva három hónapon keresztül tartó 
aszályt, szárazodást és öntözésképtelenséget jelent, szerintem hosszú távon ezt a luxust nem 
engedhetjük meg magunknak. De valószínű, hogy nem egy bizottság akaratán fog múlni, 
hogy ezen a helyzeten változtassunk. Egyértelmű, hogy a stratégiának ki kell terjednie ennek 
a kérdéskörnek a kezelésére is.  

Az már csak egy másodlagos dolog ebből adódóan, és látom, hogy Bács-Kiskun 
megyénél meg is említi a Homokhátság vízszintsüllyedését, Bács-Kiskun megye megtartó 
erejének a fokozását, az ottani jelenlegi elnéptelenedési folyamat megállítását, igen, mert a 
Duna-Tisza közén ez a Homokhátság, a Bács-Kiskun megyei térség a leginkább érintett 
többek között szintén a vízhez kapcsolódóan. De sokkal összetettebb a probléma, amit én 
próbáltam érzékeltetni, mint hogy csak Bács-Kiskun megyéről és a Homokhátságról 
beszéljek.  

A mezőgazdaságnak és – a koncepció is azt mondja, hogy – a feldolgozóiparnak 
jelentősebb súlyt kell majd a későbbiekben képviselnie, és itt akkor beljebb jövök: a 
mezőgazdaságitermék-feldolgozásnak meg különösen. Annyi alapanyagot termelünk, hogy 
ihaj, és ezt nagyrészt – úgy szoktam mondani, hogy: – primitív alapanyag áron értékesítjük, 
aztán a feldolgozott termékeket a környező, fejlettebb technológiával rendelkező országoktól 
visszavásároljuk a multinacionális cégeken keresztül, amelyek ide letelepedtek. Tehát ez a 
körfolyamat megy: szenzációs minőségű alapanyag, kivisszük a feldolgozó 
nagyrendszereknek, aztán visszahozzák nekünk a multi áruházláncokon keresztül. És ez már 
koncepcionális kérdés, hogy itt valahol tegyük be a küllők közé a seprőnyelet, mert ezt 
normális ésszel ne tartsuk fenn sokáig. Ehhez viszont a termelés biztonsága kell, ez az 
öntözéshez vezet vissza, a vízzel való gazdálkodáshoz vezet vissza, és még egyhez, ami nem 
közvetlenül idetartozik, de véleményem szerint könnyen…, elnézést, ez túlzás, szóval nem 
lehetetlen Magyarországnak, az országnak a komplex lefedése jégvédelmi, jégelhárító 
rendszerrel. Tehát a termelés biztonságának a növelése, a kockázatok csökkentése, ez a 
vízügyi utánpótlás kérdése és a jégelhárítás. Többet nem nagyon tudunk tenni, mert egy 
tavaszi vagy téli faggyal nehezen fogunk tudni mit tenni, ott óriási beruházási vagy 
technológiai költségek merülnének fel, de ebben a kettőben tudnánk mit tenni, mert ismertek a 
technológiák. Egyelőre még nem figyeltünk eléggé oda, és nem fordítottunk rá néha szellemi, 
néha anyagi befektetést, hogy ezt a problémát megoldjuk.  

A másik, szintén a vidékhez kapcsolódó két kérdés – ezek már nagyon speciális 
kérdéskörök – a kerékpáros turizmus és a termálturizmus. A turizmus több helyen visszatérő 
terület Magyarországon, én azt szoktam mondani, hogy amennyi síterülete van Ausztriának, 
nekünk ugyanannyi termálpontunk is lehetne egy esetben: ha elhitetjük a világgal, úgy, mint 
az osztrákok, hogy márpedig síelni csak őnáluk lehet, ami nem igaz, de mindenki így gondolja 
a világon, hogy Ausztria a sí-Mekka, és a többi mintha nem is létezne, Svájc, Olaszország 
vagy Franciaország, és hadd ne soroljam, mert ezt zseniálisan megcsinálták az osztrákok. 
Magyarul: hogyha a termálturizmusunkra, amelyben most megépítgettünk iksz termálbázist, 
és épp tegnap olvastam az egyik elektronikus hírportál elemzésében, hogy a százmilliárdos 
fejlesztésből körülbelül 40 százalékos a kihasználtsága a jelenlegi termálvízbázisoknak. 
(Gőgös Zoltán: Mind veszteséges, mind, az összes!) Önmagában nem baj az, hogy ennyi van, 
mert, mondom, Ausztriában minden falu végén van egy sípálya, mégis elvannak vele, egy 
különbség van miközöttünk: hogy ők meg tudták szervezni, és rá tudták hangolni a világot, 
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hogy oda tessenek már jönni, hogyha egyszer síelni kell, mi meg még egyelőre nem tudtuk 
ráhangolni a világot, hogy ha valami kellemeset akarnak, netán egy egészségügyi javulást 
vagy egy kezelést, na, akkor ennek a Mekkája Magyarország – nem tudom másképp 
megfogalmazni, remélem, értik, miről van szó! Technikai, infrastrukturális dolgokat 
megoldottunk, egyet nem oldottunk meg: hogy elhitessük a világgal, hogy ide kell jönni. 
Csehországnak van egy vagy kettő meleg vizes bázisa, igaz, azokat épp most felvásárolták az 
oroszok, ahogy hallom (Sáringer-Kenyeres Tamás és Tiffán Zsolt: Hévízt is!), Hévízt is, akkor 
figyeljünk oda! Ausztriában ugyanígy azt az egy-két termálbázist mint a kincset úgy 
reklámozzák a világban, hogy, s a többi, nekünk meg ilyenünk nincsen. Tehát egy 
felépítmény elmaradt erről az egészről, úgy érzem, aztán megjelenik a negatívum, hogy nincs 
kihasználva, és óriási költségbe kerül a fenntartásuk. 

És akkor még egy a kerékpáros turizmushoz: én azt láttam – lehet hogy tévedek, de azt 
láttam –, hogy teljesen véletlenszerű, hogy melyik önkormányzat melyik szakaszon épít 
kerékpárutat, ez teljesen véletlenszerű. Semmilyen koncepciót nem látok egyelőre ebben, 
hogy valaki egyszer azt mondta volna: na, kérem szépen, akkor úgy építsünk 
kerékpárútrendszert, hogy innen el akarok jutni ide, ezt összefűzöm azzal, látok egy 
tömegáramot, hogy Budapestről le tudnak jutni a Balatonra, mert azt már körbe lehet menni, 
bár szanaszét esett az a rendszer is úgy mellesleg, aki nyomon követi, tudja, én igen, mert 
ebben aktív részes vagyok, a sportolási részében, tehát hogy valaki egyszer összerakta volna, 
hogy mit akarunk csinálni ezzel a kerékpárútrendszerrel. Ehelyett az történt, hogy amely 
önkormányzatnak volt önereje, volt esetleg kijelölt szakasz, hogy itt lehetne egy kerékpárutat 
építeni, és figyelte a pályázatokat, az éppen pályázott, nyert, és akkor így levegőben lógnak 
ezek a kerékpárutak, hogy van 10 kilométer, utána 40 kilométeren semmi, aztán megint van 
valakinek 6 kilométere. Tehát teljesen értelmetlenül történtek meg ezek, én legalábbis nem 
látom bennük a logikát, már elnézést; lehet, hogy értelmes volt, csak nem látom a logikát. 
Tetszenek-e végre, valaki elkezdett-e egy komplex kerékpárút-fejlesztési rendszert, netán egy 
erre alapuló egészségturizmust, szervizhálózatot, meg nem tudom, még mi mindent – nekem 
lenne egy-két ötletem, de ez nem az én dolgom, én csak használója lennék ennek a 
rendszernek – a jelenlegi véletlenszerű kerékpárút-építéshez képest? Köszönöm szépen. 
(Farkas Sándor: Nem kellene szavazni?) De.  

 
ELNÖK: Visszaadom a szót az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Röviden tetszenek-e tudni válaszolni erre, mert mindjárt 

rohannunk kell szavazni. (Hanó Miklós: Külön az elnök úrnak! – Derültség.)  
 

Greinstetter Balázs (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai, reflexiói 

GREINSTETTER BALÁZS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon szépen 
köszönöm a véleményeket, és akkor igyekszem nagyon rövid lenni.  

Az első kérdés arra irányult, hogy mitől lesz ez más, és ezek a szerencsére önök által is 
pozitívnak értékelt elképzelések mitől tudnak megvalósulni. Én úgy gondolom, hogy három 
fontos dolgot érdemes kiemelni: egyrészt azt, hogy mint már említettem a bevezetőben, itt egy 
új végrehajtási rend is párosul a koncepcióhoz, a területfejlesztés, a helyigazdaság-fejlesztés 
intézményrendszere megváltozik, a hatékonyságot, az integrációt minél inkább szolgálja az, 
hogy a döntési pontok közel kerülnek azokhoz a szintekhez, ahol reálisan tudnak a 
problémákról dönteni. A második fontos elem, ami ezzel összhangban van, hogy ezekhez a 
döntésekhez a ’14-20-as fejlesztési ciklusban források is társulnak mind a megyéhez, mind a 
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megyei jogú városokhoz, kistérségekhez dedikált források kerülnek. Én úgy gondolom, hogy 
ezek az alapvető peremfeltételei annak, hogy a megvalósulási folyamata más lesz. Továbbá 
maga a jelentés is kitér arra, hogy a jelentés megvalósulásáról rendszeres időközönként a 
felelős miniszternek be kell számolnia.  

Nyilvánvalóan egy ilyen magasabb rendű koncepció nem tud belemenni adópolitikai, 
akár egy-egy adót, adónemet érintő kérdésekbe. Azt nyilvánvalóan maga a koncepció is célul 
tűzi ki hosszú távon, 2030-ig, hogy az adóelvonás mértékét tovább kell csökkenteni, és 
kifejezetten foglalkozik az élelmiszeráfának a kérdéskörével is.  

Az elnök úr felvetéseivel, én úgy gondolom, teljes mértékben egyetértünk, és nagyon 
szépen köszönjük azokat.  

A vízügyi helyzethez röviden annyit szeretnék mondani, hogy maga a koncepció is 
kiemelt fejezetként foglalkozik a vízügy kérdésével, intézkedési javaslatokat fogalmaz meg 
mint a Vásárhelyi-terv, mind a Homokhátság programjának és más programoknak a 
folytatására, a vízzel való gazdálkodásra, az öntözésre, tehát ezekre a szintén az elnök úr által 
említett fontos területekre. 

A feldolgozóipar és a mezőgazdasági feldolgozóiparral, az élelmiszeriparral 
kapcsolatban csak nagyon röviden: ez szintén egy kiemelt célkitűzése a kormánynak. Itt talán 
a praktikum oldaláról megközelítve annyit tudnék mondani, hogy az egy üzenetértékű lépés, 
hogy a 2014-20-as periódusban nemcsak a vidékfejlesztési program lesz az, amely kiemelten 
fókuszál a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra, hanem már a gazdaságfejlesztési és 
innovációs operatív program is célterületnek tekinti ezt, az élelmiszeripart kiemelten tervezi 
támogatni, és az együttműködő vállalkozásokat is.  

Ami a turisztikai fejlesztéseket illeti, ez a kormányzatnak nyilvánvalóan egy alapvető 
célkitűzése. A koncepció abból a szempontból is pozitív, hogy elég nyíltan és őszintén beszél 
a terület problémáiról és hiányosságairól, ugyanakkor célként tűzi ki mind a termálturizmus 
fejlesztését, mind a kerékpáros turizmus fejlesztését, és ezzel kapcsolatban még annyit 
szeretnék elmondani, hogy valóban, az elaprózódott, össze nem kapcsolódó helyi fejlesztések 
nem feltétlenül szerencsések, de hogy ez a következő időszakban összehangoltan 
valósulhasson meg, annak szerintem az a záloga, hogy a szakpolitikák visszakerülnek a 
szaktárcákhoz, és alapvetően ezek hálózatos fejlesztések lesznek, amelyekre a helyi szereplők 
rákapcsolódnak, de lesz ezeknek egy központi koordinációja, és így valóban elkerülhetőek 
lesznek azok a problémák. Köszönöm.  

 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, hogy már majdnem a szavába vágtam, de 
jelezték a karzatról, hogy mennünk kellene szavazni.  

A kérdések, vélemények elhangzottak, nincs több. Szavazni fogunk. Ki az, aki 
általános vitára alkalmasnak találja a határozati javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

Az egyebekben nincs bejelentenivalónk, az ülést ezennel berekesztem. Még annyit, 
hogy csütörtökön, 9 órakor bizottsági ülésünk van. Köszönöm szépen.  
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Elnézést, kérem még a jegyzőkönyvbe beleírni, hogy úgy döntöttünk, hogy előadót 
nem állítunk a határozati javaslatnál.  

Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 51 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Gőgös Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


