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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 11 perc) 

Elnöki bevezető  

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Elkezdenénk a mai ülésünket. Először is nagy tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket 
ezen a mai kihelyezett albizottsági ülésen, és köszöntöm a képviselő hölgyet és urakat. A mai 
ülésre egy nem nyilvános ülést hirdettünk meg azzal a céllal, hogy megismerhessük a 
földbérleti pályázatok hátterében lévő bírálati szempontokat, pályázatokat, nyertes és nem 
nyertes pályázatokat, hogy tisztán lássunk abban az ügyben, amiben elég komoly vita alakult 
ki, hogy vajon, a szakmailag leginkább indokolható döntések születtek-e meg, illetve a 
kiírásnak megfelelő döntések születtek-e meg, és azok jutottak földbérleti joghoz, akik 
számára a kiírás is megcélozta a földbérlet lehetőségét, vagy esetleg valami más döntési 
szempontok is lehettek a háttérben. Miután ezeknek az adatoknak, amelyeknek alapján ezt el 
tudjuk dönteni, a minisztérium, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint 
titokgazda úgy döntött, hogy nem hozza nyilvánosságra a bírálati szempontokat, nem teszi 
megismerhetővé a pályázatokat, titoktartási kötelezettséget írt elő a gazdák számára is, ezért 
kénytelenek vagyunk ebben az ügyben zárt ülést tartani. 

Amennyiben a minisztérium úgy tud most nyilatkozni, hogy ez a titoktartási 
kötelezettség megszűnt, akkor tudjuk nyílt ülés formájában folytatni az ülést, amennyiben 
nem, akkor semmi mást nem tudunk tenni, minthogy ezúton is újra kérjük a minisztériumtól 
azt, hogy ezt a titoktartást oldja fel, és mindenki számára tegye láthatóvá, átláthatóvá, hogy mi 
zajlik a földügyekben. Ha ez a helyzet nem áll fenn, akkor kénytelen vagyok továbbra is zárt 
ülést elrendelni, és megkérni a sajtó, illetve a meg nem hívott vendégeket arra, hogy hagyják 
el az üléstermet. 

Vita a zárt ülés elrendeléséről 

Dönthetünk még arról, hogy amennyiben érintett pályázók vannak, akkor ők az ülés 
elején mondjuk részt vehetnek-e. Később meg kell vizsgálnunk magukat a pályázatokat, 
amibe azt hiszem, hogy csak a képviselőknek van betekintési joguk, amennyiben ez a 
titoktartás továbbra is fennáll. 

Tehát először is szeretném megkérdezni a minisztériumot, hogy van-e ebben 
valamilyen változás. 

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Én nem vagyok a 

KIM, én a Vidékfejlesztési Minisztériumot képviselem. 
 
ELNÖK: Tudom. A KIM a titokgazda. Én azt mondtam, hogy a minisztérium, 

természetesen a Vidékfejlesztési Minisztérium és a KIM, mint titokgazda, így fogalmaztam. 
Hátha történt valami, amiről mi nem tudunk. 

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, nem lett 

volna nagy probléma, ha tájékoztat arról, hogy ebben az irányban a KIM-mel folytassunk 
egyeztetést, és nem itt, a bizottsági ülés elején jelenti be ezt a dolgot. Egyébként én még 
meghívót sem kaptam ebben a kérdésben, hanem magamtól elfáradtam ide, erre az ülésre. 
Úgy gondolom, hogy a KIM részéről kellett volna… 

 
ELNÖK: Államtitkár úr kapott meghívót, a bizottság titkársága küldött levelet. 
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DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Én kaptam öntől? 
Akkor nem tudom, hová érkezett, hozzám biztos, hogy nem. Nekem a miniszteri biztos úr 
szólt, hogy ma ülés van. Ettől függetlenül a KIM-et kellett volna megkeresni ebben a 
kérdésben, mert ő a titokgazda. 

 
ELNÖK: Az én nevemben a bizottság küldte el. Ángyán képviselő úr! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Ezzel kapcsolatban egy megjegyzést engedjenek 

meg. Közvagyonról van szó, a közvagyon bérbeadásáról van szó. Talán még odáig 
magyarázható is a titkosítás, ez volt az érv, hogy tudniillik ne beszéljenek össze helyben a 
gazdák, tehát tényleges verseny alakulhasson ki. Én magam már ezzel sem értettem egyet, 
hiszen épp az a célunk, hogy az állami föld a legjobban hasznosuljon, és helyben minél több 
gazdálkodó család, mert a birtokpolitikai irányelveink úgy szóltak, hogy helyben lakó 
gazdálkodó családoknak akarjuk a földet juttatni, és ezzel megerősíteni a családi 
gazdálkodást. De tudomásul véve a tárca álláspontját, amit aztán a KIM-mel jóváhagyatott, 
titoktartási kötelezettség került a pályázati rendszerbe, ami mondom még egyszer: számomra 
teljességgel érthetetlen. 

Az viszont végképp érthetetlen, hogy a pályázatok lefolyása után és az 
eredményhirdetés után mi indokolja tovább a titoktartást? Itt már összebeszélésről szó nem 
lehet, megvannak a nyertesek, itt van egy vizsgálóbizottság, aki meg akarja vizsgálni, hogy 
rendben mentek-e ezek a pályázatok, össze akarja hasonlítani a nyertes pályázatok szakmai 
értékelését, az üzleti terveket, a pályázati feltételeknek való megfelelést, egyszerűen össze 
akarja hasonlítani a nem nyertes pályázatokkal. 

Tehát a kérdésem az, hogy mi az indoka - és ezt valószínűleg a tárca meg tudja 
magyarázni -, hogy a pályázatok kiértékelése után, az eredményhirdetés után is, ha jól 
gondolom, és jól tudom, akár a jegyzőkönyv is, ami itt készül, tíz éven keresztül nem lesz 
hozzáférhető. Tessék szíves lenni nekem megmagyarázni, hogy közvagyon bérbeadása esetén 
milyen indokokat lehet felhozni emellett?  

Erre kérnék választ. Ha ezt nem tudja megválaszolni az NFA elnöke, mert azt szokta 
mondani, hogy nem rá tartozik, ez már a politika kérdése, akkor kérem a politikai államtitkárt, 
a VM parlamenti államtitkárát, hogy szíveskedjék erre magyarázatot adni. Köszönöm szépen. 

 
SEBESTYÉN RÓBERT, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke: A válasz 

viszonylag egyszerű, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy a 262/2010-es kormányrendelet 
egyrészt rendelkezik arról, hogy milyen titoktartási kötelezettségek kapcsolódnak a pályázati 
rendszerhez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény pedig 
tételesen felsorolja azokat a közérdekből nyilvános adatokat, amelyeket az NFA-nak a 
pályázat eredménye tekintetében közölnie kell. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szabó Rebeka képviselő asszony! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Csak szeretném megjegyezni, hogy nagyon érdekes, hogy 

mindig a kormányrendeletre hivatkoznak, mintha nem önök, nem a kormány alkotnák a 
kormányrendeleteket. Gondolom, ezt önöknek hatalmában áll megváltoztatni, ha esetleg úgy 
gondolják, hogy valamit rosszul szabályoztak a kormányrendeletben. 

A másik az, hogy szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek Ángyán 
József volt államtitkár úrral, elképesztő ez a titoktartás a már meghirdetett, lezárt 
pályázatoknál. Éppen ezért az LMP egyébként beadott egy adatigénylést a Nemzeti 
Földalaphoz, ahol az információszabadságról szóló törvényre és az állami vagyonról szóló 
törvényre hivatkozva kikértük az összes ilyen pályázatot, ez egy hivatalos levélben elment, 
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megérkezett, és önök 15 napon belül erre semmiféle választ nem adtak nekünk. Úgyhogy attól 
tartok, hogy kénytelenek leszünk akkor perre menni, hogy valamilyen módon ezt az egész 
adathalmazt megkaphassuk, és közzétehessük, és az emberek megismerhessék ezeknek a 
pályázatoknak a tartalmát. 

Amellett, hogy természetesen, mint képviselő, be fogok tekinteni a megfelelő 
pályázatokba, de azt gondolom, ezeket mindenkinek látnia kellene, merthogy itt közvagyonról 
van szó. 

 
ELNÖK: Gőgös képviselő úr kért még szót. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Úgy gondolom, hogy miután itt vannak nyertesek is, és 

beszélgettünk itt kint velük, ha már egyszer a minisztérium elég nagy hangsúlyt helyezett arra, 
hogy elvileg minket állítson pellengérre azokkal szemben, akik pályázatot nyertek, semmi 
bajunk a nyertesekkel, szeretném elmondani. Csak azt szeretnénk - és ez nekik is érdekük -, 
ha lezárulna ez a kérdés, magyarul: a helyi megmérgezett levegő nem mérgeződne tovább. 
Ugyanis amikor mi kapunk a mezőségi gazdáktól egy papírt, azért, mert Borsod megyeieket 
hívtak ide, egyébként ez még sokkal nagyobb probléma, és nevesítem, mert itt van, 
gondolom, tud is majd rá válaszolni, Kanyók Attila, a Start 2003 Bt., Mezőcsát, Tiszaújváros, 
eddig művelt terület nulla, legelő nulla, igényelt 300 hektár legelő és 100 hektár föld, ide van 
írva a táblázatba, Tiszaújváros polgármestere jelölt, igény 400 hektár, nem tag, politikai, és 
nyert 496 hektárt. Szerintem neki is érdeke lenne, hogy ez a kérdés most tisztázódjon, hogy 
akkor mi az a tevékenység, ami alapján ő jogosult lett vagy nyerhetett 496 hektárt, amikor itt 
arról beszélgettünk korábban, hogy ez úgy lenne jó, hogy az ottani 2-3 ezer hektár lehetőleg 
minél több szereplőhöz jusson, és mondjuk ne 1500 vagy 2200 hektár jusson 3 szereplőhöz.  

Tehát miután őt idehívták, azt gondolom, neki is érdeke lenne, hogy erről az ügyről 
lekerüljön a politikai máz, mert ez egy szakmai kérdés, hogy a földeket ki és hogyan – főleg 
állami földeket, miután birtokpolitika van – ki a legjogosultabb használni. Erre vagyunk 
kíváncsiak, semmi másra, és ezért nem szerencsés, hogy ha nyertesekkel próbálja 
megerősíteni az NFA és a minisztérium, hogy márpedig ezek helyes döntések voltak. Igen, 
csak a nyerteseket is kimazsolázták, holott nagyon tisztelem azokat, akik itt vannak, és biztos, 
hogy tisztességes gazdálkodók, és nagyon szívesen el is megyek, mert beszéltünk erről, hogy 
megnézzük, én is gazdálkodó vagyok lassan 40 éve, tehát biztosan értelmes dolgokról tudunk 
velük beszélgetni, de nekik is érdekük lenne, hogy helyben ne mérgezzék tovább ezt az ügyet. 

Tehát én is azt gondolom, hogy ebben itt a minisztérium illetékese, lehetne valamit 
lépni, de ha nem, akkor viszont nyilván zárt körben fogjuk majd megnézegetni ezeket a 
pályázatokat, és erről majd valamilyen véleményt kialakítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga Géza képviselő úr! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én is azt szeretném kérni a Nemzeti 

Földalap elnökségétől, vezetésétől és a kormány résztvevőitől, hogy ezt a kettős játékot 
fejezzék be. Amikor az NFA-t kérdezzük azokról a kérdésekről, amelyeket előttem már 
képviselőtársaim elmondtak, azt halljuk, hogy ez egy kormányrendelet, a kormány 
képviselője, Budai úr pedig azt állítja, hogy ő meghívást sem kapott erre a megbeszélésre, ami 
természetesen nem igaz, hiszen itt a bizottság titkárságáról ezt megcáfolták. (Dr. Budai 
Gyula: Honnan tudod, hogy nem igaz?) 

 
ELNÖK: Azért, mert elküldtük. 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Tehát azt hiszem, hogy ezt be kellene fejezni, mert mi ide 
most dolgozni jöttünk, azért jöttünk, hogy a képviselői jogállásunknak megfelelően 
betekintést nyerhessünk azokba az adatokba, amelyeket az előbb elhangzott módon titkosnak 
nyilvánítottak. Ez egyértelműen nem biztosítja a versenyfeltételeket, belemehetnénk, itt van 
előttem a lista, hogy kiket kértünk arra, hogy nézzünk meg. Belemehetünk ebbe, érdemi 
megbeszélésbe is, de ezt a politikai játszmát be kellene fejezni. Ez egy cirkusz volt, amit 
megrendeztek a médiának és idehívtak két nyertes pályázót. Nem erről van szó! Mindenki 
tudja, a hallgatók, a nézők, a jelenlévők, a képviselőtársaim, hogy sokkal több pályázatról van 
szó. Erről kell beszélni, erről a listáról, amit képviselőtársaimmal leadtunk. Igen, ebben 
vannak oligarchák, nyugodtan lehet ezt így nevezni, egy új magyar szóhasználattal, vannak 
benne olyanok, amely megszűnt kft., csődbe ment kft., az adatait szeretném kérni, hogy ez 
hogyan fordulhatott elő, hogy nyerni tudott, van benne szlovák érdekeltségű vállalkozás, ami 
ugyancsak nyert a helyi gazdálkodók elől. Jó volna, ha végre az érdemi feladatokba tudnánk 
belemenni és eldönteni, hogy akkor most zárt ülés van vagy nem. Ezt a kört fejezzük be és 
kezdjük el a munkát. 

 
ELNÖK: Szabó Csaba miniszteri megbízott úrnak adnék még szót, jelezte, hogy még 

hozzászólna, és utána, ha elfogadjuk a napirendet, akkor annak megfelelően mennénk tovább. 
 
SZABÓ CSABA miniszteri megbízott: Köszönöm szépen. A helyben mérgezett 

levegővel kapcsolatosan szeretnék egy gondolatot elmondani. Helyben semmiféle mérgezett 
levegő nincsen. Ez a levegő innen mérgeződik. Kénytelen vagyok ezt mondani, képviselő úr. 
(Varga Géza: Mi gyártjuk a panaszos leveleket, ugye?) Nem tudom, hogy képviselő úr milyen 
panaszos leveleket kap, én is kapok panaszos leveleket, abban az szokott benne lenni, hogy 
csak a személyi igazolványom másolatát felejtettem ki, mégis kizártak a pályázatból. Vagy az 
szokott benne lenni, hogy a szomszédom nyert, aki pedig milyen nagy gazember, és mégis ő 
nyerte a pályázatot. 

 
ELNÖK: Mi másmilyeneket kapunk. 
 
SZABÓ CSABA miniszteri megbízott: Természetesen ezekkel a panaszos levelekkel, 

mindegyikkel foglalkozunk, mindegyikre reagálunk is, de azt viszont nyilván nem mi 
gerjesztjük, nem tudom, hogy önök-e, hogy itt a jelen lévő pályázati nyertesek közül is már a 
családot zaklatják, újságírók hívogatják, körbetelefonálják a falut, hogy valaki tud-e már egy 
rosszat mondani erről az emberről. Ez a mérgezés nem helyben keletkezik. Helyben 
egyáltalán nincs semmiféle mérgezés. 

Én tegnap Cegléden voltam egy fórumon, nagy számban voltak jelen gazdálkodók, 
semmiféle olyan hangulat, amiről a képviselő úr a parlamenti kérdésében vizionált, semmiféle 
ilyesmi nincsen. Ez a politikának a csúnya játéka, ami itt zajlik. Úgy gondolom, hogy a 
legfontosabb feladatunk az, hogy a Nemzeti Földalapot ettől a politikai játszmától 
megkíméljük, és ezért mindent meg is fogunk tenni, és kérem, hogy ezeket a politikai vitákat 
egymás között folytassák le, a szakmát pedig, ahogy elhangzott, akkor vegyük elő és azzal 
kezdjünk el foglalkozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a politikai játszmáknak az adhat 

terepet, hogy egyszerűen nem ismerhetők meg a feltételek. Sebestyén elnök úr! 
 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke: Csak a 

polémia eldöntése érdekében jelezném azt, hogy az NFA-nál kormánytisztviselők azok, akik a 
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pályázatokkal foglalkoznak. Ezek a kormánytisztviselők esküt tettek. Az eskünek tartalma az 
adat tekintetében és az adatkezelés tekintetében is van. 

A másik pedig az, hogy valamennyi kormánytisztviselő az alkalmazás, illetve a 
jogviszony keletkezésekor titoktartási nyilatkozatot ír alá, mégpedig a vonatkozó jogszabály 
szerint. Ennek a titoktartási nyilatkozatnak a következő részei vannak. Gyakorlatilag 
kijelentik azt, hogy bizalmasan kezelnek minden olyan adatot, amely munkájuk során a 
kezükbe került, a kezükbe jutott, azokat harmadik személynek át nem adják. Ezen titoktartási 
nyilatkozat nélkül egyetlenegy kormánytisztviselői jogviszonyt sem lehet keletkeztetni. 

Tehát tisztelettel felhívom a figyelmet, hogy ha továbbra is az a kérdés, hogy az ülés 
zárt vagy nem zárt, bár nem tisztem, hogy a bizottság saját belső kérdéseibe beleavatkozzak, 
és nem is e célból teszem, tehát mi úgy gondoljuk ezen titoktartási nyilatkozat, az 
esküokmány és a 262/2010-es kormányrendelet alapján, hogy a pályázatokba betekinteni csak 
az arra jogosult képviselőknek lehet, és kérjük a képviselőket is arra, hogy mielőtt a 
pályázatokba betekintenek, szintén egy titoktartási nyilatkozatot szíveskedjenek aláírni. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ezt ugye nem gondolja komolyan, elnök úr? (Dr. 

Sebestyén Róbert: De, komolyan gondolom!) A képviselői eskünk kötelez bennünket, hogy a 
hozzánk jutott szolgálati titkot megőrizzük, úgyhogy ilyen komolytalanságokkal ne jöjjön elő, 
mert ez komolytalan. Az országgyűlési képviselő abba az állami ügybe néz bele, amibe akar, 
mindenféle nyilatkozat nélkül. Ugye, ezt nem gondolja komolyan? (Dr. Budai Gyula: Ez nem 
igaz!) A képviselői eskünk erről pontosan szól, a képviselői jogállási törvényt nézzék meg. 
Nehogy már egy belső rendelkezés meg egy minisztériumi papír felülírja a képviselői 
jogállásról szóló törvényt. Azt nézünk meg, amit akarunk, maradjunk ennyiben. 

 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke: Nem 

kívánjuk ezt felülírni, sőt, nincs is erre lehetőségünk, mi olyan körülményeket kívánunk 
teremteni a pályázatokba történő betekintésnél, ami az NFA szempontjából szabályos. 
Amennyiben esetleg ebben jogi értelmezés szükséges, ezért kértük azt, hogy a mi jogi 
vezetőnk is legyen jelen, tekintettel arra, hogy ezt a kérdést alaposan megvizsgáltuk, még az 
ülést megelőző napon. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Mi volt ennek az oka, hogy ennyire félnek ettől? 
 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke: Nem 

félelem kérdése, részünkről a szabályosság kérdése. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, amiről ön beszél, az akkor volna igaz, ha 

nemzetbiztonsági kockázatot jelentene az, hogy mi, képviselők betekinthessünk a pályázati 
anyagba, eleve nem kellett volna titkosítani. De nem akarok ide visszamenni, mert ön azt 
fogja válaszolni, hogy kormányrendelet. Nem kellett volna ilyen kormányrendeletet hozni. A 
titkosítást semmi más nem indokolja, mint az, hogy közben lehessen a háttérben mutyizni.  

Úgyhogy tényleg be kellene fejezni, nem gondolom, hogy nemzetbiztonsági 
kockázatot jelent, ha a pályázatokba zárt ülés keretén belül betekintünk. Minket kötelez utána 
az a képviselői eskünk, amit képviselőtársam már mondott. 

 
ELNÖK: Külön minősítés is kell, hogy legyen. Államtitkár úr! 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Elnök úr, én nem kívánok senkit minősíteni. Én lassan egy hónapja minden hétfőn elmondom 
a parlamentben azoknak a képviselőtársaimnak, akik bármelyik ügyben megfogalmaznak 
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valamit, hogy ha úgy gondolják, hogy itt a pályázatok kapcsán, hétfőn Gőgös 
képviselőtársamék már odáig jutottak el, hogy Borsodban bűncselekményeket követtek el… 
(Gőgös Zoltán: Nem mondtunk ilyet!) Képviselőtársam, olvassa el a jegyzőkönyvet, én ma 
reggel megtettem, Kovács képviselő úr részéről ez hangzott el. Akkor legyenek már szívesek, 
és tegyék meg azokat a szükséges jogi lépéseket, amiről beszélnek. 

 
ELNÖK: Előbb meg kell ismernünk. (Szabó Rebeka: Nem látjuk a dokumentációt!) 
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szabó Rebeka 

képviselőtársamnak azt javasolnám, hogy mi lassan egy hónapja találkoztunk, én már akkor 
javasoltam önnek, hogy fáradjon el az NFA-ba és nézze meg. Ön addig jutott el, hogy az ön 
titkára hívogat engem, hogy adjam meg Sebestyén úr telefonszámát. Azért ennél legyünk egy 
kicsit kreatívabbak és bátrabbak. Tehát jöjjünk el, nézzük meg az iratokat, önnek erre van 
lehetősége. (Szabó Rebeka felnevet.) Lehet, hogy ez ilyen vicces, képviselő asszony, de jelen 
pillanatban itt tartunk, hogy egy hónappal ezelőtt találkoztunk. Ön átadott nekem egy listát, 
mi azokat az ügyeket megvizsgáltuk, válaszoltunk, majd ön feltett további 16 kérdést, és eltelt 
egy hónap, és most jutottunk el ide, hogy esetleg meg kívánják nézni ezeket az iratokat. 

Ha ez annyira fontos lett volna, képviselő asszony, amikor ön nálam járt, akkor én az 
ön helyében már másnap eljöttem volna vagy bejelentkeztem volna az NFA elnökéhez. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szeretném lezárni ezt a napirend előtti vitát, de előtte Szabó Rebekának 

természetesen megadom a szót. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Személyes érintettség okán. Nem szeretném ezt hosszasan 

részletezni, mert szerintem ez egy elég érdekes szituáció, hogy államtitkár úr próbálja számon 
kérni az én képviselői munkámat. Megjegyezném, hogy az ön válaszát körülbelül két hete 
kaptam meg, és én azóta próbálok bejelentkezni az NFA-hoz, hogy szeretném megnézni ezt a 
dokumentációt. (Dr. Budai Gyula: Rajtam keresztül.) Az NFA gyakorlatilag elérhetetlen, nem 
veszik fel a telefont. Nekem azért kellett az ön titkárságát hívogatni, mert ki kellett 
nyomoznom, hogy egyáltalán milyen úton-módon tudok én ide bejönni és bejelentkezni, mert 
nyilván nem akartam csak úgy besétálni a kapun, hogy akkor kérek szépen több doboznyi 
pályázatot, úgy gondoltam, hogy illik előtte szólni valakinek. Majd nagy nehezen, tíznapos 
egyeztetés után, miután mobiltelefonon hívtam Sebestyén Róbert elnök urat is, hajlandó volt 
válaszolni, hogy esetleg a jövő hét második felében be tudok jönni. Úgyhogy most itt tartunk, 
csak közbejött ez az ellenőrző albizottsági ülés, gondoltam, hogy akkor ezt most már 
megvárom. De szerintem tényleg zárjuk le ezt a kérdést, mert ez méltatlan a bizottsághoz, 
csak szerettem volna jelezni, hogy azt nem tartom semmi szín alatt jogosnak, hogy engem 
Budai Gyula úr számon kérjen bármivel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, akkor tudjuk eldönteni, hogy szükség 

van-e további lépésekre, és ha igen, akkor azok mik, ha meg tudjuk ismerni azokat az 
információkat, amelyek miatt idejöttünk, erre csak zárt ülés keretében van mód. Ezért most 
tisztelettel megkérném a sajtó munkatársait, hogy hagyják el az üléstermet. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Lehet, hogy úgy sem, elnök úr azt mondta, hogy 

gyakorlatilag akkor sem. Akkor ezt tisztázni kellene. 
 



 11 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azt mondta, hogy nem nézhetjük meg titkossági 
nyilatkozat nélkül. Ha ezt mondta, akkor viszont befejeztük. Ha nem nézhetjük meg, akkor 
nyilván ez már más kategória. 

 
ELNÖK: Akkor megkérdezném elnök urat, hogy továbbra is ragaszkodik-e ehhez a 

külön nyilatkozathoz, illetve tisztázzuk, hogy van-e lehetőségünk a képviselői 
statútumunknak megfelelően megismerni az általunk kért adatokat most, jelen ülés keretében. 

 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke: Ezért 

jöttünk ide és ezért készítettük ide a pályázatokat is. De még egyszer mondom: a mi 
jogértelmezésünk alapján, és megkérem Marosi doktort, az NFA jogi igazgatóját, hogy e 
tekintetben az álláspontunkat ismertesse. Úgy ítéljük meg, hogy változatlanul azok, akik 
betekintenek a pályázatba, titoktartási nyilatkozatot kell hogy aláírjanak. Nem akarunk senkit 
sem akadályozni a képviselők részéről, hogy betekintsen ebbe, de a titoktartási nyilatkozat a 
mi jogértelmezésünk szerint szükséges. 

Kérem az elnök urat, hogy szíveskedjen Marosi doktornak megadni a szót. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MAROSI GYÖRGY jogi igazgató: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Csatlakozva Sebestyén Róbert elnök úrhoz, annyit szeretnék mondani, hogy nem 
akadályozni kívánom a tisztelt ellenőrző bizottság munkáját, pusztán legálissá tenni ezzel a 
dologgal. Elismerve azt egyébként, amit Gőgös képviselő úr mondott, hogy a képviselői eskü, 
illetve a parlamenti képviselői jogállás a bizottsági tagoknak elég széles körű jogosítványokat 
inkludál. Önök a megbízatásukat a köz érdekében végzik, és a munkájukhoz szükséges 
mértékben információkhoz juthatnak, azonban itt ez pontosan egy olyan helyzet, hogy a 
közérdek és a magánérdek között valamilyen fajta hidat kell verni, harmonizálni kell a dolgot, 
márpedig a Ptk. pedig a személyhez fűződő jogokat, illetőleg az üzleti titkot védi. 

Tehát jelen esetben itt arról van szó, hogy ezek a pályázatok, tetszik, nem tetszik, 
részben a pályázók részéről is üzleti titkot tartalmaznak. Az üzleti titok jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sért. Tehát ezért szükséges ennek a 
nyilatkozatnak a megtétele. 

 
ELNÖK: Máskor is előfordul az, hogy zárt bizottsági üléseken személyes adatokról, 

akár banktitokról, üzleti titokról folyik a tárgyalás, a megbeszélés. Ez a képviselői munkának 
a normál része. Természetesen én is úgy látom, hogy a képviselőket nem lehet arra kötelezni, 
hogy még egy ilyen külön papírt írassanak alá velünk, hiszen a képviselők jogállásáról 
rendelkezik törvény, és mi aszerint kell hogy eljárjunk. Egyébként ennek része az, hogy amit 
zárt ülés keretében megismerünk, nem nyilvános adatot, azt nem hozhatjuk nyilvánosságra. 

Varga képviselő úr! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Egy javaslatom volna, hogy ezen túl tudjunk lépni. Én a 

magam részéről hajlandó vagyok aláírni ezt a titoktartási nyilatkozatot, és a megismert adatok 
birtokában el fogom tudni dönteni, hogy mi az, ami ebből közérdekű adat, és melyik a 
képviselői eskü és a titoktartási kötelezettség hatálya alá esik és melyik nem. De valahogy el 
kell mozdulnunk. Azt nem szeretném, hogy a mai ülés kudarcba fulladjon emiatt. Tehát én a 
magam részéről hajlandó vagyok aláírni a titoktartási nyilatkozatot. 

 
DR. SEBESTYÉN RÓBERT, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke: Nagyon 

röviden szeretnék reagálni a Varga képviselő úr által elmondottakra. Szeretném felhívni a 
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figyelmet, hogy a pályázatok tekintetében, az eredmény tekintetében az NFA-törvény 
szabályozza azt, hogy mi a közérdekű adat és mi nem. Tehát attól tartok, hogy miután ezt 
kógensen a jogszabály tartalmazza, ez nem döntés kérdése, hogy mi az, ami kimehet egy 
pályázati eljárás kimeneteként, ezek kizárólag azok az információk, azok az adatok, amit az 
NFA-törvény adott szakaszai tartalmaznak. Ennél bővebb információ nem mehet ki a 
pályázatok eredményéről, egyébként törvénysértés állna elő. 

 
ELNÖK: Hadd idézzem a Házszabály 78. §-ának b) pontját: „A bizottság tagja a 

sajtónak adott nyilatkozata, illetve más képviselői tevékenysége során nem hozhatja 
nyilvánosságra azt az adatot, amelynek alapján a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet 
minősítették vagy azon az eredeti minősítést megismételték.” 

Azt gondolom, hogy ez világos helyzetet teremt, ezen kívül nincsen szükség 
semmilyen más papír aláírására. Tehát én, mint bizottsági elnök, erre nem kötelezhetem a 
képviselőtársakat. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mint egy másik 

albizottság elnöke, akik szintén titkokat vizsgáltunk, annyit azért jeleznék, hogy ahhoz, hogy 
mi ezt tárgyalni tudjuk, a titokgazdának kellett a nyilatkozata. Tehát ez nem úgy van, hogy 
csak azért, mert képviselők vagyunk, bármit megismerhetünk. 

 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A KIM a 

titokgazda. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Szerintem az NFA jelen pillanatban. (Dr. Budai 

Gyula: A KIM.) Bocsánat, akkor a KIM, nem voltam itt az elején. Azt gondolom, hogy akkor 
a KIM-nek kell nyilatkoznia ebben az ügyben. Tehát mi se úgy tárgyaltuk, hogy akkor hoci 
ide minden adatot. Ahhoz, hogy össze tudjuk hívni Pét ügyben a zárt ülést, ahhoz kellett a 
Péti Nitrogénművek nyilatkozata arról, hogy mint titokjogosult, tehát titokgazdaként 
felhatalmazta a két érintett úriembert, hogy nyilatkozzon. Ez nem úgy volt, mit kínlódtunk, 
mire ez összejött. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De a nyertesek itt nyilvánosak. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Ezzel nem tudok analógiát vonni. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Fenn van a honlapon, hogy ki nyert. 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): De nem az a titok, hogy ki nyert. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Akkor mi a titok? 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Az, ami a másik tárgyalásnál is titok volt. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Tiszta kabaré az egész! Beadtuk az adatigénylést az NFA-

hoz. A mi jogászaink azt mondták, hogy nem kell aláírni. (Zaj, közbeszólások.) 
 
ELNÖK: Igazgató úrnak adom meg a szót. 
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DR. MAROSI GYÖRGY jogi igazgató: Amit elnök úr a Házszabályból idézett, az 
csak azt támasztja alá, amit én mondtam. Tehát az, hogy egyébként kötelesek az üléseken 
elhangzottakat nem nyilvánosságra hozni, ez annak a rendelkezésnek a közjogi oldala, amit én 
polgári jogi oldalról mondtam az üzleti titok és egyéb más oldalról. Tehát igazából ez ezzel 
összhangban van, és nem ellentétben. Tehát tulajdonképpen, ha úgy nézzük, akkor ez egy 
kettős védelem, csak két külön jogágról beszélünk ebben az esetben. Az egyik egy polgári 
jogi üzleti titok fogalom, a másik pedig egy közjogi titoktartás, a szolgálati titok jogfogalma, 
amiről beszélünk ebben az esetben. Tehát ezt szerettem volna pontosítani. 

Másrészt azért hadd jegyezzem meg, hogy a helyzet nem annyira egyértelmű, és 
engem felhatalmazott a VM részéről, mint titokgazda helyettes államtitkár úr, hogy 
tájékoztassam önöket arról, hogy a VM Péterfalvy Attila adatvédelmi biztos úrhoz fordult 
ebben az ügyben. Még nem érkezett meg az állásfoglalás. Szerintem ezt a helyzetet 
megnyugtatóan ezzel lehetne rendezni, ha önök aláírják ezt a titoktartási nyilatkozatot. 

 
ELNÖK: Az ülés meghirdetésekor mi azt kértük mind a minisztériumtól, mind a 

hivataltól, hogy tegyék lehetővé, hogy ezeket az adatokat megismerjük és tárgyalni tudjunk 
róla. Akkor ezek szerint a hivatal úgy nyilatkozik, hogy ennek a feltétele az, hogy mi ezt a 
papírt aláírjuk. Én akkor most erről megkérdezném a bizottságot, szerintem döntsünk erről, 
hogy akkor elfogadjuk-e ezt a feltételt, avagy sem. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Szavazás előtt szeretnék szólni. Azt gondolom, hogy itt nem 

bizottsági határozat kellene, többségi, kisebbségi, tartózkodott, mindenkinek a személyes 
ügye, és aki nem akarja ezt aláírni… 

 
ELNÖK: Az nem tud részt venni. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik)… az megteheti, de akkor az nem tud részt venni az ülésen. 

Tehát nem gondolom, hogy erről szavazás kellene, hanem egyénileg dönthessük el 
mindannyian, hogy hajlandók vagyunk-e ezt aláírni vagy sem. Én a magam részéről 
megismétlem, hogy hajlandó vagyok aláírni, különös tekintettel arra, amit a jogász úr 
mondott, hogy az adatvédelmi biztos most vizsgálja ezt a kérdést. Azt gondolom, ha ezeknek 
az adatoknak, amiért ma idejöttünk, a birtokába jutunk, akkor tényleg el tudjuk dönteni, úgy, 
hogy ne sértsünk üzleti titkot, ne sértsünk magánérdeket, ne sértsünk személyes jogokat, 
általában akkor lesz egy képünk arról, hogy hogyan folytak a pályáztatások, hogyan lehetett 
ezekre az üzleti tervekre szubjektív értékek alapján kapni az egyikre ilyen pontot, a másikra 
olyan pontot. Azt gondolom, hogy a titok megsértése nélkül lesz egy átfogó képünk, és ezzel 
az átfogó képpel, ezzel az adattal minden képviselőtársam azt kezd, amit jónak lát. Mindenki 
megvizsgálhatja a saját jogászával, stb. 

Azt gondolom, a továbblépésnek ezt a módját javaslom, mert mindenképpen kudarc 
volna és botrányos volna a választóink felé, ha most egyszerűen felállnánk azért, mert egy 
ilyen választ kaptunk. Az, hogy hál’ istennek még itt van a média, itt vannak a vendégeink is 
ezen az ülésen, a kormányt minősíti ez a cirkusz, ami itt zajlik már egy fél órája. 

A napirend elfogadása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én a magam részéről ezt az érvelést elfogadom, és az 
lenne a kérdésem, hogy elfogadjuk-e a mai napirendünket, ami a Fejér, Nógrád és Veszprém 
megyei, továbbá a Borsodi Mezőség 2.800 hektáros területére vonatkozó állami földbérlet-
pályázatok bírálatának helyszíni vizsgálata. Ha igen, akkor kérem, hogy ezt jelezzék a 
bizottsági tagok! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
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Miután csak zárt ülésen tudjuk megtenni, hogy ezt a napirendet megtárgyaljuk, kérem, 
hogy tegyék lehetővé, hogy zárt ülésen tudjuk folytatni a munkát. Megköszönjük a sajtó 
részvételét. (A zárt ülésen részt venni nem jogosultak elhagyják az üléstermet.) 

 
(A bizottság 9.40 órától zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen elhangzottakat külön 

jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 9 óra 40 perc) 
 

  

Harangozó Gábor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Pavlánszky Éva 

 


