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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) folyó, a 

területalapú támogatásokkal való visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatokról  

Előadók:  

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Vidékfejlesztési Minisztérium  

Palkovics Péter elnök, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  

 

2. Beszámoló az állami földbérlet pályázatok ellenőrzéseiről, valamint a Bükki 

Nemzeti Parkkal kapcsolatos problémás esetekről  

Előadók:  

Dr. Bitay Márton Örs állami földprogramért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési 
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Dr. Bitay Márton Örs államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc) 

Elnöki bevezető  

A napirend elfogadása 

A napirendi javaslat ismertetése 

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelent államtitkár urat, elnök urat, a 
képviselőtársakat és meghívott, megjelent vendégeinket. Először is szeretném bejelenteni, 
hogy határozatképesek vagyunk. Két napirendi pontot szeretnénk ma megtárgyalni: az első 
napirendi pont a tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál folyó, a 
területalapú támogatásokkal való visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatokról, a második 
napirendi pont pedig a beszámoló az állami földbérlet pályázatok ellenőrzéseiről, valamint a 
Bükki Nemzeti Parkkal kapcsolatos problémás esetekről. Megkérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadja-e a napirendet így, ahogy kiküldtük. (Patay Vilmos jelzésére:) Igen! 

 

Napirend-módosítási javaslat 

PATAY VILMOS (Fidesz): Nekem lenne egy ügyrendi javaslatom, köszönöm szépen, 
elnök úr. Az lenne a javaslatom a napirendre tűzött pontokkal kapcsolatban, tekintettel arra, 
hogy az első napirendi pontban foglalt eseményekről a sajtóból mindenki értesülhetett, hogy 
büntetővizsgálat vagy bűnügyi vizsgálat zajlik, és nem lenne helyénvaló, ha mi ebben 
vizsgálódnánk, azt javaslom, hogy ezt a mai tárgyalásról vegyük le.  

A második napirendi ponttal kapcsolatban pedig szintén arra tudok hivatkozni, elnök 
úr, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal kapcsolatban is sajtóhír, hogy bűnügyi vizsgálat folyik, 
tehát azt javaslom, hogy a második napirendi pontnál módosítsuk az eredeti célt, és vegyük ki 
a Bükki Nemzeti Parkkal kapcsolatos kérdéskört; azt majd nyilván egy másik alkalommal 
tárgyalhatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban véleménye, hozzászólása. 

(Jelzésre:) Szabó Rebeka képviselő asszony! 
 

Hozzászólások 

SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen. Én… 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Bocsánat, ő nem tag.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ő nem tag. 
 
SZABÓ REBEKA (független): De az ellenőrző bizottságban… 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Tagok szólhatnak csak hozzá.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak az albizottság tagjai. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ők szólhatnak hozzá. 
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SZABÓ REBEKA (független): És ha megszavazzák a hozzászólást?  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Az ügyrendnél nincs ilyen. 
 
SZABÓ REBEKA (független): Ja, hogy az ügyrend, oké! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Ügyrend, az ügyrendnél tartunk.  
 
ELNÖK: Bocsánat! 
 
SZABÓ REBEKA (független): Semmi gond!  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Nem semmi gond… 
 
ELNÖK: Jogos! A tagoktól megkérdezném, hogy van-e még a tagok közül valakinek 

hozzászólnivalója az ügyrendhez.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Neked lehetne ahhoz hozzászólásod. 
 
ELNÖK: Nekem van.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Szóljál hozzá! Add át a vezetést! 
 
ELNÖK: Nekem van. Tekintettel arra, hogy ez az Országgyűlés ellenőrző 

albizottsága, ha úgy tetszik, egy politikai testület, nem pedig egy bíróság, nekünk itt jogunké s 
kötelességünk megvizsgálni, hogy amennyiben akár visszaélésgyanús esetek vannak, vagy 
akármilyen problémás esetek vannak, akkor arról egyrészt tájékoztatást kérjünk az érintett 
intézmények vezetőitől, és az általuk megadott tájékoztatás alapján értékeljük a helyzetet, és a 
szükséges politikai konzekvenciákat is le tudjuk vonni. Ez nem büntetőjogi kategória, és itt 
nem arról van szó, hogy azt kellene megvitatnunk, hogy milyen büntetőjogi tényállás van, és 
abból milyen ítéletet kell bárkinek hozni, hanem jelen esetben az 1. napirendi pontnál azért 
arra mindenképpen szeretnénk magyarázatot kapni, hogy hogyan fordulhat elő egyáltalán, 
hogy ilyen helyzet kialakuljon. Ebben egyébként a miniszter urat hívtuk meg, aki a politikai 
felelőse az egész intézményrendszernek, aki nem jelent meg, amit nagyon sajnálok, ellenben 
Palkovics elnök urat kérte meg, hogy számoljon be a kialakult helyzetről. Én azt gondolom, 
hogy egy ilyen súlyos ügyben ez minimum szükséges, hogy egy tájékoztatást kapjunk. 
Nyilván nem kérjük, hogy azon részleteket mondja el, amelyeket a nyomozás érdekében nem 
mondhat el, de a helyzet kialakulásáról szeretnénk egy hiteles tájékoztatást kapni, már csak 
azért is, mert akkor nem fordulhatna elő olyan, hogy ellentmondásos információk alapján 
tegnap például Gőgös Zoltánt feljelentéssel fenyegette meg az államtitkár úr, merthogy 
valótlan információkat mondott, a valótlan információk pedig egy ügyészségi papír alapján 
kerültek a képviselő úrhoz. Tehát szeretnénk tudni azt, hogy ez az ügy hogy alakult ki, mikor 
alakult ki, milyen lépéseket tettek, ez ügyben, én azt gondolom, indokolt lenne egy 
tájékoztatás az elnök úr részéről. (Az elnök Gőgös Zoltánnal egyeztet.) A kifizetésekről is 
szeretnénk megkérdezni az elnök urat, hiszen 16-án elindultak a kifizetések, és rendre kapjuk 
a tájékoztatást arról, hogy nagyon sokan nem kapták még meg az előlegeket. Ez ügyben is 
szeretnénk megtudni, hogy mi a helyzet, tehát én azért indokoltnak tartanám, hogy az első 
napirendi pontban a szükséges tájékoztatást megkaphassuk az elnök úrtól.  
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Ami pedig a másik ügyet illeti, ott is van egy lezárult nyomozás, amely megállapított 
tényeket, és ezeknek a tényeknek az ismeretében szeretnénk megtudni, hogy mit tervez tenni a 
minisztérium, hogy hogyan akarja a kialakult helyzetet orvosolni. Ez megint nem büntetőjogi 
kérdés, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ennek milyen büntetőjogi következménye kell 
hogy legyen, hanem hogy a kialakult helyzetet hogyan kívánja a minisztérium kezelni. Ezért 
én mind a két napirendi pontnál indokoltnak tartom az eredeti napirend elfogadását.  

(Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás jelezte, hogy szeretne szólni.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csatlakozni 

szeretnék Patay Vilmos képviselőtársamhoz, hogy folyamatban lévő ügyben, nyomozás alatt 
lévő ügyben nem érdemes, hiszen az illetékes ügyészség sajtószóvivője elmondott róla 
mindent, amit tudni lehet, tehát azt kell elolvasni vagy újra meghallgatni. Valamint, elnök úr, 
ha itt a kifizetésekkel kapcsolatban szeretnénk információt kérni, abban az esetben azt akkor 
úgy kellene megtennie mint levezető elnöknek, hogy új napirendi pontot kellene felvetetnie, 
és az új napirendi pontot kellene megszavaztatni, hogy ezt akkor most hallani akarjuk vagy 
nem akarjuk hallani a bizottságban, és akkor szerintem három napirendi pont lenne ma, vagy 
levesszük, vagy nem, azt majd eldöntjük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Palkovics elnök úr, tessék! 
 
PALKOVICS PÉTER (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal): Köszönöm 

szépen. Nem tudom, hogy ügyrendileg van-e szólásjogom, de egy pontosítást mindenképpen 
hozzá kell tenni, és hogyha megengedik, ezt elmondanám. Én azért vagyok itt az albizottság 
előtt, mert meghívót kaptam, nem a miniszter úr képviseletében, nevében, tehát ő engem nem 
kért meg, hogy őt képviseljem. Én azért jelentem meg, mert meghívottként szerepelek. Ez 
fontos a jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm a tájékoztatást, bár a miniszter úr írásban tájékoztatott, hogy ő 

személyesen nem tud jelen lenni, de az elnök úr jelen lesz, én csak ezért vezettem fel így. 
(Palkovics Péter: Akkor valami elcsúszott.)  

Akkor azt egy új napirendipont-javaslatnak vehetem Sáringer-Kenyeres Tamástól, 
vagy én tegyem meg ezt a napirendi javaslatot?  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Az elnök úr tegye meg! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Erről viszont szavaztassál! 
 

Szavazás 

ELNÖK: Akkor először szavaztatok az első javaslatról, amelyet Patay képviselőtársam 
fogalmazott meg, tehát hogy az első napirendi pontot vegyük le a napirendről. Ki az, aki 
támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm, ez 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Azt hiszem, ilyen én leszek egyedül. Tartózkodás nem volt, merthogy nincs több 
tag.  

Köszönöm szépen, ez is egy tanulságos fejleménye ennek az ügynek. Ezek szerint 
érdemi tájékoztatást ügyekről nem kapunk, arra való hivatkozással, hogy forduljunk a 
rendőrséghez, hogyha valami kifogásunk van, és hogyha a rendőrség meg nyomozást indít 
egy ügyben, akkor a továbbiakban meg arra való hivatkozással nem kapunk tájékoztatást, 
hogy nyomozás folyik. Ezek szerint ebben a ciklusban, miután nyilvánvaló, hogy ezek a 
nyomozások elhúzódnak, nem ismerhetjük meg ezeket az ügyeket. Tudomásul vettük.  
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A második napirendi pontnál pedig akkor az volt a képviselő úr javaslata, hogy a 
Bükki Nemzeti Parkkal kapcsolatos tájékoztatást vegyük le a napirendi pontról, tehát hogy azt 
húzzuk ki (Sáringer-Kenyeres Tamás: Módosítsuk!), hogy módosítsuk a napirendi pontot. Ki 
az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Nem támogatja? (Szavazás.) Ez pedig 
egy. Jó. 

És akkor javasolnám, hogy egy napirendi ponttal egészítsük ki az előre kiküldött 
napirendi javaslatot, ez pedig az, hogy kérnénk egy tájékoztatást arról, hogy hogyan állnak az 
előlegkifizetések, amennyiben van csúszás, annak mi az oka, és mi várható. Kérem, hogy aki 
ezt a kiegészítést támogatja, az most kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez is szép, nincs 
ilyen, köszönöm szépen, illetve egy ilyen van. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás. – Gőgös 
Zoltán: Nem érdekel ez benneteket tényleg? – Közbeszólások.) Akkor 4 ellenszavazattal azt 
sem tudhatjuk meg (Gőgös Zoltán: Tényleg nem érdekel benneteket? – Patay Vilmos 
közbeszól. – Szabó Rebeka közbeszól.), hogy hogyan áll az előlegek kifizetése. 
(Közbeszólások. – Gőgös Zoltán: 170 milliárd, ebből 120-at kifizettünk, ennyi lenne! – 
Közbeszólások. – Szabó Rebeka: Beszéljünk az időjárásról!)  

Akkor, azt hiszem, Palkovics úrnak köszönjük szépen a mai ülésen való részvételt, a 
kollégák kisegítették az elnök urat.  

Beszámoló az állami földbérlet pályázatok ellenőrzéseiről 

Akkor rátérnénk… Sebestyén úr pedig nem érkezett meg, ugye? (Szabó Rebeka: De az 
államtitkár úr itt van. – Közbeszólások.) Akkor miután Sebestyén elnök úr nem érkezett meg, 
a második napirendi pontban ezek szerint az állami földbérlet pályázatok ellenőrzéséről 
kapnánk egy tájékoztatást. Előzményként szeretném elmondani, hogy ezzel kapcsolatban már 
tartottunk egy Ellenőrző albizottsági ülés, ahol azt a tájékoztatást kaptuk még – mikor volt az? 
– májusban, hogy az ellenőrzések éppen folyamatban vannak, május végére lesz meg az 
ellenőrzések összefoglalója, akkor fogja azt a hivatal elfogadni, és az után kapunk egy 
tájékoztatást a hivataltól, hogy az ellenőrzések hogyan zajlottak, hány problémás esetet 
sikerült feltárni, és hogy történt-e szerződésbontás az esetleges nem teljesülések miatt. Ezt 
azóta nem kaptuk meg, szeretnénk, hogyha ma erről kaphatnánk egy tájékoztatást.  

Az elnök úr eddig még nem érkezett meg, ezért megkérem az állami földprogramért 
felelős államtitkárt, Bitay Márton Örs államtitkár urat, hogy a rendelkezésére álló információk 
alapján adjon nekünk egy tájékoztatást. Köszönöm.  

 

Dr. Bitay Márton Örs (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 

DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a 
lehetőséget és a meghívást is. Igyekeztem felkészülni legjobb tudásom szerint, és az éppen 
aktuális ellenőrzési folyamatokban elmélyedni, átnézni, hogy pontosan hol tartunk, milyen 
jelentési kötelezettségünknek mikor, hogyan tettünk eleget, illetőleg általánosságban is hogy 
hogyan folynak a Nemzeti Földalapkezelőnél az állami földpályázatokkal kapcsolatos 
ellenőrzési tevékenységek. Úgy gondoltam, hogy ha az elnök úr is egyetért ezzel, akkor egy 
rövid beszámolót tartanék magukról ezekről a folyamatokról, illetve általánosságban az 
ellenőrzési tevékenységről, és utána megpróbálnék válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek 
akár egyedileg, akár generálisan az ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatosan felmerülnek.  

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és működési szabályzata hozta létre a tulajdonosi 
ellenőrzési osztályt, ez a tulajdonosi ellenőrzési osztály per pillanat hat fő létszámmal 
működik, amihez az NFA minden egyes megyei kirendeltsége biztosít még szakmai 
segítséget, és ők végzik azokat az ellenőrzési feladatokat megyei bontásban, amelyek az NFA 
kötelezettségéből erednek, egyrészről a 262. kormányrendeletben megfogalmazottaknak 
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megfelelően, másrészről a Nemzeti Földalap elnökének elnöki utasítása alapján kialakult rend 
szerint.  

Több elemre, több részre bontható az ellenőrzési tevékenység. Először egy okirati 
ellenőrzésről beszélünk, ennek az okirati ellenőrzésnek az ideje gyakorlatilag a 
szerződéskötést követően azonnal megkezdődik, és az első évvel bezárólag mindenki átesik 
az okirati ellenőrzésen, ez egyébként egyfajta előrehaladási jelentés formájában is jelentkezik. 
2012. V. hó 31-éig birtokba lépett földhasználók vonatkozásában 575 esetben került 
kiküldésre előrehaladási jelentés, ebből 53 esetben nem kaptunk választ, a 2012. VIII. hó 31-
éig birtokba lépett földhasználók vonatkozásában pedig 588 esetben került kiküldésre, itt 
58 esetben várunk még választ. Mindkét időpontban birtokba lépetteknek kiküldött 
előrehaladási jelentés 90 százalék fölötti visszaküldési arányt mutat.  

Időarányosan majdnem minden földhasználó teljesítette azokat a vállalásokat, 
amelyeket a szerződésében, illetőleg a pályázati kiírásban vállalt, de azt is szeretném 
pontosítani – mert ez többször összekeveredik –, hogy a gazdálkodási terv, amit a pályázó 
vállal az adott birtoktestre vonatkozóan, az a gazdálkodási terv a szerződésének, a későbbi 
szerződésének a részét képezi, tehát aki amit oda leír, annak megfelelően kell teljesítenie. A 
pályázati kiírás nyilván a minimumfeltételeket rögzíti, tehát aki annál többet vállal, vagy 
másként vállal, annak azt a vállalásának megfelelően kell teljesítenie gyakorlatilag 
folyamatosan.  

Az előrehaladási jelentések feldolgozása során szerzett tapasztalatok alapján 
mondhatjuk, hogy 10-15 százalékban hibásan vagy hiányosan lettek kitöltve ezek az 
előrehaladási jelentések. Erre vonatkozóan, hogy ez a szám alacsonyabb legyen, egy 
informatikai fejlesztést hajtott végre a Nemzeti Földalap informatikai igazgatósága, így a 
második körben kötelezettek, illetőleg azok esetében, akiknek a második körben kellett 
előrehaladási jelentést benyújtaniuk, már majdnem hiba nélkül történt meg ezeknek a 
bejelentéseknek a benyújtása, tehát szükséges és hasznos volt ez az informatikai fejlesztés, 
azokat az anomáliákat, amelyek ez ellenőrzések megkezdésekor felmerültek vagy problémák, 
azokat így sikerült kiküszöbölni. Általános tapasztalat az, hogy a szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesülnek, sőt vannak olyan esetek is, ahol túlvállalás történt – erre majd 
mindjárt részletesebben is ki fogok térni.  

Ha a megyei bontást figyelembe veszem, akkor például az állategységre vonatkozó 
adatok szempontjából Bács-Kiskun megyében, Fejér megyében, Hajdú-Bihar megyében, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs és Győr-Moson-Sopron 
megyében az összes ellenőrzött földhasználó esetén – a visszaküldött előrehaladási 
jelentéseket figyelembe véve – túlteljesítésről beszélünk, tehát ezeknél a megyéknél nemcsak 
az az állatlétszám került beállításra, amit a szerződésben vállalt az illető, hanem annál 
nagyobb méret. Szeretném kiemelni Hajdú-Bihar megyét, ahol 213,26 százalékos túlteljesítés 
mutatkozik az állategység vonatkozásában.  

Ha megengedi, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, akkor itt kitérnék a blöff 
lehetőségére – most ilyen egyszerűen fogalmazok –, mert nagyon sokszor ér minket támadás 
azzal kapcsolatosan, hogy igen ám, de most ezt az állatot hogy lehet ellenőrizni, vagy azt, 
hogy megműveli-e az adott területet, tulajdonképpen ki tudja, hogy ki műveli meg, és 
mindenféle rejtett alhaszonbérbe adják, meg hasonló kritikák szoktak megfogalmazódni. 
Ezzel kapcsolatosan nagyon fontos elmondanunk, hogy a szerződésben vállalja a nyertes fél, 
hogy személy szerint ő műveli azt a területet, ehhez a földhasználati bejegyzéshez is szükség 
van, ami a saját nevére szól, illetve a saját nevére kiállított számlákat is bekér a Nemzeti 
Földalapkezelő, tehát pontosan látjuk azt, hogy mondjuk a növényvédő szert, a műtrágyát 
vagy a gépi munkák elvégzését ki milyen feltételekkel rendelte meg, illetőleg kinek a nevére 
szólnak ezek. A terményértékesítési szerződéseknek vagy adott esetben az ezekkel 
kapcsolatos számláknak is nyilván a nyertes pályázó nevére kell kiállítva lenniük. Az 
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állatállományra vonatkozó adatoknak is személyesen az ő használatában vagy tulajdonában 
kell lenniük, amit szintén szerződésekkel, illetve különféle hatósági bejegyzésekkel tud 
igazolni. A területalapú támogatás igénylését, amit az adott területre vonatkozóan igényel, 
szintén személyesen az ő nevére szólóan kell megtennie, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy 
az 1200 hektáros birtokplafon, amire a pályázati kiírás is vonatkozik, az a területalapú 
támogatás személyes igénylésének okán, ha máshol nem, legvégső soron az első ellenőrzés 
alkalmával kibukik, hogyha 1200 hektárnál nagyobb birtoktestre igényelt az illető területalapú 
támogatást. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert a politikai kommunikáció terén 
jól hangzó állításokat lehet megfogalmazni az ellenőrzés hiányosságára vonatkozóan, de ha 
ezeket a tételes szabályokat figyelembe veszem, akkor azért az látható, hogy itt személyesen 
kell helytállnia minden egyes pályázónak az adott pályázatáért, és ezt a folyamatosan igénybe 
vett szolgáltatások kapcsán ellenőrizni is tudja a hatóság, illetve a Nemzeti Földalap, ami 
ellenőrzést egyébként el is végez. (Zaj.)  

Az átfogó tulajdonosi ellenőrzésekkel kapcsolatosan szükség volt több felszólító levél 
kiküldésére is. Itt is szeretném hangsúlyosan megemlíteni, hogy a birtokba lépés időpontjától 
számított egy éven belül történik meg az okirati ellenőrzés, és utána a szerződés hatálya alatt 
folyamatosan, akár többször is ellenőrzi a Nemzeti Földalap, vagy végez ellenőrzési 
tevékenységet a Nemzeti Földalap. Ezt is össze szokták keverni azzal, hogy azt a látszatot 
keltik a politikai kommunikáció terén, mint hogyha bárki vállalta volna azt, hogy egy-egy 
pályázót folyamatosan, nap nap után vagy hónapról hónapra, állandóan ellenőrzés alá von. A 
helyi vagy – inkább úgy mondanám pontosan fogalmazva, hogy – a helyszíni ellenőrzésekre 
nem az első év alatt kötelezett a Nemzeti Földalap, hanem a szerződés fennállása során. (Zaj.) 
Azt, hogy hányszor és hogyan teszi ezt meg, nyilván a fizikai korlátok szabályozzák. 
Szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy helyszíni ellenőrzést például európai 
uniós projektek kapcsán sem rendel el az Európai Unió száz százalékban, nemhogy száz 
százalékban nem rendel el, hanem valahol olyan 5 és 10 százalék között van pályázati 
forrástól függően, ahol helyszíni ellenőrzést elvégez. Nem azt szeretném mondani ezzel, hogy 
az a célunk, hogy a létező legkisebb és legkevesebb mennyiségű ellenőrzést, helyszíni 
ellenőrzést végezze el a Nemzeti Földalap. A Nemzeti Földalap munkájának struktúrája 
szempontjából nem az az elsődleges feladata, hogy a gazdákat hónapról hónapra vegzálja, 
hanem az a feladata, jelen pillanatban a legnagyobb feladata, hogy a „Földet a gazdáknak” 
program keretében a pályázatokat meghirdesse, elbírálja és eredményt hirdessen, szerződést 
kössön, más szempontból pedig az, hogy az ellenőrzési tevékenységet folyamatosan 
fenntartsa. De azt számon kérni a Nemzeti Földalapon – példaként hoztam az Európai Uniót –
, hogy minden egyes bérlőt minden évben személyesen vagy helyszínen nem ellenőriz, 
felesleges, mert nincs is ilyen ellenőrzési rendszer sem az Európai Unióban, sem pedig 
Magyarországon általában véve. (Folyamatos zaj. – Az elnök megkocogtat egy poharat.) 

Itt a felszólításokat követően mindenféle határidők vannak: 15 nap, 60 nap, függően 
attól, hogy a gazdálkodási tervében mely vállalásának nem tett eleget a földhasználó. 
17 használó 22 szerződése vonatkozásában éltünk felszólítási kötelezettséggel, ezek közül 
6 esetben nem végezték el azt a munkát, amire a Nemzeti Földalap felszólította őket. A július 
hónapban lefolytatott ellenőrzések során… Egészen pontosan úgy kezdeném a mondatot, 
hogy 118 ellenőrzésből 2 használónál volt szükség újabb felszólítás kiküldésére, további 
4 felhasználó esetében pedig díjfizetési kötelezettség elmaradása miatt került kiküldésre 
felszólítás. Jellemzően vagy a díjfizetési kötelezettség teljesítésében van elmaradás, vagy az 
állatállomány-létszám nem stimmel az ellenőrzések során.  

Általánosságban szeretném elmondani, hogy az előrehaladási jelentésekben több mint 
90 százalék fölötti feldolgozottságnál tartunk, illetve – szeretném megnézni a papírjaimban, 
egy pillanat türelmet szeretnék kérni – két esetben, csak most nem találtam meg gyorsan a 
felkészítő anyagokban, tehát két esetben történt már szerződésbontás a Nemzeti Földalap által 
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meghirdetett birtoktestek vonatkozásában, ahol semmilyen határidőt nem tartott be a 
földhasználó és valamilyen vállalása nem teljesült, amit a szerződésében vállalt, így két 
esetben történt szerződésbontás. Ez, figyelembe véve azt, hogy a helyszíni ellenőrzések a 
birtokba lépést követő egy év után kezdődnek meg, magyarul ezek az ellenőrzési folyamatok 
vagy ezeknek az ellenőrzési folyamatoknak a legnagyobb része most kezdődött, most van 
folyamatban, és várhatóan a jövő évben fog kicsúcsosodni azoknál – ez is nagyon fontos, 
mielőtt aránypárokat állítunk fel, mert nyilván azoknál az eseteknél tudunk ellenőrzésről 
beszélni –, ahol a birtokba lépés már megtörtént, és ahogy már többször említettem, legalább 
egy éve. Tehát nem szabad összehasonlítani azt a számot, hogy lassan közelítünk valahol a 
háromezredik szerződéshez a Nemzeti Földalap vonatkozásában, illetőleg azt, hogy ebből 
hány alkalommal volt helyszíni ellenőrzés, és a helyszíni ellenőrzések során hány alkalommal 
tártunk fel hiányosságot, illetőleg ezen belül található az a szám, hogy két esetben a 
szerződésbontás is megtörtént már. Ezt nem a szerződéskötések számával kell 
összehasonlítani, hanem azoknak a területeknek a számával, ahol már legalább egy éve 
birtokba is lépett az illető. Ha ezt az arányt nézem, akkor az ellenőrzötteknek körülbelül a 
felénél, a birtokba lépettek körülbelül felénél már zajlik valamilyen ellenőrzési folyamat, és 
ezt az arányt igyekszünk tartani a jövőben is. Nyilván a pályázatbírálati rendszerek 
leterheltsége okán a Nemzeti Földalap most főként erre a halmazra koncentrál, hogy a 
meghirdetett pályázatokat… Itt is egyébként, mondhatnám úgy is töredelmesen bevallva, 
csúszásban vagyunk, de próbáljuk ezt a feladatot minél hamarabb ellátni, és utána a birtokba 
lépésekkel arányosan tudjuk folytatni a helyszíni ellenőrzéseket.  

Összefoglalólag azt szeretném még egyszer elmondani, aztán, ha az elnök úr is 
egyetért vele, átadnám magamat a bizottság kérdéseinek, hogy az ellenőrzések folyamatosan 
zajlanak, okirati alapon mindenkit ellenőrzünk az első év során, helyszíni ellenőrzés a 
szerződés hatálya vagy fennállása alatt folyamatosan zajlik, az európai uniós támogatási 
forrásokhoz képest jelentősen nagyobb arányban történik helyszíni ellenőrzés, a 
tevékenységünk, az ellenőrzési tevékenységünk során pedig arra törekszünk, hogy az 
ésszerűség szabályait figyelembe véve ne a gazdák vegzálására, hanem a szerződés maximális 
betartására irányuljon az ellenőrzés, arra irányuljon, hogy amit az illető vállalt, illetve ami a 
kiírásban feltételként megszabott, az teljesüljön. Ha nem teljesül, akkor sem azonnal az a 
szankció, hogy visszavesszük tőle a földet, és viszontlátásra, hanem felszólítjuk, 
megpróbáljuk ésszerű, értelmes határidők betartására kötelezni őt, és ezen belül a 
szerződésellenes helyzet felszámolására törekszünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a szót a képviselőtársaknak, 
annyit szeretnék hozzátenni, hogy még egy korábbi Ellenőrző albizottsági ülésen, amikor 
magát a pályázati rendszert vizsgáltuk meg, illetve a konkrét pályázatokat, még benn, a 
hivatalban, és felmerült az, hogy maga a pályázati rendszer úgy lett kialakítva, hogy 
visszaélésekre ad lehetőséget, ami azóta be is bizonyosodott, hogy vissza is éltek vele, akkor 
Budai Gyula államtitkár úr arról tájékoztatott minket, amikor azt kifogásoltuk, hogy olyan 
üzleti tervek alapján adtak oda földbérleti jogokat, amelyekről eleve lehetett tudni, hogy nem 
szakmai pályázó, kamu lakcímre bejelentve, hamis módon szerezte meg a földet, akkor az 
államtitkár úr arról tájékoztatott minket, hogy mindenkinek egy éve van arra, hogy a 
szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítse, és a legszigorúbb módon fogják ezt ellenőrizni, 
és aki azt nem teljesítette, azzal szerződést fognak bontani, és ez az egy év tavaly májusban az 
első körben… (Gőgös Zoltán: Idén májusban!) …, bocsánat, idén májusban az első körben 
lejárt. (Jelentkezések.)  

Sáringer-Kenyeres Tamás kért először szót.  
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SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Kérdésem volna. Egyik részről ez arra vonatkozik, amiről több szó is esett, lehet, hogy 
elkerülte a figyelmemet az előadás során, amit mondott, hogy nem teljesítés esetén a 
szerződésbontás rendben is van, de hogyha ez három-négy év múlva fog kiderülni, tehát nem 
a mostani, hanem a későbbi ellenőrzéseknél, ott azért jelentős előnyökre tesz szert az, aki 
megnyer egy ilyen pályázatot a termelés kapcsán. Ott van-e valamilyen olyan, rossz fogalom, 
hogy retorzió, de valami súlyosabb dolog a szerződésbontáson kívül, ami megbüntetné azért, 
hogy nem megfelelően történt a hasznosítása az adott területnek?  

A másik kérdésem az lenne, hogy az ellenőrzések nyilvánvalóan valamilyen válogatási 
rendszer szerint történnek, ezek az automatizmusok, de nyilván érkeznek bejelentések is 
különböző személyektől, most mondhatom azt is akár, hogy parlamenti képviselőktől is, 
hiszen azt hiszem, az ellenőrzések legnagyobb hányadát, már az ilyen magánellenőrzések 
legnagyobb hányadát a parlamenti képviselők végzik az ellenzék részéről, és hoznak írásos és 
képanyagokkal is illusztrált, különböző olyan anyagokat, amelyek arra utalnak, hogy 
problémák vannak; én meg nem tudom ítélni, de nincs okom azt sem feltételezni, hogy ők ne 
a valóságot állítanák. A lényeg az, hogy bejelentések alapján történik-e ellenőrzés egyáltalán, 
vagy az kizárólag csak maga a hivatal kiválasztása alapján történik?  

Egyelőre meg is köszönném a figyelmet, és átadom a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy István kért szót. 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én az iránt szeretnék 

érdeklődni, hogy mekkora az az apparátus, amely az ellenőrzést végzi, ugyanis mivel ekkora 
társadalmi figyelem, érdeklődés övezi a földhaszonbérletek szerződéseit és működését, van-e 
arra esély és lehetőség, hogy ezeket az ellenőrzéseket gyorsítsuk, hogy az első év végére 
minden egyes szerződőnél tényleges ellenőrzés lehessen, pontosan azért, hogy ki lehessen 
zárni a visszaéléseket, ki lehessen zárni minden olyan negatív véleményt, hozzáállást, ami 
ezeket a szerződéseket övezi. Én azt hiszem, hogy a társadalom minden részének, annak is, 
aki kapta ezeket a szerződéseket, és annak is, aki ellenőrzi, érdeke volna, hogy ezek az 
ellenőrzések eredményesek legyenek, és a végére lehessen érni. Ha ennek a végére lehetne 
jutni, megérné az apparátust odáig fejleszteni, hogy ezt meg lehessen tenni, mert akkor 
gyakorlatilag tiszta képpel nem lehetne semmilyen hamis váddal illetni ezt az egész 
folyamatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még Gőgös Zoltánnak adnék szót, utána az államtitkár úrnak.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én nem egészen úgy látom itt az 

ellenőrzés hatékonyságát, ahogy az államtitkár úr, ugyanis az első szerződések február végén 
köttettek (Sáringer-Kenyeres Tamás: Melyik év?), tehát egy éve elmúlt februárban, hogy 
megköttettek, és én úgy tudom, hogy azokon a területeken fizikai ellenőrzés nem volt azóta 
sem, pedig az már azért elég jó régen volt.  

A másik, hogy én arra lennék alapvetően kíváncsi, hogy kik végzik ezeket az 
ellenőrzéseket. Ez azért érdekelne, hogy egyáltalán tudják-e azt, hogy mit kell megnézni, 
tehát amikor a kezükbe kerül egy mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti terv, akkor van-e 
fogalmuk arról, hogy annak mi a tartalma, mit kell ott megnézni.  

Azért hoztam fényképet – meg kell hogy mutassam –, mert az egyik területet éppen 
tegnap délelőtt, amikor jöttem felfelé, megnéztem… (Patay Vilmos közbeszól.) Nem kis 
részén, van erről nagyobb kép is, mert digitálisan is megvan. (Gőgös Zoltán felmutat egy 
képet.) Ezt csak azért mutatom, mert ezen a területen 2011-ig, amíg ez a pályázat le nem 
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zajlott, száz darab üsző kapta meg a napi takarmányát, az egy elég alapvető dolog, hogy egy 
tejelő tehenészetben az üszőknek illik legelőn lenni. Azóta ezt megnyerte egy nyertes, aki azt 
mondta, hogy 250 darab birkája lesz. Most 250 darab birka nincsen, állítólag van 
50 mangalica valahol, amit én nem találok, de akkor minek kellett neki legelő? Én tehát arra 
vagyok kíváncsi, hogy ilyet elfogad-e az NFA, úgy tudom, elfogadta, hogy akkor nem lesz 
250 birka, hanem lesz 50 tenyészmangalica, meg a szaporulata is, úgy kijött az állatlétszám, 
de akkor ez a legelő minek neki, amin látszólag semmit nem csinál egyébként, csak felveszi rá 
a 60 ezer forintos vagy most 70 ezer forintos támogatást, és egyébként a területek nagy része 
így van.  

A másik… (Patay Vilmos: Egyik szám sem stimmel! A számok nem stimmelnek! De 
miért nem stimmelnek? (Patay Vilmos: 60 vagy 70? – Örvendi László: 69 ezer!)  Most 
69 ezer, tavaly meg 62 ezer volt. Most ezen lehet vitatkozni, de éppen most nem hagytátok 
megkérdezni az elnöktől, hogy mennyi van kifizetve belőle (Sáringer-Kenyeres Tamás: 
69 ezer.), azért, mert nem érdekel benneteket az a panaszáradat, ami egyébként folyamatosan 
jön ebben az ügyben. Itt egyetlenegy dolog érdekel titeket: hogy védjétek a védhetetlen 
mundér becsületét, erről van szó, kedves kormánypárti képviselőtársaim. (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: Nekünk nem panaszkodott senki.)  

A másik: tudom, hogy le van véve a napirendről, de rossz hírem van, az NFA végzi a 
Bükki Nemzeti Park ellenőrzését is, tehát nyugodtan kérdezhet bárki Bükk-ügyben, ez a rossz 
hírem itt a fiúknak. (Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból.) Nem az NFA, most 
jön, a Bükknek, a Bükki Nemzeti Park-ügyek ellenőrzését az NFA végzi. (Felmutat egy 
képet.) Én ezt a képet egy éve mutogatom. Ezt először úgy mutattam, hogy egy 500 hektárt 
nyertesnek a telephelye, most már nem telephelye, hanem a székhelye, kedves barátaim. (Dr. 
Ángyán József: 496!) 496, pontosított az államtitkár úr. Na most, nehogy valaki nekem azt 
megmagyarázza… Lehet, hogy az államtitkár úrnak meg tudják magyarázni, hogy így kell 
kinéznie egy 496 hektárt elnyert, állítólag 250 darab hízó marhával foglalkozó cég 
telephelyének, székhelyének, bocsánat, még egyszer – most már én is keverem -: nem 
telephelye, székhelye.  

A következő, hogy én nem tudom azt értelmezni, és lehet, hogy itt minden szakember 
tudja értelmezni, hogy 160 kilométerre van az az állat – és ezt az NFA elfogadja –, aminek 
egyébként a legelőn kellene lennie, a megnyert legelőn. És erre én milyen írásbeli választ 
kapok? Hogy nem a tehénnek kell 20 kilométeren belül lennie, hanem a nyertesnek kell 
20 kilométeren belül laknia a földtől, és akkor minden reggel elmegy, elmegy 
160 kilométerre, gondozza a kis állatait, este meg hazamegy, vagy pedig naponta kétszer 
megteszi a 160 kilométert. Életszerű ez, államtitkár úr? Nem, ez nem életszerű, ez csalás. (Dr. 
Bitay Márton Örs: Rossz a felvetés.) Ez csalás! Miért rossz a felvetés? Azt mondták, ez azért 
van, hogy minél több állat legyen, de attól nem lesz több állat, hogy mondjuk ennek a cégnek 
a tulajdonosa papíron kap valaki mástól 250 tehenet, mert az ő ENAR-jába meg bőven belefér 
a létszámban. Ettől nem lesz több állat a Bükkben, hogy átírják a másiknak a tehenet. És ha 
valaki ennyire lelkes állattartó, akkor hogy lehet az, hogy két éve egy fillér állattartással 
kapcsolatos támogatást nem vett fel az MVH-tól, mióta nála van ez a föld? Nem volt se 
hullája, amit azért kizártnak tartok, mert kellett volna hogy legyen, nem kért 
gyógyszertámogatást ehhez az óriási állatállományhoz. Nézzék, aki ezt csinálja, az vagy 
hülye, vagy nyilván nem is érdekli a dolog, mert nem ő veszi ezeket fel.  

Én ezt csak azért mondtam el, államtitkár úr, mert most önt odarakták erre a helyre, én 
értékelem az elhivatottságát, de higgye már el, hogy ez így nem működik – ez így nem 
működik! És tudom, lehet most majd visszamutogatni, hogy mi volt, hogy volt régen, de ilyen 
idiótaság nem fordult elő, ezt higgye el nekem, meg olyan idiótaság sem, hogy elvesznek egy 
15 éve működő biogazdaságtól földet, aztán szétdarabolják tíz évre – abból soha az életben 
többet biotermelés nem lesz, ez már konkrét károkozás. Ezt csak azért mondom el, hogy erre 
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nagyon vigyázzanak, mert itt is lehet beszélni persze konkrét károsodásról, hogy a 
250 fejőstehénből miért van csak 100, és miért kell az összes növendéket vágóhídra vinni, 
mert nincsen mögötte föld, mert elvették, és odaadták a helyi MAGOSZ-vezetőnek, meg még 
20 birtoktestet kapott kényszerhasznosításra most már három éve, és annak a felét nem műveli 
– ezeket kellene megnézni, államtitkár úr! (Sáringer-Kenyeres Tamás: Mi köze az 
ellenőrzéshez ennek, amit mondtál?) Nagyon sok köze van (Sáringer-Kenyeres Tamás: 
Semmi!), mert a kényszerhasznosításnál ugyanúgy ellenőrizni kell, Tamás, ugyanúgy 
ellenőrizni kell! (Sáringer-Kenyeres Tamás: De nem, a ténynek nincs köze a napirendi 
ponthoz.) De miért nincs köze? Kapott az az ember vagy az a család 400 hektárt, azt mástól 
vették el, akik alkalmaztak tíz családot, ők meg nem csinálnak rajta semmit. (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Az a pályáztatás, ez meg az ellenőrzés.) Szigligeten vannak az állatok, csak 
mondom, legalábbis ő ezt mondja. Szép helyen van, lehet őket nézegetni, de az nem az övé, 
az a probléma.  

Úgyhogy, államtitkár úr, ne védjék a lehetetlent, hanem szórják ki a gengsztereket 
ebből a rendszerből, és adják oda azoknak a földet, akik azt valóban használni akarják! 
(Sáringer-Kenyeres Tamás: Címet, nevet kérünk! – Mágori Józsefné: Így van!) Itt van, én 
elmondom, elmondom én a címet, nevet is, meg el is mondtam már ezerszer. (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Az ügyészségen van.) Nem, ez nem ügyészségi, az ügyészség visszaírja, 
hogy az NFA emberei nem hivatalos személyek, ezért nem követhettek el semmilyen hivatali 
visszaélést. Majd megpróbáljuk persze rendbe rakni, de amikor törvényjavaslatot nyújtunk be, 
azt meg nem szavazza meg senki.  

És akkor egy kérdésem is van. Ki írja a minisztériumban azokat az írásbeli válaszokat, 
amelyeket mi megkapunk a kérdésekre? Ezt azért kérdezem, államtitkár úr, mert legutoljára 
kaptam egy választ, ugyanis körülbelül fél éve érdeklődöm a Mezort-csoport bérleti díjai 
iránt, amiről tudom, hogy messze nem érik el a mostani pályázati bérleti díjakat, mert nem 
érhetik el, mert 11 éve köttettek, és azóta csak inflációkövetés van (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: Jó kérdés!), de erre mindig az a válasz, hogy majd meg fogják adni, most legutoljára 
meg azt kaptam, hogy a kényszerhasznosításba adott földeknek a paramétereit kitette az NFA 
a honlapra. Nem ezt kérdeztem, mert ugyanis ezek nem kényszerhasznosított földek, hanem 
50 évre bérbe adott földek. Lehet, hogy el tudják húzni egészen a törvényszék döntéséig, de 
szeretném jelezni, hogy ezek közérdekű adatok. Tehát azt, hogy egy állami földön ki milyen 
paraméterekkel dolgozik, és azért mennyit fizet, azt meg kell mondani, azt meg kell mondani, 
nemcsak egy országgyűlési képviselőnek, hanem mindenkinek, és fél éve játsszák velem ezt a 
játékot, és nem hajlandóak megmondani. Nyilván megmondanák, hogyha az 1250 forint 
lenne, de nem annyi. De akkor azt…  

Ja, és még egyet kérdeztem: hogy hány szerződést bontottak fel értékaránytalanság 
miatt, mert mindig erre hivatkoznak, hogy bontottak. Tudom, hogy bontottak, de akkor ezek 
miért nem kerültek bele? Mert nyilván ezek is azok, az összes olyan szerződés, ami annak 
idején 300 forintos aranykoronánkénti bérleti díjjal köttetett, és inflációkövetéssel mondjuk 
most 400, egyébként meg 1250 forint a bérleti díj. Ebből még lehet uniós konfliktus is, 
szeretném jelezni, mert ez tiltott támogatás, hogyha megvizsgáljuk.  

Úgyhogy én ezekre szeretnék választ kapni: hogy az ellenőrzést ki végzi, hol végeztek, 
konkrétan milyen típusú ellenőrzést, mert nem látjuk a nyomát? A Bükkben most voltunk, a 
múlt héten, ott sem voltak ellenőrök, tehát fizikailag nem jelentek meg, nem nézték meg, 
hogy megvan-e az, amit vállalt valaki. Egyébként amit elmondott, abból az is következik, 
hogy a szerződéses ciklus alatt lehet bármikor ellenőrizni, a 19. évben ellenőriznek valakit, 
akkor kiderül, hogy bocs, semmit nem csinált, szankció nincsen, mert az uniós támogatást 
nem lehet visszakérni, ha azt jogszerűen vette fel, mert ő volt a jogos földhasználó, és közben 
nem bukott meg azon, hogy mondjuk ekkora gazban volt a földje, mert éppen nem fotózta le 
senki, akkor felvette a pénzt. Ezt az MVH sem ellenőrzi minden évben, mert ott sem mindig 
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kell ellenőrizni, de azért egy üzleti tervet csak meg lehet nagyon egyszerűen nézni. Oda kell 
tenni, egy papír, két papír, itt a tábla, nincs egy szem birka sem, viszontlátásra, visszavettem a 
földet – ennyire egyszerű a képlet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az államtitkár úr kérte, hogy szeretne most 

reagálni, és akkor utána mennénk tovább. Az államtitkár úré a szó.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ha nem probléma ez, 

csak hogy ne halmozódjon fel annyi kérdés, hogy nagyon belecsússzunk. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ha megengedik, akkor 

visszafelé haladnék, és a Gőgös képviselő úr által felvetettekre reagálnék először. Annyi 
minden dolgot idekevert a képviselő úr, ami nem is tartozik az NFA ellenőrzési hatáskörébe, 
vagy legalábbis itt a bizottság mai ülésének nem feltétlenül része, és csak ennek okán veszem 
a bátorságot, hogy akkor én is beszéljek néhány más dologról, mert a képviselő úr próbált 
provokálni, hogy mondjak valamit az előző, a 2010 előtti időszakra vonatkozóan. Én nem 
akartam mondani, de miután annyi minden elhangzott korábbra vonatkozóan, így akkor 
kénytelen vagyok néhány megjegyzést én is tenni ezekhez a dolgokhoz.  

Mindenféle szófordulat van arra vonatkozóan, hogyha valaki úgy tesz, mint hogyha 
rajta kívül álló események történtek volna akkor, amikor ő volt az államtitkár, de például – 
csak egy-két példát mondok – 2009 nyara és 2010. június 1-je között a magyar állam több 
mint 30 ezer hektárra vonatkozóan hosszabbított meg földhasználati szerződést. (Gőgös 
Zoltán: Pályázattal.) Semmilyen pályázat nem volt. (Gőgös Zoltán: Nem igaz! Nem igaz!) 
Semmilyen pályázat nem volt, egyedileg hosszabbították meg ezeket a szerződéseket, úgy 
(Gőgös Zoltán: Nem igaz. – Közbeszólások.) …úgy… (Közbeszólások.) Én igyekeztem 
tisztelettel végighallgatni… 

 
ELNÖK: Bocsásson meg, államtitkár úr, egy pillanatra! Kérném, hogy tartsuk be a 

parlamentáris formákat, mert így képtelenség jegyzőkönyvet írni, meg az egymás iránti 
tisztelet okán is.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bennem is volt indulat 

is, amikor a képviselő úr beszélt, de tisztelettel végighallgattam, csak a jobb kommunikáció 
kedvéért tegyük meg ezt visszafelé is! Tehát – csak hogy pontosan fogalmazzak – olyan nyílt 
pályázati rendszer, amelyben a helyben lakó családi gazdák bármilyen szempontból labdába 
rúghattak volna erre a 30 ezer hektárra vonatkozóan, aminek a földhasználati jogosultsága 
még le sem járt, tehát nem arról van szó, hogy lejárt, és kiírták 20 évre pályázattal, hanem 
arról van szó, hogy még le sem járt ez a földhasználati szerződés, és úgy adták bérbe. Csak ez 
az utolsó pár hónapra vonatkozóan több mint 30 ezer hektár. Ezek közül csak egyetlenegyet 
szeretnék megemlíteni név nélkül, rövidesen névvel is meg fogom majd említeni, akinek egy 
szerződési lapon (Felmutat egy dokumentumot.) – nekem nincs olyan szép rajzom, úgyhogy 
most így mutatom a kameráknak, mintha ez lenne – 14 700 hektárra hosszabbítottak, 
14 700 hektárra! És akkor beszélünk arról, hogy az illető a Bükki Nemzeti Parkban, amit a 
képviselő úr mutogatott, 460-480-500 hektáron hogy gazdálkodik vagy hogy nem. De 
szeretnék elébe menni: önnek igaza van, ha ezek az állapotok lesznek az ellenőrzéskor, el 
fogjuk tőle venni a földet, csak azt ne kérje, legyen kedves, számon, hogy oda jussunk el, 
hogy mindenkit minden hónapban vagy a nap minden órájában ellenőrizzünk. Az államtitkár 
úr nálam sokkal rutinosabb, és nagyobb tudása van erre a pályára vonatkozóan, az államtitkár 
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úr, illetve, bocsánat, a képviselő úr is tudja, hogy nem lehet olyan rendszert fenntartani, ahol 
az alaptevékenységnél háromszor annyi az ellenőrzési tevékenység, illetve nem mondom, 
hogy nem lehet, talán a NAV mondjuk ehhez hasonló, de egy állami földprogramnak vagy a 
Nemzeti Földalapnak nem az az életcélja, hogy kialakítson maga körül egy brutálisan nagy 
ellenőrzési rendszert, amelyben minden nap kimegyünk, és megszámoljuk, hogy megvan-e az 
adott mangalica, vagy nincsen meg. El fog jutni oda az ellenőrzés.  

Szeretném mondani, hogy nincs igaza a képviselő úrnak, tehát a területalapú 
támogatáshoz művelési kötelezettség is tartozik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
ezt ellenőrzi. (Gőgös Zoltán: De állat nincsen!) Bocsánat, csak a képviselő úr úgy kezdte az 
érvelését, hogy bárkinél előfordulhat, hogy akár hosszú évekig nem műveli, csak felveszi a 
területalapú támogatást. (Gőgös Zoltán: Így van!) A jegyzőkönyv kedvéért szeretném 
pontosítani: ez nem fordulhat elő, területalapú támogatást nem tud felvenni anélkül, hogy az 
MVH ne ellenőrizné, és ne lennének meg ott is egyébként az okirati ellenőrzések, akármelyik 
elemét vesszük a művelésnek, amivel költség jár, azt be kell tudni bizonyítani, hogy vele ez 
megtörtént. És hogyha egy területalapú támogatást jogosulatlanul vett fel, akkor nem igaz, 
képviselő úr, hogy annak nincsen következménye, hogyne lenne következménye? Van 
következménye!  

Az állatlétszámra egészen jól, igaza van, nem tökéletesen, de egészen jól működő 
rendszerek vannak már, amelyek képesek ellenőrizni azt, hogy mennyi állat, hogyan szerepel 
az illetőnek a tulajdonában vagy a használatában. Ott is meg lehet bukni ezen az ellenőrzési 
rendszeren, amit egyébként a NÉBIH kezel, ez az az ENAR rendszer, ott is meg lehet bukni, 
hogyha nincs, csak önök folyamatosan azt a kaput döngetik, hogy miért nem buktatunk le 
most azonnal mindenkit. Szívünk szerint aki csal, mindenkit most azonnal lebuktatnánk, csak 
nem tudunk kivezényelni, nem tudom én, 15 ezer ellenőrt, vagy nem tudom mennyit, érdemes 
lenne kiszámolni, hogy mennyi kellene ahhoz, hogy minden nap minden településen minden 
nyertest megnézzen, hogy megvan-e, vagy nincsen meg. Többször mutatta a képet. Csak oda 
tudok visszatérni: ha az ellenőrzések során az ön által itt elmondottak komplexen, így 
valósulnak meg, akkor az illető elbúcsúzik a földterülettől, és nem lesz mese. Az előadásom 
elején elmondtam: már most van olyan, akivel szerződést bontottunk, pedig az ellenőrzési 
rész még ilyen kicsi gyerekcipőben jár, ahogy mondani szokták, mert a legtöbb nyertes még 
nem is lépett birtokba, de már most van olyan, akivel egyébként szerződést bontottunk.  

Hogy kik végzik az ellenőrzést? Megpróbáltam az előadásomban elmondani, de 
valószínű, hogy akkor felületesen fogalmaztam. Egyrészről van a Nemzeti Földalap 
központjában egy ellenőrzési osztály, amely ezt a tevékenységet koordinálja és végzi. Ezen 
kívül minden megyei kirendeltségen megvan a megfelelő személyi apparátus, amely 
kiegészíti ennek az osztálynak a munkáját, és ezzel kapcsolatosan, illetve így ellenőrzéseket 
végeznek az adott megyére vonatkozóan.  

Hogy mi alapján ellenőriznek? Ezt is próbáltam elmondani, de akkor valószínű, hogy 
itt is felületesen fogalmaztam. Tehát: nyilván vannak a jogszabályok, vannak a pályázati 
kiírásban szereplő feltételek, és vannak a szerződésben vállalt feltételek. Igazán nem 
kötözködni szeretnék – még egyszer mondom, a képviselő úr jobban tájékozott ebben a 
világban, mint én –, de az üzleti terv fogalma úgy bántotta a fülemet. Ez gazdálkodási terv, ez 
nem üzleti terv, a kettő között hatalmas különbség van, mert az üzleti tervnek más 
szempontjai vannak, profitszempontja van, speciális egyéb szempontjai lehetnek, egy 
gazdálkodási tervnek nem feltétlenül van, de tényleg, mondom, nem kötözködni szerettem 
volna, csak amiben esetleg bízom, hogy talán egyetértésre jutnánk, abban próbáljunk meg az 
egyetértés irányába haladni.  

Az, hogy hol van az állat, és hol van az adott terület. Nagyon sok nemzetközi példát 
lehetne hozni. Mint mondani szokták, minden példa sántít, persze ez is igaz, de én vidéken 
lakom, minden nap vidékről járok Budapestre dolgozni; mondjuk ötven évvel ezelőtt ez 
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valószínűleg megvalósíthatatlan lett volna, főként ebben a munkatempóban, mert nem volt 
olyan közlekedés, nem volt olyan úthálózat, nem lehetett megoldani. Ugyanígy a 
mezőgazdaságban is – a képviselő úr is pontosan tudja – az nem egy egyedi eset, hogy 
mondjuk valakinek valahol van egy földterülete, de bármilyen oknál fogva nem ott, a 
földterület mellett, egy ilyen hagyományos modellben: tanya, föld, állatok, legelő, kis tó, nem 
tudom én, gémeskút dolgozik, hanem egy más modellben dolgozik, azt is mondhatnám, egy 
kicsit modernebb modellben dolgozik, vagy valamilyen más ok miatt az élet úgy hozta, hogy 
az állatlétszáma vagy az állatállománya nem ott van, ahol ez a földterülete van, de ebben én 
nem látok semmi kivetnivalót, abszolút semmilyen kivetnivalót nem látok ebben. Miért ne 
termelhetné meg az adott takarmányt X. Y. helyen, és adja oda az állatoknak Z. helyen? 

A szerződésmódosítás, a képviselő úr szintén felhozta, hogy tud olyan példát mondani, 
ahol mangalica, vagy már nem is tudom pontosan… 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem, birka helyett mangalicára kért módosítást, és 

legelőre pályázott.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Rendben, én csak azt 

szeretném mondani, hogy a szerződésmódosításnak az életszerűségét szerintem érdemes 
figyelembe venni. Hogyan tudnám kizárni azt, hogy ő semmilyen módosítást mondjuk az 
állatállományra vonatkozóan nem eszközölhet?  

 
ELNÖK: Csak nem kell hozzá legelő.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egyébként ez nem 

automatikus, a Nemzeti Földalapnak kell a hozzájárulása, csak azt nem értem, hogy miért ne 
engednénk meg annak a lehetőségét, hogy egy adott állatállománynak akár részben, akár 
egészben az illető… Mert itt húsz évről beszélünk, az nem kevés időszak, húsz évről 
beszélünk, nem szeretnék idehozni üzleti szempontokat, kereskedelmi szempontokat, 
árszempontokat, ami miatt kiderül út közben, hogy mégsem tudja mondjuk sertéssel, vagy 
mégsem tudja mondjuk juhtartással fenntartani magát, vagy bármilyen más racionális oka 
van, hogy váltson. Én generálisan – nem szeretnék most egyedi üggyel foglalkozni – nem 
látnám okát annak, hogy ezt tiltsuk, vagy hogy ebben a Nemzeti Földalapkezelő mindentől 
elzárkózzon. Szerintem életszerű az, előfordulhat, hogy mégsem úgy alakul, vagy bármilyen 
más külső körülmény hozza azt, hogy változtatni célszerű, és akkor ehhez a hozzájárulását 
meg fogja adni a Nemzeti Földalapkezelő.  

A bérleti díjak vonatkozásában: nem szeretnék pontatlanul fogalmazni, ezért azt 
mondom, hogy azok a bérleti díjak minden esetben, amit az állam kötött, szeretném 
hangsúlyozni, hogy a hosszú távú, lejáratú szerződések kétharmadát a ’90-es évek közepe felé 
kötötte az állam, jellemzően ’95-96-97-98-ban (Patay Vilmos közbeszól.), akkor, ugye, speciel 
nem a Fidesz kormányzott, az akkor szokásos árnak megfelelően kötötték. Arról, hogy akkor 
olyan szerződési feltételeket kötöttek meg, adott esetben mindkét fél jóváhagyásával, és ez 
önnek ma úgy tűnik, hogy irreális, arról én nem tehetek, nem én kötöttem. Még egyszer 
hangsúlyoznám: a legnagyobb részét – ne vegye személyesen, de úgy mondom: – önök 
kötötték, volt egy kialakult gyakorlat. (Gőgös Zoltán: Ez nem igaz.) Nem tudom megmondani 
önnek, hogy amikor ezeket a szerződéseket kötötték, miért volt az célszerű, hogy csak olyan 
inflációkövető vagy egyéb díjfizetési kötelezettséget írtak elő, ami adott esetben az évek során 
ma már úgy tűnik, vagy önnek úgy tűnhet, hogy irreálisan alacsony.  

Én a Nemzeti Földalaptól is mindig ezt kérem, nem mindig járok sikerrel, de mindig 
ezt kérem, hogy minden adatot, ami – hogy is kell azt pontosan megfogalmazni? – közérdekű 
adat, és közérdekből nyilvános adat, azt adjuk ki. Én azt gondolom, vagy abban 
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reménykedem, hogy ez meg fog történni. Szeretném mondani, hogy végül az említett esetben 
is kiadásra került ez az adat. lett volna még sok… (Gőgös Zoltán közbeszól.) Lett volna 
még… (Gőgös Zoltán közbeszól.) Elnézést, képviselő úr, amit a bíróság első fokon döntött 
(Gőgös Zoltán: Nem azt kérdeztem.), azt az NFA nem fellebbezte meg, elfogadta, és azt, 
amire kötelezett minket, kiadta. Én örültem volna, hogyha nem tart ez a dolog ennyi ideig, 
ennyi ideig tartott, de amire a bíróság kötelezett, azt kiadta.  

Nagy István képviselő úr is kérdezte, hogy hányan ellenőriznek, itt most válaszoltam 
erre Gőgös képviselő úrnak. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy azért a NÉBIH, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és nagyon sok más hivatal is egyéb, más fronton, 
nem a szerződés szempontjából, hanem a földhasználat vagy az állatlétszám szempontjából 
ellenőrzéseket végez. És szintén azt tudom mondani, hogy elméletileg tényleg nagyon jó 
lenne, hogyha az első év végére mindenkinél helyszíni ellenőrzést tudnánk eszközölni, ha 
most visszamegyek, meg fogom kérdezni, mert ezt még nem tettem meg, hogy ahhoz 
mekkora létszámra, bővítésre lenne szükség, de biztos vagyok benne – elnézést, hogy így ex 
has mondom –, hogy több ezer fővel kellene megemelni a Földalap ellenőrzését. 

Gőgös képviselő úrnak az ellenőrzés kapcsán egy dolgot elfelejtettem elmondani: a 
Bükki Nemzeti Parkra vonatkozóan nincs ellenőrzési jogosultsága a Nemzeti 
Földalapkezelőnek, ez tévedés. A Bükki… (Gőgös Zoltán: A gazdák ezt a papírt kapták.) Én 
nem tudom, hogy kitől kapták ezt a papírt (Gőgös Zoltán: A Bükki Nemzeti Parktól. – 
Közbeszólások.), azt tudom mondani, hogy a Bükki Nemzeti Parknál, csak ha logikusan 
belegondol a képviselő úr, a Nemzeti Földalap mondjuk például a gazdálkodási tervet honnan 
látná? Nem is látja, nem hozzá nyújtotta be, nem ő bírálta el, tehát itt valami tévhit van. 
(Folyamatos közbeszólások.) Nem zárom be annak a lehetőségét, hogy esetleg valamelyik 
hatóságunk tévedett, és rossz levelet küldött, de a jogszabályok alapján – önnek mint 
hozzáértő embernek ezt tudnia kell – nem a Nemzeti Földalap végzi az ellenőrzést. A nemzeti 
parkoknál a nemzeti park végzi az ellenőrzést, és ott nagyon fontos még, hogy sokkal bővebb 
ellenőrzést végeznek, hiszen ott természetvédelmi szempontok is vannak, és a 
természetvédelmi szempontok miatt a nemzeti parkoknál – jelzem, ez több mint fele a „Földet 
a gazdáknak” programban meghirdetett területeknek – viszont folyamatos az ellenőrzés, 
folyamatosan vannak olyan természetvédelmi szempontok, amelyek miatt ellenőrizni kell.  

Sáringer képviselő úr mondta, hogy mi történik akkor, hogyha három év múlva derül 
ki, hogy valaki… Említettem, hogy a területalapú támogatás felvétele kapcsán az nem három 
év alatt derül ki, mert ott az MVH…, tehát ott ez nem fordulhat elő, az állatlétszám 
vonatkozásában szintén megvannak azok a rendszerek, hogy nem, tehát effektív anyagi kár az 
államot ilyenformán nem éri; amikor ez kiderül, akkor elvesszük tőle a területet. De ha ő csal, 
nem műveli meg vagy egyéb, az azonnal ki fog derülni, vagy legalábbis abban a gazdálkodási 
évben ki fog derülni.  

Hogy választják ki az ellenőrzötteket? Bejelentési alapon, minden bejelentésre 
igyekszünk reagálni, ezen belül amit képviselők tesznek, azt természetesen még inkább 
próbáljuk megsürgetni, de ez nem kizárólagos, mindenkinek a bejelentésével foglalkozunk. 
De van egy szokásos ügymenet: az MVH ellenőrzési informatikai mechanizmusát használjuk, 
randomrendszerűen megy, illetve ahol okirati alapon látható vagy sejthető, hogy valami 
esetleg nem stimmel, nyilván azokat is előrevesszük. Ahol nincs bejelentés, nincs semmilyen 
látható helyzet, ott pedig egy informatikai rendszer véletlenszerűen választja ki az 
ellenőrzötteket.  

Harangozó elnök úrnak az egy évvel kapcsolatosan, azt gondolom, itt most 
megpróbáltam tisztelettel válaszolni. Nem valószínű, hogy egyet fogunk érteni, de 
megpróbáltam.  

Azt mondta ön, hogy bebizonyosodott a szubjektív része a pályázatnak. Én nem 
láttam, hogy ez bebizonyosodott. Legyen kedves, segítsen majd nekem, hogy hol látta ezt 
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egyértelműen, vagy ki bizonyította be egyértelműen azt, hogy szubjektív elemek lennének 
vagy szubjektív lenne a gazdálkodási terv! (Gőgös Zoltán: Az ügyész!) Én azt gondolom, 
hogy miután a gazdálkodási terv a szerződés részét képezi, és azt végre kell hajtani, én ebben 
nem látok semmilyen szubjektumot, de az elnök úr majd nyilván kisegít engem. Köszönöm 
szépen. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelentkezések.) Először Szabó Rebekának adnám meg a 

szót.  
 
SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár úr, 

nagyon sok érdekes dolgot hallottunk. Én igazából csak kiegészíteném részben, amit Gőgös 
Zoltán az előbb elmondott, és szeretnék tényleg rákérdezni arra, kicsit konkrétabban, hogy 
akkor vajon az ellenőrzés magában foglalja-e azt, hogy egyébként valóban milyen székhelyre 
vannak bejelentve, mennyire reális az az infrastruktúra, amivel ezek a pályázók rendelkeznek. 
Itt Gőgös Zoltán utalt Kanyok Attila fideszes polgármester cégére, a Start 2003-ra… 
(Közbeszólások: Jelölt! Polgármesterjelölt!) Jelölt, igen, polgármesterjelölt, fideszes 
politikus, bocsánat, jelölt, valóban. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Csak pontosan! – 
Közbeszólás a kormánypárti képviselők részéről: Csak az a lényeg, hogy fideszes volt, de 
nyugodtan! – Sáringer-Kenyeres Tamás: Ilyet nem lehet azért!) Mit nem lehet, elnézést? 
(Sáringer-Kenyeres Tamás: Jelölt!) Jelölt, bocsánat, helyesbítettem, nyelvbotlás volt 
(Derültség a kormánypárti képviselők soraiban.), köszönöm szépen, hogy kijavították. 
(Sáringer-Kenyeres Tamás: A jegyzőkönyvnek! – Közbeszólás: Helyi képviselő volt. – 
Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) Tehát az ő cége. 

Ennek kapcsán kérdezném, hogy Kishantos kapcsán vannak hasonló jelek, például az 
egyik cégről, amelyik elnyerte az egyik kishantosi eddig, tudjuk, ökológiai gazdálkodással 
művelt földterületet, arról lehet tudni, hogy a pályázat kiírásának az időpontjában még egy 
salgótarjáni székhelyű, mérnöki tevékenységet folytató cég volt, és átjelentették ugyan egy 
közelebbi településre, hogy benne legyen a 20 kilométerben, de elfelejtették átírni a cég 
tevékenységi köreit, tehát tulajdonképpen úgy pályázott egy ökológiailag művelt gazdaság 
egyik területére, nem is szerepel semmiféle mezőgazdasági tevékenység a tevékenységi 
körében. Itt felmerül az emberben az, hogy vajon lehetnek-e… (Sáringer-Kenyeres Tamás 
közbeszól.) …, hogy vajon lehetnek-e ennek a cégnek állatai, gépei, tehát az az infrastruktúra, 
ami kell ahhoz, hogy meg tudják művelni ezt a földterületet. Egy másik kérdés egyébként, 
hogy mekkora hiba volt a kishantosi földterületeket, amelyeket ökológiai műveléssel 
műveltek eddig, anélkül kiírni, hogy ez feltétel lett volna. Erről a parlamentben már sokat 
beszéltünk, nekem, ugye, most be van nyújtva egy határozati javaslatom ebben a témában, és 
nagyon remélem, hogy ez valamit esetleg tud majd változtatni a helyzeten. 

Továbbmennék, és kérdezném tisztelettel, hogy egyébként a megbízási szerződéssel 
művelt földek használatát ellenőrzik-e valamilyen módon. Ez nyilván picit más, mint a 
földbérletpályázatok, de azért ott is van egyfajta művelési feltétel, és itt sokszor el szokta 
mondani Sebestyén Róbert úr – borzasztóan sajnálom, hogy nem tud most jelen lenni, pedig 
nagyon érdekes lett volna, hiszen ő sokszor elmondja –, hogy helyi gazdáknak adják ezeket a 
földeket is, amikor pedig tudjuk, hogy a Mezort-cégcsoport, Simicska Lajos és Nyerges Zsolt 
cége az országban 59 különböző földrészletet művel megbízási szerződéssel, ezek egymástól 
földrajzilag rendkívül távol vannak, és itt felmerül, hogy vajon akkor valóban helyi gazdák 
kapják-e ezeket a földeket. (Párhuzamos beszélgetések, zaj.) Nem tudom, itt a használatot 
mennyire ellenőrzik, már csak azért is, mert Bábonymegyeren… (Párhuzamos beszélgetések, 
zaj.) …Bábonymegyeren történt az a furcsa eset (Folyamatos zaj. – Az elnök megkocogtat egy 
poharat.), hogy amíg folyt az állami földbérlet pályázatok bírálása, és három hónapot csúszott 
ott a Földalapkezelő, addig kiadták egy helyi nagygazdának ezeket a földeket, ez majdnem 
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ezer hektárt jelent, illetve neki, az ő feleségének és a gyermekeinek; ezt is gyakran 
alkalmazzák... (Párhuzamos beszélgetések, zaj.) Lehet, hogy közben az államtitkár úr nem 
hallja, amit mondok, és nem fog tudni válaszolni egyébként, ha ekkora a zaj… (Dr. Bitay 
Márton Örs: De, hallom.) De, hallja? Jó, akkor örülök neki. Tehát ott is arról számoltak be a 
helyi gazdák, hogy ezeket a megbízási szerződéssel a nagygazdának kiadott földeket – ugye, 
őket megfosztották a földhasználat lehetőségétől – ott helyben nem művelik helyesen, ezeket 
felveti a gaz. Nem tudom, azért kérdezem, hogy a megbízási szerződéssel művelt földeket 
ellenőrzik-e.  

Itt én szívesen megkérdeztem volna, de lehet, hogy ön erre nem tud válaszolni, 
úgyhogy ha nem, akkor elnézést, hogy az NFA belső ellenőrzése egyébként hogy áll, ha már 
ellenőrzésről beszélünk, hiszen régen láttunk olyan dokumentumot, amelyben pont az NFA 
belső ellenőrzése jelentette ki, hogy szubjektíven pontozzák ezeket a földbérletpályázatokat, 
ha már az államtitkár úr az előbb erre rákérdezett. Sőt, képzelje el, még a nyomozóügyészség 
is kijelentette, bár most nem beszélünk a Bükki Nemzeti Park pályázatairól, csak azt a 
momentumot említeném meg, hogy az ügyészség ott is leírta azt, hogy egyébként szemmel 
láthatólag szubjektíven pontozták ezeket a pályázatokat, tehát azért ez nem egy ilyen légből 
kapott dolog, amit csak az ellenzéki képviselők szoktak hajtogatni. (Gőgös Zoltán: Azért ez 
elég izgalmas!) 

És akkor azt is megkérdezném még, hogy ezekkel az ellenőrzésekkel, amelyeket ön 
mondott, természetesen nyilvánvalóan nem tudnak minden földet ellenőrizni, tehát ezt 
teljesen értjük, de hol fogjuk majd látni ennek az eredményét, hogy akkor például Kanyok 
Attila cége most még mindig ebben a romos házban van-e, vannak-e állatai, nincsenek, tehát 
hogy így lebontva, amin már önök túljutottak természetesen, a megfelelő tempóban, és akkor 
ezeket az eredményeket közzéteszik-e esetleg valahol?  

Végezetül csak egy megjegyzésére reagálnék. Itt említette, hogy a Nemzeti 
Földalapkezelőre ön igyekszik hatást gyakorolni, hogy minden olyan adatot adjon ki, amely 
egyébként közérdekből nyilvános volna, és itt említett egy pert, amikor az első fokú ítélet után 
önök már nem is fellebbeztek. Akkor itt most jelezném, hogy nekem van egy olyan perem, 
amit én másodfokon nyertem meg, már minden adminisztratív akadály elhárult az elől, hogy 
az adatokat nekem kiadja a Nemzeti Földalapkezelő, de most még a Kúriához fordulnak 
felülvizsgálati kérelem végett. Tehát, úgy látszik, vannak olyan esetek, amikor tényleg 
mindent megtesz az NFA annak érdekében, hogy az adatok ne kerüljenek nyilvánosságra, de 
ez nyilván… Megint nagyon sajnálom, hogy Sebestyén Róbert úr nem teszi tiszteletét egy 
ilyen Ellenőrző albizottsági ülésen, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogyha némelyik 
kérdésemre tud válaszolni. (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mágori Józsefnének adom meg a szót.  
 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én itt nagyon új lány 

vagyok ebben a bizottságban, és visszaköszönnek nekem a parlamenti élményeim. Gőgös 
úrnak szeretném mondani, hogy ha ilyen kirohanásokat végez, és képeket mutogat, akkor az 
úgy tisztességes, hogy hozzámond nevet, címet, mert én is tudok fényképezni akárhol egy 
gazos erdőrészletet (Gőgös Zoltán közbeszól.), és akárkinek a nyakába tudom varrni. (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Legyen szíves megvárni, hogy végigmondjam! 

 
ELNÖK: Hallgassuk meg egymást! 
 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Tehát ez nem tisztességes eljárás, akármennyire fel 

van háborodva akármiért.  
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Az államtitkár úrtól meg azt kérdezem, hogy én egyébként egy mezőgazdasággal 
foglalkozó családnak a tagja vagyok, és abból élünk, és látom, hogy otthon, a gazdairodán 
mennyi munka folyik meg nem, meg mennyire érnek rá meg nem. Olyan gyorsan rövidre 
lehetne zárni ezt az egész történetet, az ellenőrzést, hogyha a gazdairodához tartozó 
földterületeknek kapcsán elküldenék a nevet, a helyrajzi számot, és így tovább, és ott a 
gazdairodán dolgozó négy ember egy hónap alatt körbejárná, elvégezné az összes ellenőrzést, 
van állat, nincs állat, van telephely, nincs telephely, művelik a földet, nem művelik, és elejét 
vennénk ennek a mindennapos és bennünket állandóan ócsároló vegzálásnak, felszólalásnak. 
(Dr. Ángyán József: Tisztességes emberek.) Tisztességes emberek, semmi más megállapítási 
joguk nincs, van telephely, van állat, van földművelés, ennyi. Nem azt vizsgálnák, hogy 
milyen áron jutottak hozzá, hogy milyen volt a gazdasági tervük, milyen volt az üzleti tervük, 
és így tovább, hogy jogos, jogtalan, nem tudom mi, nem ezt, nem ez volna a feladat; egyetlen 
feladat volna: Makó térségében, én makói vagyok, kaptak 150-en földet – nem tudom, hogy 
kaptak-e, tehát én most ezt nem tudom, én most csak egy átlagszámot mondok –, van öt 
ember, két hónap alatt végig kell nekik járni fejenként a 25 helyet, minden másnap el kell 
menni valahova (Dr. Ángyán József: És rá is érnek.), rá is ér, így van, nincs is dolguk olyan 
egetverő, most nincs megújítása az őstermelőinek, nincsen földalapú támogatás igénylés, és 
nincs semmi, a jövő héten van november 1-je, és december 31-éig kötelesek végigjárni a nem 
tudom mennyi helyet, én most ezt a 150-et hasból mondtam, lehet ez Makón öt, meg lehet 
tőlem akár ezer is, mert fogalmam nincs, hogy mi van Makó térségében. És ez… (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Jó, de ezt minden ilyen… vagy választókerületre vagy közigazgatási 
területre, vagy nem tudom hogyan, be lehetne osztani, vagy a földhivatalhoz (Dr. Nagy 
István: Járás!), vagy járási területre, ez nem tart semeddig, belefér az idejükbe, és taxatíve 
kapnánk egy táblázatot, hogy Kisbuci Vendel hozzájutott száz hektár földhöz, ígért 25 marhát, 
telephelye van, nincs, van, van – ennyi. És akkor vége van ennek a végeláthatatlan, évek óta 
folyó fényképek mutogatásának, emberek emlegetésének, kész. És utána ahol nem találtak 
normális viszonyokat, szerződéskötési viszonyokat, és már ki is haladtak az időből, azonnal 
külön listán lehetne hozni az országban, hogy X., Y., Z., K., felszámoljuk a szerződésüket, 
vagy hogy szokták mondani, véget csinálunk. Ennyi. Ezt akarni kell. (Gőgös Zoltán 
közbeszól.) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ángyán Józsefnek adom meg a szót.  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): Köszönöm szépen. Sok mindenhez hozzá 

kellene valószínűleg szólni, de nagyon szigorúan véve a pályázatos földbérbeadás 
ellenőrzésével kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni.  

Először is csatlakoznék ahhoz, amit Mágoriné képviselő asszony elmondott, egy 
teljesen logikus rendszert mondott el. Valószínűleg azért nem így működik, merthogy ez 
nyilvánossá tenné a pályázatokat. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Jézusom!) Elmondta Mágoriné 
képviselő asszony, hogy szeretné tudni, hogy ki, hol, mennyit, milyen feltételekkel, mik 
voltak a vállalásai, mi van az üzleti tervében, mert azt kell ellenőrizni. (Mágori Józsefné: Nem 
azt kell, nem azt mondtam!) Azt kell ellenőrizni, hogy mit vállalt, ugye, ezt az államtitkár úr 
mondta… (Mágori Józsefné: Nem, azt kell ellenőrizni, hogy mi van!) Az államtitkár úr azt 
mondta, hogy a szerződés része a vállalás, a gazdálkodási terv, valamint a pályázati 
felhívásban megfogalmazottak is részei a szerződésnek. Egy probléma van: hogy mindez nem 
nyilvános, tehát se a vállalás, se az, hogy a gazdálkodási tervében tulajdonképpen mire tett 
ígéretet, ez nem nyilvános (Mágori Józsefné: Nem ezt mondtam! – Folyamatos 
közbeszólások.), tehát nincs a helyi közösségnek lehetősége ellenőrizni, hogy ő tette-e a 
legjobb vállalást, hogy valóban teljesíti-e, ami a vállalásban van, mert maga a rendszer, az 
egész folyamat titkos. Sőt, a párhuzamos pályázóknak, akik nem nyertek, a pályázatait meg 
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sem őrzik, amennyire tudom, hogy utólag se lehessen ilyen tartalmi, szakmai szempontból 
összehasonlítani. Ahhoz, hogy a helyi közösség valóban ellenőrizni tudja, hogy mi történik, 
ahhoz ennek abszolút nyilvánosnak kellene lennie. Ez magának a pályázati rendszernek az 
egyik hibája, tehát nemhogy ez nem ismerős, hanem még a pályázati felhívásra is tudok 
példát mondani, hogy leveszik a honlapról akkor, amikor lejárt a határidő, hogy utólag se tudd 
visszakeresni, hogy tulajdonképpen mi is volt ott a pályázati felhívásban, csak az eredmények 
vannak fenn egy kódszámmal, hogy ki nyert, és semmit nem tudsz arra vonatkozóan, hogy mi 
van a szerződésében, mit is vállalt, hogy is működik a dolog. Igazából tehát csak egy szűk 
belső kör, aki az ellenőrzést végzi, az tudja összehasonlítani a tényeket, a valóságot azzal, 
hogy ténylegesen mit is vállalt az adott pályázó, aki a nyertes volt, a helyi közösségnek erre 
semmiféle ráhatása nincs. Tehát szomorúan mondom Mágoriné képviselő asszonynak, hogy 
ezt nem tudja megvalósítani, hogyha ez a rendszer működik (Mágori Józsefné: Nem erről 
beszéltem.), ami itt van.  

A másik megjegyzésem azzal kapcsolatos, hogy az európai közösségre hivatkozik az 
államtitkár úr. Valóban 5 százalékos mintavételt ír elő, a támogatásoknál is ez a helyzet, ebből 
persze az is következik, hogy nem úgy van, államtitkár úr, hogy évente lebukik, aki nem úgy 
műveli a földet, ott is 5 százalékos mintavétel van, kedves államtitkár úr, nem mindenkit 
ellenőriznek. Tehát nem derül ki minden évben, hogy ki teljesítette vagy nem teljesítette. A 
Mariano Kft. nevezetű szélhámia a borsodi Mezőségben, államtitkár úr, éveken keresztül 
vette fel a támogatásokat, miközben sosem teljesítette, mint utólag kiderült, az előírásokat, a 
kezelési előírásokat. Ha 5 százalékos a mintavétel – tényleg nagyon higgadtan próbálom ezt 
elmondani –, az azt jelenti, hogy húsz év múlva kerülök vissza ugyanahhoz, húszévente 
(Gőgös Zoltán: Az sem biztos!), ha úgy jön ki, és a szerződés húsz évre szól. Ez alatt 
mindenféle támogatást fel tud venni, és ha úgy történik a mintavétel, hogy adott esetben nem 
kerül bele az illető még a támogatásellenőrzésbe sem, akkor húsz évig felvesz mindent, senki 
nem tudja, mit csinál a földön, mert nincs kontrollja.  

Az, amit Mágoriné mondott, az egy jó módszer, az lenne a módszer, mert nem kellene 
tízezer embert felvenni, kedves államtitkár úr, helyben a közösség elintézné ezt azokkal a 
helyi emberekkel, akik pontosan tudják, hogy mi történik a földön. Nem értem önöket. 
Szomorú vagyok, mert tényleg értelmes emberek – bocsánat, hogy ezt ide kell hogy hozzam –
, és nem fogják fel, hogy ez az emberek szeme előtt zajlik? Az emberek pontosan tudják, mi 
történik. Be kellene vonni a helyi közösségeket az ellenőrzésbe.  

Amit a földtörvényben ezzel kapcsolatban mondanak, hogy majd ebben részt vesz a 
földbizottság, a helyi földbizottság… Először is a bérleti viszonyokra nem terjed ki a jogköre 
a helyi földbizottságnak, tehát változatlanul senki nem fog tudni semmit arról, hogy ki bérli a 
földeket, kinek adja az állam és milyen feltételekkel, merthogy ez az egész folyamat 
változatlanul titkos. De ráadásul a földforgalmazásra vonatkozóan lesz jogosítványa ennek a 
helyi földbizottságnak, tehát adásvétel esetén lesz egy bizonyos szerepe, véleményező szerepe 
ennek a földbizottságnak, de kik alkotják ezt a földbizottságot, kedves államtitkár úr? A 
földhasználók. És ha megnézi, ez a status quónak a bebetonozása, mert a földhasználó ebben 
az esetben Csányi Sándor, Nyerges Zsolt, Leisztinger Tamás, sorolhatom, Simicska Lajos, és 
az ő helytartói lesznek a helyi földhasználók, mert ők használják effektíve a földet. Tehát 
esély nincs arra, hogy a helyi közösség ellenőrizni tudja a dolgokat a következő földtörvény 
alapján sem, mondom még egyszer: a földbérleti viszonyokra meg végképp nem ad 
lehetőséget a földtörvény, hogy abban a helyi közösség valamilyen módon részt vegyen.  

Az állat nem a föld közelében van – ezt nem tudom kihagyni. Azért vannak bizonyos 
szakmai kritériumok, meg vannak a fenntarthatóságnak bizonyos elvei. Én nem kérem ezt 
önön számon, egy jogász hol hallott volna erről, én sem értek a joghoz, de, kedves államtitkár 
úr, évszázados tapasztalat, hogy a föld állateltartó képessége és az állatlétszám összefügg 
egymással, és arra a földre vonatkozóan kell a megfelelő állatlétszámot biztosítani. Ha 
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gondolja, én tényleg, barátilag szívesen tisztázok az államtitkár úrral is ilyen típusú 
alapkérdéseket, miután én harminc éve csinálom, és egyébként ezt végeztem az egyetemen, 
tehát valamelyest ismerem, hogy mi a gazdálkodásnak az alapkritériuma. Ezért kérdeztem, 
hogy a VM-ben tudja-e még valaki ezeket az alapkritériumokat, amikor ilyeneket hallunk, 
mint amiket az államtitkár úr volt itt szíves nekünk elmondani. Az tehát elképzelhetetlen, 
hogy 160 kilométerre legyenek az állatok, államtitkár úr, már csak azért is, mert a hurcolászás 
gazdaságilag is egy idióta rendszer. 160 kilométerre viszem a szénát? Hát ne beszéljen már 
marhaságokat! – már bocsánatot kérek, tényleg. Ön provokálja ezeket az ügyeket, hát muszáj 
szóvá tenni. Nem létezik ilyen, ilyen nincs. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Ilyen nincs! Ez egy 
működtethetetlen mezőgazdaság lenne, hogyha ez így lenne, de nem is ez van mögötte, 
hanem a földnek a hozadéka az érdekes ebben a dologban, egyáltalán nem a gazdálkodásról 
szól ez a fajta történet. De ez az állat elválasztása a földtől, 160 kilométerre, meg hogy legel a 
nem legelő állat, azt is el lehet fogadni, hogy legelő állatra pályázott legelőre, és aztán 
mégsem legelő állat kerül rá 160 kilométerre innen… Szóval, ne haragudjon, ez azért szakmai 
nonszensz.  

Azt javaslom, hogy egyfajta ilyen típusú kiképzést érdemes lenne elvállalni annak 
előtte, legalábbis egy egynapos gyorstalpalót. A miniszter úrral annak idején megbeszéltük 
ezeket a kérdéseket, mielőtt miniszter lett, hogy legalább alapkérdésekkel tisztában legyen az, 
aki veszi a bátorságot, hogy nyilatkozik. Én jogi kérdésekben nem nyilatkozom. Tehát azt 
javaslom, hogy kicsit tájékozódjon ezekben az ügyekben, mert elképzelhetetlen egy ilyen 
válasz, szakmailag elképzelhetetlen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Sáringer-Kenyeres Tamásnak (Sáringer-Kenyeres Tamás 

nemet int.) Visszavonta, jó. Akkor Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nagyon rövid leszek, csak szeretnék valamit pontosítani, 

amit az államtitkár úr mondott, bocsánat! 2009-et emlegeti, amikor állítólag felügyeltem ezt a 
területet. Nem felügyeltem (Dr. Bitay Márton Örs: Azt nem mondtam!), mert az MNV Zrt. 
felügyelte az NFA-t, aminek mi nagyon nem örültünk, de… (Dr. Bitay Márton Örs: Azt 
mondtam, hogy az önök idején!) Jó. Csak azért, hogy ne maradjon elvarratlanul. 

A másik, hogy 2010-től lejárt szerződéseket kellett most kiírni pályázatra, és ha 
visszavesszük a húsz évet, az nem a Horn-kormány idejére esik. A Horn-kormány idejére 
azok esnek, amelyek most még nem jártak le, a ’14 utániak, de már kiírták pályázatra, ez 
valóban így van, mert a húsz év, az húsz év, tehát könnyű kiszámolni, hogy ha valaminél a 
húsz év 2011-ben járt le, akkor az ’91-ben köttetett, és én arra mondtam, hogy az MDF, 
utána… És a legnagyobb területet, állami területet, 125 ezer hektárt 12 darab állami gazdaság 
kapta meg 2001-ben ötvenéves földbérlettel, nekik még van vissza 39 évük. Nem olyan régen 
beszéltem egy ügyvezetővel, aki 97 éves lesz, amikor lejár a bérleti szerződésük, és nyilván 
nekik ezzel semmi problémájuk nem lehet a jövőben.  

És ha már ennyire képben van az államtitkár úr az általunk kötött szerződésekben, 
akkor azt is tudnia kell, hogy volt, aki a nem létező pályázaton elveszítette a földjét, mert 
ugyanis ön azt mondta, hogy nem volt nyílt a pályázat. Csak szeretném, hogy tiszta legyen: a 
zalaszentgróti részvénytársaságra rápályáztak, ugyanis az akkori szerződésnek – hogy 
mindenki értse, hogy miről van szó –, illetve pályázatnak az volt a lényege, hogy a bérleti 
jogért is kellett pályázni, Mészáros Lőrincnek az 1300 hektárért több mint 100 milliót kellett 
volna fizetnie abban a szisztémában, csak a jogért, a bérleti jogért. Én értem azt, hogy ez 
problémás, meg hogy akkor nagyon más nemigen tudott, de volt, aki elveszítette a földjeit, 
tehát nem automatikus hosszabbítás volt, ezt határozottan visszautasítom. Egyetlenegy 
pályázat vagy egyetlenegy föld nem lett automatikusan meghosszabbítva. 
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Még egy: csak azokban az esetekben történt pályázati kiírás, ahol a földhasználó 
behozta, hogy még négy éve van vissza mondjuk a földbérleti szerződésből – ezek általában 
ilyenek voltak, négy-öt év –, és komoly beruházásba fogna. Egyébként majdnem mind ilyen 
volt, a legutolsót éppen Budai Gyula avatta fel nagy csinnadrattával Szerencsen, mert az is 
egy olyan cég volt, akinek meghosszabbítottuk a bérleti jogviszonyt, mármint pályázat útján, 
és egy 2 milliárdos beruházásnak volt az a tétje egy állattartótelepen, mert 
szarvasmarhatelepen volt beruházás, hogy egyáltalán a bank ad-e hitelt vagy nem. 
Megmondták világosan, hogy négyéves bérleti jogviszonyra nem fognak hitelt adni. Tehát 
csak ilyen szerződés… Lehet, hogy ez 30 ezer hektár volt, én soha nem adtam össze, de nem 
öncélú volt az ilyen típusú újrapályáztatás. Akkor én is megkérdezhetném, hogy most mi 
értelme van egy majd 2017-ben lejáró földet pályázatra kiírni, miért nem lehet ezt akkor 
kiírni, amikor lejár, mondjuk előtte egy évvel, miért kell most csinálni? 

Én ezt csak azért mondtam el, hogy ez a pályázat nagyon sokszor előkerült, nem volt 
tömegesen lejáró földbérlet, tehát nem is lehetett volna eleve ilyen típusú pályázatokat írni, de 
az ígéretek nem erről szóltak, és amivel folyamatosan szembesítjük önöket, az arról szól, 
hogy igen, iszonyatos nagy területeket nyertek olyanok, akiknek korábban semmi közük nem 
volt a mezőgazdasághoz, semmi közük, és vettek el olyanoktól földeket, akiknek meg volt 
közük. Na most, ez okozza az alapvető problémát, és miután egy nem nyilvános és nagyon-
nagyon zárt rendszerről van szó, ezért ebben addig tisztán senki nem fog látni, amíg ez a 
kérdés nem kerül ki a placcra; márpedig én úgy látom, hogy nem fog kikerülni, és ez egészen 
addig… Teljesen egyetértek Mágori Józsefnével, amikor azt mondja, hogy jobb lenne, hogyha 
helyben ezt meg lehetne nézni, de ahhoz meg az kellene, hogy azért nagyobb nyilvánosságot 
kapjanak azok a paraméterek, amelyek alapján mondjuk a falugazdász ellenőrizhetne, egy 
listát kell hogy kapjon, hogy, figyelj, itt ennek az embernek ez meg ez meg ez kell hogy 
legyen, és akkor nagyon gyorsan ki tudja pipálni, hogy van-e vagy nincs. Az a furcsa, hogy a 
nyertesek nagy része mind biotermelést vállalt, mindenki élelmiszer-feldolgozást vállalt, 
legalábbis a mi megyénkben ez teljesen így volt, és nagyon-nagyon nagy munkaerő-felvételt 
vállalt rengeteg állattal, és azt látjuk, hogy méteres gaz meg kétméteres gaz van, állat sincs, 
feldolgozó sincs, embereket se vettek fel, és ugyanúgy felveszik az uniós támogatást ezekre a 
területekre, és ezek szerint lehet, hogy még 15 évig. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mágori Józsefné képviselő asszony kért szót.  
 
MÁGORI JÓZSEFNÉ (Fidesz): Köszönöm a szót. Én csak pontosítani szeretném 

magam, mert Ángyán professzor urat nagyon tisztelem és régen ismerem, de én nem arról 
beszéltem, amiről ő, gondolom, nekem válaszolt. Én tehát nem azt mondtam, hogy a 
falugazdászok vizsgálják meg, hogy ki milyen körülmények között mihez jutott, én erről nem 
beszéltem. Én arról beszéltem, hogy minálunk, hogyha engem most ez után az ülés után 
nagyon érdekel, elmegyek a makói gazdakörbe, a Csanád gazdakörbe, én ott tíz perc alatt meg 
fogom tudni, hogy ki mennyi földhöz jutott, tehát ez a mi vidékünkön biztos nem titok. 
Annyira nem érdekelt engem, tehát most fogalmam sincs még a személyek számáról se vagy a 
földterületről se. Én azt mondtam, hogy akik hozzájutottak, azokat ellenőrizzék le, és ne 
összehasonlító elemzést csináljanak, hanem írják le: ennyi hektár föld rendben van, ennyi 
állatot találtunk és ilyen telephelyet, pont, és majd lesz ott az NFA-nál valaki, aki összevezeti 
ezeket a dolgokat, a vállalást és a valóságot. Én erről beszéltem, én nem arról beszéltem, hogy 
a helyi irodások mérjék fel, hogy jogosan jutott vagy nem jogosan… (Dr. Ángyán József: 
Nem ezt mondtam én sem.) Én így értettem, ne tessék haragudni! (Dr. Ángyán József: Adatok 
kellenek hozzá!) Meg kell nézni a jegyzőkönyvet, most már úgy utólag nem kell vitatkozni. 
Én erre kérem önöket, amennyiben erre van vétel. (Megszólal egy mobiltelefon.) Bocsánat, ez 
kézilabdameccs vagy foci. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt az államtitkár úrnak megadnám a lehetőséget a 

válaszadásra, előtte még én szeretnék az államtitkár úrnak válaszolni, hiszen az államtitkár úr 
azt kérdezte meg tőlem, hogy miért mondtam azt, hogy olyan pályázati rendszert alakítottak 
ki, amely visszaélésre ad lehetőséget, és bebizonyosodott, hogy ezzel vissza is éltek. Erre 
három okot is tudok mondani, hogy miért állítottam ezt. Egyrészt azért, mert 
képviselőtársaimmal személyesen elmentünk a Nemzeti Földalaphoz ellenőrizni a beadott 
pályázatokat, a nem nyertes és a nyertes pályázatokat is, és kivétel nélkül minden egyes 
alkalommal, minden vitatott pályázatnál, ahol a helyiek jelezték, hogy gond van, minden 
egyes alkalommal azt láttuk, hogy az objektív pontok alapján nem az nyert volna, aki végül 
nyert, minden egyes alkalommal a szubjektív pontokkal hozták ki nyertesnek azt, aki nyert. 
Egy.  

Kettő: a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ellenőrző Bizottságának 2012. október 25. 
napján kelt, az NFA termőföldpályázatának vizsgálatáról szóló jegyzőkönyve is ugyanezt 
állapította meg, államtitkár úr, a hivatal saját, belső ellenőrzése ugyanezt állapította meg.  

Három: a Fővárosi Főügyészség a Bükki Nemzeti Parkkal kapcsolatban lefolytatott 
vizsgálata is ezt állapítja meg, hogy visszaélésre adott lehetőséget a pályázati rendszer, és 
konkrétan vissza is éltek vele, ja, ahol ráadásul még politikai nyomásgyakorlás lehetőségét is 
feltárja ez az ügyészségi határozat, amiről egyébként most itt érdemben nem tudunk beszélni, 
mert a kormánypárti képviselők levetették ezt a napirendi pontot, így nincs rá lehetőség, hogy 
tisztázzuk, hogy valóban volt-e ilyen nyomásgyakorlás, és mi állt az ügy hátterében. Elég 
ronda ügyről van szó, és nem ártana, hogyha valaki tisztázná, hogy egyébként itt miről van 
szó.  

Éppen ezért, mert tényszerűen megtörténtek ezek a visszaélések, államtitkár úr, én 
semmilyen más választ nem tudok egyébként elfogadni, mint az, hogy ezekkel a pályázati 
feltételekkel egyetlenegy hektár földet sem fognak a továbbiakban kiírni. Vissza kell vonni a 
jelenlegi kiírásokat, és egy tisztességes, átlátható, nyilvános és valóban a helyi gazdálkodókat 
helyzetbe hozó pályázati rendszert kellene meghirdetni. Ön ezekben a kiírásokban még nem 
vett részt, nem önhöz tartozott, most viszont az öné a felelősség, hogy hogyan folytatódik a 
program. Köszönöm.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Akkor azt mondanám, hogy szokás szerint visszafelé mennék, hogyha nincs ellene 
kifogása az elnök úrnak.  

A szubjektív pontok alapján nyernek, és az NFA Ellenőrző Bizottsága. Szeretném 
megragadni az alkalmat – a parlamentben is beszéltünk erről –, és tennék egy kísérletet arra, 
hogy a valóságnak megfelelően idézzük vissza ezt az Ellenőrző bizottsági jelentést. Az 
Ellenőrző Bizottság, ha jól emlékszem, akkoriban négy főből állt. Az Ellenőrző Bizottság 
tagjai maguk közül kinevezett két főt arra vonatkozóan, hogy készítsenek egy munkaanyagot, 
a munkaanyagnak a lényege, hogy vizsgálják meg a pályázati kiírások rendszerét. A 
munkaanyag elkészült. A munkaanyagot az Ellenőrző Bizottság megkapta, a munkaanyagot 
megtárgyalta, de nem fogadta el, azért nem fogadta el, mert számos tárgyi és szakmai tévedés 
volt benne, például, hogy csak egyet mondjak…, illetve nem is erre mondok példát, hanem 
inkább azt mondom, hogy az a két tag, aki ezt a munkát elvégezte, sem értett egyet abban, 
amit ők leírtak. Egy tag van, aki a leírtakat ezek után… Pardon, nem akarok megvádolni 
senkit, úgyhogy másként fogalmazok: az egy tag által elfogadott vagy leírt jelentés – jelentés, 
óvatosan kell fogalmaznom – valahogy úgy szivárgott ki, mintha az az Ellenőrző 
Bizottságnak a jelentése lenne (Gőgös Zoltán: De nem, bocsánat, itt az elnök…!), de nem 
erről van szó, de nem erről van szó! (Közbeszólások.) Az elnök, az Ellenőrző Bizottság elnöke 
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által aláírt, az Ellenőrző Bizottság által elfogadott ellenőrzési jelentés nem tartalmaz 
ilyeneket, nem tartalmaz ilyeneket. A képviselők látják, amiről beszélünk, kinél van, kinél 
nincs, én tegnap átolvastam, ezt persze nem kell autentikus forrásnak tekinteni, de az 
elfogadott jelentésben nincs ilyen. Volt egy valaki, aki úgy gondolta, amit leírt, hogy miért 
írta le, nem tudom, ezt leírta, és ezt kezelik önök – elnök úr, ha megengedi, így mondanám, ön 
is – az Ellenőrző Bizottság által elfogadott jelentésként. De ez nem az! Tehát olyan jelentés, 
amiben ez lenne leírva, nincsen.  

A másik, hogy említette, hogy ebben a jelentésben is vagy – most beleszaladok a saját 
hibámba, hogy én is jelentésként kezelem – ebben a véleményben azt fogalmazzák meg, hogy 
a szubjektív pontok alapján nyertek, felírtam pontosan, amit az elnök úr mondott. De itt nem 
ezt firtatjuk, hanem azt a kérdést, hogy mitől tekintjük szubjektumnak a gazdálkodási tervet. 
Tehát attól, hogy valaki úgy gondolja, hogy a gazdálkodási terv szubjektív, és ezt leírja, kvázi 
az Ellenőrző Bizottság döntéseként vagy jelentéseként, attól az még, ha megengedi, nem válik 
igazzá – vagy hogy is mondjam? –, tehát attól még az nem lesz úgy. Mint ahogy önöknek sem 
kell elhinniük azt természetesen, hogy én ezt átolvastam, megnéztem, beleástam magam. Azt 
tudom mondani, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöke, Péter Mihály által aláírt ellenőrzési 
jelentés, amelyben ezek a mondatok benne vannak, nincsen. Ebben nem volt egységes az 
Ellenőrző Bizottságnak az a két tagja sem, aki ezt a munkát volt hivatott elvégezni.  

Gőgös képviselő úr mondta, a piszkos tizenkettőt említette, szokták így mondogatni, 
hogy a legnagyobb részét az állami földeknek, 121 ezer hektárt ők tettek zsebre. Én ezt nem 
tudom, hogy hány hektár, de ami biztos, hogy nem a legnagyobb része, mert az állami föld… 
(Gőgös Zoltán: Egy blokkban, egy tömbben, egy időben, azt mondtam.) Ja, pardon! Jó, csak a 
jegyzőkönyv kedvéért akartam mondani (Gőgös Zoltán közbeszól.), hogy arról, ugye, nincsen 
szó.  

A húsz évnél is… Most ne egymás szavain lovagoljunk, de az, hogy ’91-ben kötött 
szerződések 2011-ben, ’95-ben kötött szerződések 2015-ben járnak le, ezeknek a szerződések, 
amelyek most kiírásra kerültek, ezeknek a derékhada ’95-ben, ’96-ban köttetett, kisebb része 
’97-ben, ’98-ban köttetett, tehát ne keverjük össze! Más kérdés, hogy én mint fideszes 
államtitkár nem is hiszem, hogy nekem különösebben védenem kellene a ’94 előtt történt 
szerződéskötéseket, de csak szerettem volna megjegyezni, hogy ezek a Horn-kormány idejére 
tevődnek.  

A pályázattal kapcsolatban, hogy hány ezer hektár, hány nem, az utolsó pillanatban ki 
lettek írva, szeretném a jegyzőkönyv kedvéért elmondani: nem a képviselő urat mételyezem 
ezzel, nincs tudomásom arról, hogy ő írta alá, csak azt akartam mondani, hogy a szocialista 
kormány idején, Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt, az utolsó pillanatban 30 ezer 
hektárra hosszabbítottak szerződést, úgy, hogy van benne egy papíron 14 ezer hektáros 
szerencsés nyertes is. Egyébként ezt nem indokolta semmi.  

Hogy most miért hirdetünk meg ’17-ben lejáró földeket? Szeretném még egyszer 
mondani, hogy ’14-15-ben jár le a 90 százaléka vagy 80 százaléka, ne tekintsék pontosnak a 
százalékot, arányt mondok, amit most meghirdettünk. Pusztán azért tettük bele 2015. március 
31-éig, mert a szocialisták ideje alatt nem volt feltétele az állattartás, tehát ott gyakorlatilag 
egy gazdálkodási év lezárásával a másikba bátran – úgy, ahogy azt a képviselő úr is mondja –, 
nyugodtan egy évvel előtte lehet eredményt hirdetni, mert odamegy, és elkezdi művelni. De 
itt ugye nem ez a szempont, hanem az a szempont, hogy állattartást is kell vállalni, az pedig 
nem mindegy, hogy a mostani használónak, hogy őneki per pillanat van állata, per pillanat 
van állata, de mondjuk nem ő nyer – biztos ilyen eset is van –, akkor azt az állatlétszámot 
megfelelően le kell építeni, hogy úgy mondjam, elő kell állítani azt a helyzetet, hogy a 
használati jogosultság megváltozik, illetve akinek pedig még nincsen, annak nyilván fel kell 
készülnie. Tehát ezért van ez. Két-három év, szerintem egy húszéves haszonbérleti ciklusban 
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egyáltalán nem túlzó, hogy két-három évvel előtte világos legyen, hogy kinek milyen feladata 
és kötelezettsége van.  

Pályázat arra a 30 ezer hektárra, képviselő úr, nem volt. Általánosságban igaz, amit a 
képviselő úr mondott, hogy volt pályázat a szocialisták ideje alatt is: egyrészről volt egy fix, 
bérleti jog után fizetendő díj, ez sok millió forint volt (Gőgös Zoltán: Meg licit!), ez sok 
millió forint volt, tehát a helyi gazda up start kiesett a rendszerből, és még volt a bérleti díjra 
vonatkozóan licit, tehát ha még esetleg össze is tudott volna a padlásról szedni annyit, hogy 
elinduljon, a bérletidíj-versenyen biztos nem rúgott volna labdába. Most más a helyzet – ez 
fontos.  

Az Ellenőrző bizottsági jelentéssel kapcsolatosan válaszoltam Harangozó képviselő 
úrnak.  

A Bükköt hozta szóba. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy erről nem beszélünk, 
de egyet szeretnék mondani, szinte csak a jegyzőkönyv kedvéért, és, engedje meg, nem 
kötekedésképpen mondom: az tény, hogy itt nemhogy ítélet nincsen, még bírósági eljárás 
sincsen, sőt még folyik egy ügyészségi vizsgálat, most nem jogásziasan fogalmazok, hogy mi 
legyen. Én csak azt szeretném mondani, hogy ezt azért még ne kezeljük úgy, hogy biztosak 
azok a megfogalmazások, amelyek vannak, várjuk meg, hogy mi lesz a vége! De egyetértek 
önnel: hogyha a leírtak beigazolódnak, akkor annak felelőst kell találni, és az úgy biztosan 
nem működik. (Közbeszólás: Így van!) Tehát nem vitatkozom önnel, csak annyit szerettem 
volna mondani, hogy ítéletet még ne hirdessünk, mert még egyelőre bírósági eljárás sincsen, 
semmi más nincsen, csak egy ügyészségi…, nem csak, mert nyilván ennek sem örülök, de van 
egy jogi, büntetőjogi munka, ami még kiforrja magát, hogy mi fog belőle kikerekedni.  

Az Ángyán professzor úr által felvetettekkel kapcsolatosan: a professzor úrnak igaza 
van, én nem vagyok szakember, az a munka, amit végzek, az sem agrárszakmai munka, 
nekem nem az a feladatom, hogy meg kell mondanom, hogy hogyan, mikor, mivel műveljék 
meg azt a földet, amit megkapnak, vagy hogy hogyan tartsanak állatot azok a gazdák, akik 
nyernek, ebből kifolyólag nem tartom egy gáláns gesztusnak, hogy ezt a kétségtelen 
hátrányomat a képviselő úr egyértelmű negatívumként tünteti fel. A munkámban nincs 
szerepe annak, hogy milyen agrárgazdasági ismereteim vannak. Én egyet tudok elmondani: 
egy becsületes, tisztességes vidéki ember vagyok, mindig is vidéken éltem, édesapám 
állatorvos, vonzódom az agráriumhoz, figyelem a tevékenységét, szívesen kimegyek a családi 
kertünkbe, segítek anyukámnak, amikor van időm, de, való igaz, én nem vagyok 
agrárszakember. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: a munka sem agrárszakmai, 
inkorrektnek érzem ezt a felvetését, főként azok után, hogy a professzor úrral kapcsolatosan 
mindig igyekszem a legmértéktartóbban és a legtisztességesebben nyilatkozni, bárki bármit 
kérdez, pedig lenne… (Dr. Ángyán József: Nem kellene nyilatkozni akkor!) …pedig lenne… 
(Dr. Ángyán József: Nem kellene nyilatkozni akkor ezekben az ügyekben!) …pedig lenne 
lehetőségem arra, ahogy a képviselő úr mondta, sokan provokálnák is azt (Dr. Ángyán József 
közbeszól.), hogy megpróbáltam a hírhedt professzornak meghúzogatni a bajszát – nem 
teszem. (Dr. Ángyán József: Nem kell nyilatkozni, egyszerű a dolog!) A képviselő úr is tudja, 
vannak kérdések (Dr. Ángyán József közbeszól.), az államtitkárnak a kérdésekre fel kell 
készülnie, és válaszolnia kell.  

Viszont akkor, ha megengedi, néhány logikai kérdés, ami nem szakmai! A képviselő 
úr azt mondja, hogy Csányi, Nyerges, Leisztinger és egyebek használják, viszik el a 
magyarországi földek legjavát – jól idézem, képviselő úr? (Dr. Ángyán József: Jól.) Igen. 
Akkor szeretném logikai alapon megközelíteni. Körülbelül 6 millió hektár mezőgazdasági 
besorolású termőföld van Magyarországon, ebből 10 százalék az államé. Tehát ha a Csányi, a 
Leisztinger… nem igaz szerintem, de nem vitatom, mert ön a szakember, tehát ha ők viszik el 
a legjavát, az állam arról mit tehet? Nekünk 10 százalék az állam tulajdona. Ha a 90 
százalékon az emberek, a magánemberek úgy döntenek, hogy Csányinak, Leisztingernek meg 
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nem tudom én kinek adják bérbe a földet, én mit kezdjek azzal? 10 százalék… (Dr. Ángyán 
József: Még a 10 százalékot is odaadják!) Nem adjuk oda, képviselő úr, de ezt ön is pontosan 
tudja, nem adjuk oda. A nyertesek 80 százaléka, több mint 80 százaléka természetes személy, 
aki a földterületeknek több mint kétharmadát viszi el, tehát nincsenek jogi személyek, ezek az 
adatok fellelhetőek, bármelyik nemzeti park honlapján megtekinthető, az NFA honlapján 
látható, le kell tölteni, meg kell nézni, ki nyert. Tételezzük fel, hogy ha cég, mindegyik 
mögött Csányi vagy Leisztinger áll, de még egyszer mondom: a nyertesek között 80 
százaléknál magasabb a természetes személyek aránya. Hát azt csak nem gondoljuk – elnézést 
kérek, nem szakmázom, mert nem értek hozzá, logikai alapon mondom –, hogy mindenki 
Leisztingernek meg Csányinak az unokatestvére! Meg azt mondani, hogy a magyarországi 
földhasználók legnagyobb része az oligarchák, és ezt a kormányon számon kérni, aki az 
összes termőföld 10 százaléka fölött rendelkezhet, aminek kevesebb mint felét hirdettük meg, 
amin belül a 20 százalékot nem éri el a cégek aránya. Ez igazságtalan, képviselő úr. Hogyha 
érzelmi alapon próbálom – önhöz hasonlóan – megközelíteni a dolgot, ez igazságtalan. 
(Párhuzamos beszélgetések, zaj. – Az elnök megkocogtat egy poharat.) Vagy ön, aki a 
földjogi ismeretek professzora, aki, ha valaki – legyen kedves ezt megelőlegezni! –, ön biztos 
elolvasta az új földtörvényt kívülről, belülről, visszafelé, mindenhogyan, miért tetszik azt 
mondani nekünk, hogy véleményezési joga van a földbizottságnak a földvásárlásnál? 
Képviselő úr, legyen kedves, javítsa ki magát, véleményezési joga van? Nem. Vétójoga van! 
(Mágori Józsefné: Vétójoga van!) Ez óriási különbség. Én önre hallgatnak, ön sokkal 
megbecsültebb ember képviselőként, mint én államtitkárként, ha ön azt mondja, holnap a 
Blikkben az fog lejönni. De amikor ön tudja, hogy nem az van benne, akkor miért azt 
nyilatkozza? Akkor miért azt nyilatkozza?! Ha valakinek, önnek tudnia kell. Vétójoga van. És 
ha valaki, akinek tudnia kell, hogy a földhasználat szempontjából teljesen irreális, hogy…  

Pardon, visszamegyek a kályhához, hogy mi a célja a földtörvénynek. Az… (Dr. 
Ángyán József közbeszól.) …az a célja… (Mágori Józsefné közbeszól.) Bocsánat, hadd 
fejezzem be! (Dr. Ángyán József: Csak a vásárlásnál!) Hadd fejezzem be a mondatomat! A 
földforgalmi törvénynek mi a célja? Az, hogy a spekulánsoktól, a külföldiektől, a 
befektetőktől megvédjük a magyar földet, és a földtulajdon magyar kézben maradjon, ez a 
deklarált célja. Én, ön vagy bárki itt a teremben teljesen jogtalanul korlátozna engem a 
tulajdonomban, hogy kinek adom használatba, és mindezt rábízni egy helyi földbizottságra, 
hogy ne csak azt döntse el, hogy én kinek adhatom el, hanem azt is, hogy én kinek adom 
haszonbérbe? Milyen alapon? Melyik alkotmányos pont az, amelyik ezt lehetővé teszi?  

És ami engem igazán bánt, az az, hogy a professzor úr nagytekintélyű tudósa ennek, és 
tudja, hogy ez… majdnem kiszaladt a számon. Tehát a földhasználat vonatkozásában tudja, 
hogy milyen óriási galibákat okozna, ha ez így lenne, és mégis ezt nyilatkozza, ugyanúgy, 
mint a földbizottság véleményezési jogánál, ahol tudja, hogy nem véleményezés, hanem 
vétójog van beleírva.  

Az állat egy helyen, nem egy helyen. Nem vagyok szakember – megint elmondom –, 
én csak azt látom, hogy nagyon sok esetben, mondjuk az én múltamból, ha szabad így 
mondanom, a gyerekkoromból pontosan ismerek olyan sertéstelepet, amelynek nem 
160 kilométerre… (Dr. Ángyán József: Nem sertésről van szó! – Gőgös Zoltán: Hízó 
marháról!) Nyugat-Magyarországon… (Gőgös Zoltán közbeszól.) De, bocsánat, hadd 
fejezzem be! Pontosan ismerek olyan sertéstelepet Nyugat-Magyarországon, amelynek Hajdú-
Bihar megyében van földje, és ott termeli meg a takarmányt. (Dr. Ángyán József: Elég baj az! 
– Közbeszólások.) Tehát… (Szabó Rebeka közbeszólására:) Senki nem támogatja ezt, 
képviselő asszony, egy ügyet tudtak hozni, egyet! (Gőgös Zoltán: Nem egyet!) Közel 
háromezer szerződést kötöttünk már meg, és egyet találtak, ahol én nem tudom, miért, 
valamiért úgy érezte az illető, hogy akár így is meg tudja oldani. De ön vagy önök ezt úgy 
mutatják be, mintha ez lenne az általános. Hát, nem ez az általános. Háromezer szerződésből 
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egyet! Legyenek kedvesek, mutassanak még egyet! Nem kérem, hogy tízet vagy húszat, ami 
százalékosan még mindig semmi, csak még egyet mutassanak! És ami még fontosabb: miért 
írnám én ezt bele feltételként, generálisan a pályázatba, miért írnám ezt bele feltételként? Kit 
szűrök ki ezzel? (Gőgös Zoltán: Aput meg kell kérdezni!) Kit akarok kiszűrni ezzel? A 
spekulánsokat szeretnénk kiszűrni, meg a befektetőket, meg a területalapú támogatást lenyúlni 
készülő vállalkozókat, de nem azt, aki egyébként gazdálkodással foglalkozik, akinek van 
állata. Most azon vitatkozunk, hogy valóban földműves, valóban megműveli a földjét, 
valóban van állata, na de hogy létezik az, hogy 160 kilométerre van? Nem tudom. Ő valamiért 
úgy gondolta, hogy ez így neki jó lesz. De tőle kell megvédenünk a magyar földet? 
Énszerintem nem, énszerintem egyáltalán nem. (Gőgös Zoltán közbeszól.) 

A támogatás visszafizetése – szintén a professzor úr vetette fel. Professzor úr, a 
szakmai elöljáróságát megint nemhogy nem vitatva, hanem becsülve, de ön tudja, hogy ezt a 
támogatást nem az állam adja, ezt nem a kormány adja, ezt az Európai Unió adja, és az 
Európai Unió szabja meg a feltételeit, hogy hogyan adja, és hogyan veszi vissza. Azt tudom 
javasolni a képviselő úrnak, én a magam részéről még akár egyet is értek vele, hogy írjon egy 
levelet az Európai Bizottságnak, és tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a területalapú 
támogatás visszafizetésének a kötelezettségét hogyan módosítsa. De ön ezt tudja. Énnekem 
meg kellett tanulnom, amikor kineveztek, de ön tudja. Akkor most itt miről is beszélünk?  

Hogy a helyiek ellenőrzésébe vonjuk be a helyieket. Elvi szinten maximálisan 
egyetértek vele, nekem tetszik az ötlet, csak mondjuk az európai uniós pályázatoknál – és 
elnézést kérek, hogy mindig ezt hozom fel –, ott is valószínű, hogy ha egy akármilyen épület 
felújításáról beszélünk, lehet, hogy a szomszéd, aki ott lakik, az sokkal jobban látja, hogy 
kétszáz raklap járólapból csak százhetvenet tettek le, és harmincat máshova vittek, neki 
megvan a lehetősége, hogy erről bejelentéssel éljen, mindenkinek megvan a lehetősége, hogy 
az NFA-hoz bejelentéssel éljen, hogy itt valami nem stimmel, elnézést kérek. De hatósági 
jogkörrel felruházni, hogy ő eldöntheti…, tehát amit Mágoriné képviselő asszony mond, azzal 
énszerintem, ha szabad így fogalmaznom, nyitott ajtókat döngetünk, tehát mindenkinek 
megvan a lehetősége, önnek is, hogy ha úgy érzi, hogy, kérem szépen, itt valami nem 
stimmel, ahogy mondta is a képviselő asszony, hogy ön pontosan tudja a saját környezetében, 
hogy ki nyert, mennyi földet használ, mi a helyzet… (Mágori Józsefné: Ha akarom, azonnal. 
– Közbeszólások, folyamatos zaj.) Legyen kedves, azonnal tegyek nekem egy… mit? Hogy 
fogalmazzak? Adjon nekem egy segítséget, hogy ki az, akinél nem stimmel! Már megyünk is. 
Csak arról beszélünk, hogy mindenit azonnal, egy év alatt leellenőrizni nem tudunk, külsős 
személyt hatóságként bevonni pedig nem tartom célszerűnek, és nem a nyilvánosság 
szempontjából, ebből a szempontból teljesen lényegtelen, de – mit tudom én – most az EU-s 
támogatást hoztam be, a NAV-ot is behozhatnám, meg nagyon sok olyan rendszere van az 
államnak, amely ellenőrzéseket végez, vagy mondjuk a KEHI is, de a KEHI mégsem a nem 
tudom én… Bár kormányzati, de nem a – nem tudom én – megyei főispánokra, pardon, 
kormánymegbízottakra támaszkodik, hanem van egy saját rendje. Én azt gondolom, hogy 
nagyon fontos lenen, ha ezt a rendet itt is tartanánk. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Jó az ötlet, 
csak nem kivitelezhető.)  

A támogatás visszafizetésével kapcsolatban, hogy csak 5 százalékot vizsgálnak felül, 
és akkor húsz év alatt érnek oda. Én nem azt mondtam, vagy nem szeretném azt állítani, hogy 
tudatosan az iskolai 2-es szintre törekszünk, hogy minél kevesebb ellenőrzés legyen. Minél 
többet próbálunk. Az 5 százalék sehol nincs előírva, csak én hoztam fel példaként. Már most 
is jóval e fölött vagyunk, jóval e fölött vagyunk. Tehát ne az 5 százalékot nézzük! Szeretném 
hangsúlyozni, hogy okirati alapon száz százalék, de ez önöket nem nyugtatja meg, 
megértettem, helyszíni szinten nem 5 százalék. Meg fogom nézni, és írásban reagálok a 
bizottságnak rá, de valahol 20 százalék körül van az, akit már ellenőriztünk, úgy, hogy 
birtokba lépett, és eltelt az egy év. De önök, akik értenek hozzá, tudják, hogy fals dolog azt 
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állítani, hogy ha háromezerrel kötöttünk szerződést, miért nem háromezret ellenőriztünk, mert 
a háromezerből kétszer-nyolcszáz még birtokba sem lépett, nemhogy egy év nem telt el.  

Ángyán professzor úr mondta még, hogy a helyieket az ellenőrzésbe be lehetne vonni 
még jobban. Őszinte tudatlansággal kérdezem, hogy bennem csak véletlenül alakult ki, hogy 
amikor ön volt az államtitkár, és ennek az egész pályázati rendszernek a kialakítása zajlott, 
akkor nem merült fel ennek a lehetősége, vagy nem tudok valamiről? (Dr. Ángyán József: 
Véletlenül alakult ki.) Tehát a professzor úrnak van valamilyen olyan anyaga, amit meg tud 
mutatni, ahol azt javasolja, hogy a helyben lakó helyiek ellenőrizzék? (Dr. Ángyán József: 
Hogyne! A borsodi Mezőség első pályázata így zajlott, amit visszavont Szabó Csaba és 
Tállai…!) Várjon, képviselő úr, az első pályázatnál ellenőrzésről még nem is beszéltünk, 
hiszen ott még eredményt sem hirdettek, mielőtt visszavonták. Én most az ellenőrzésről 
kérdezek, hogy a professzor úrban a pályázat kialakításának rendszerében felmerült, és leírta 
ezt akkor, hogy szeretné, hogyha a helyiek ellenőriznék? Legyen kedves, mutassa meg nekem 
majd ezt az akkori dokumentumot, ami alapján láthatom! (Dr. Ángyán József: Az egész 
rendszer…) Ismét bebizonyosodik akkor majd, hogy a professzor úr valóban lát a jövőbe is.  

Szabó Rebeka képviselő asszony észrevételeivel kapcsolatosan, hogy a pályázat 
elbírálásakor mennyire reális az infrastruktúra, hogy ezt nézzük-e? Nem. Ennek nagyon 
egyszerű oka van: mert generálisan nem tudjuk megtenni. Egy fiatal pályakezdő gazda 
esetében, akinek semmilyen nincsen, most szeretne földet bérelni, nem is nagyon lenne 
érdemes bármit megnézni. Tehát speciális esetben így utólag önnek igaza van, ezt kell 
mondjam, lehet, hogy… Utólag tudjuk meg, hogy kinél lett volna jó ellenőrizni, de generális 
pályázati szabályt nemhogy nem érdemes, nem szabad erre feltenni, mert egy fiatal 
pályakezdő gazdát kapásból…, ott mit ellenőrizzek? Nincs is neki semmije, most akar 
elindulni. Tehát generálisan én ezt nem tartanám egy jó megoldásnak.  

A megbízásokat ellenőrizzük-e? Igen, erre egy rövid, egyszerű válaszom van, ott is 
van folyamatos ellenőrzés az NFA-nál. Nyilván vannak fizikai korlátai annak is, de van 
ellenőrzés a megbízásoknál is.  

Bábonymegyer. Ezt a csontot is nagyon sokszor lerágtuk, nem nagyon tudjuk 
meggyőzni egymást, de azért, ha megengedi, elmondom, az én szemüvegemen keresztül hogy 
néz ki a dolog. Van egy kaposvári állami gazdaság, több ezer hektáron dolgozik. A kaposvári 
állami gazdaságot a szocialisták privatizálják, hogy hogyan, mennyiért, ne menjünk bele! 
(Közbeszólások.) Kialakul egy új cég. Az új cég tovább dolgozik több ezer hektáron. A több 
ezer hektárnak a haszonbérleti szerződése lejár, és a korábbi szokásokkal ellentétben nem azt 
csinálja a kormány, hogy meghosszabbítja neki, hanem kiírja pályázatra, sőt, beleteszi a 
pályázatba az új feltételeket: helyben lakás, állattartás, s a többi, s a többi. (Párhuzamos 
beszélgetések.) Tehát az az állítás, hogy a bábonymegyeri gazdáktól elvették… (Gőgös 
Zoltán: Keveri valamivel, államtitkár úr!)  

 
ELNÖK: Ez nem lesz jó. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): (Hangosítás nélkül:) Nem lesz jó. Bábonymegyeren 

semmilyen állami gazdaság nem volt előtte, ön a dél-somogyiról beszél… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, bocsánat! Azt 

mondom, hogy az állami gazdaságból alakult cég művelte azokat a területeket, amelyek 
Bábonymegyer környékén voltak. (Gőgös Zoltán: És fideszes helyi képviselő! – Derültség a 
kormánypárti képviselők soraiban.) Az állami gazdaságból privatizált cég… (Gőgös Zoltán: 
Az összeset!) De, bocsánat, csak a jegyzőkönyv kedvéért: az állami gazdaságból privatizált 
cég művelte azokat a területeket. Ezeket mi kiírjuk pályázatra. De, ugye, akinek volt ezer 
hektár vagy nyolcszáz hektár vagy akár csak háromszáz hektár egyben, és az új birtokpolitikai 
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elveknek megfelelően nem egyben szeretnénk kiírni, azt meg kell osztani, azt be kell 
jelenteni, földhivatali munka van, odajutást kell biztosítani. Ezért csúszott el az a munka, amit 
ön mond, ezért lett három hónappal később (Szabó Rebeka közbeszól.), és már belefordultunk 
a gazdálkodási évbe, ezért egyetlenegy évre – egyetlenegy évre! – haszonbérbe, illetve 
megbízásba adták ezt a területet… 

 
ELNÖK: Ez tényszerűen nem így van. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): …, és utána azokat a 

területeket, amelyek fel lettek osztva, a pályázaton nyertesek fogják művelni. Tehát itt nem 
arról van szó, hogy valaki húsz évre megkapta egyben a területet. Különféle jogi és egyéb 
problémák miatt a határidőből kicsúszva egy évre kapta meg azt a területet, semmi másról 
nem beszélünk. Egyébként pedig azok fogják művelni, akik ezt megnyerték. 

 
ELNÖK: Ugyanő megkapta húsz évre is!  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Kishantossal 

kapcsolatosan, hogy miért nem volt a biogazdálkodás előírva a pályázatban: annak idején, 
amikor Kishantos megkapta azt a területet, neki sem volt előírva az, hogy biogazdálkodást 
folytasson; ugyanazzal a feltétellel adtuk tovább ezt a területet. Az az ő személyes extra, 
becsülendő és jó vállalása – nem azért mondom, hogy nem –, de ez nem volt sem akkor, sem 
most feltétele egyetlenegy pályázati rendszernek sem. Nem zárom ki annak a lehetőségét, az 
ön felvetését továbbgondolva, hogy adott esetben ha a „Földet a gazdáknak” program lezárul, 
akkor legyen egy olyan program is, amely a biogazdálkodások számára nyit lehetőségeket, 
már amennyiben újra felszabadulnak… (Szabó Rebeka: Ami még maradt azok után, amit 
csinálnak.) Egyről tetszenek folyamatosan beszélni… (Közbeszólások.) Azért nem egy olyan 
nagy szám az az egy, tehát szerintem még van értelme, hogy akár arra is alkossunk külön 
programot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, köszönöm szépen. Az a probléma, hogy az államtitkár úr 

jelezte, hogy délig tud maradni, ezért… (Közbeszólások.) Igen, szerencsésebb lett volna, 
hogyha most az utolsó etapban elmondottakat egy kicsit előbb mondja, hogy meg lehessen 
azokat vitatni, hiszen elég sok vitatható állítást tett. Megkérdezem, hogy van-e valaki olyan, 
aki nagyon röviden szeretne szólni. (Szabó Rebeka: Két perc!) Két percben, jó, államtitkár úr?  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bocsánatot kérek, csak 

annyit szeretnék mondani, hogy a 12-t nem úgy értem, hogy én 12-kor elviharzok, csak 
tisztelettel arra szeretném kérni a bizottságot, hogy ha lehetővé teszik, akkor mostanában 
nekem el kellene indulnom. Most hogyha ez 12 óra 10 perc vagy 15, akkor annyi.  

 
ELNÖK: Tehát akkor még van egy kérdésnyi ideje, jó, köszönöm szépen, államtitkár 

úr. Akkor Szabó Rebekának adom meg a szót. 
 
SZABÓ REBEKA (független): Nagyon köszönöm. Tényleg nem tudunk már minden 

részletbe belemenni, csak nagyon röviden akartam jelezni, hogy talán azért is, mert nagyon 
sok kérdés hangzott el, én Kishantosnál azt kérdeztem, hogy az egyik cég, amely pályázott, 
egy salgótarjáni építési vállalkozás volt, és hogy ez nem jelent-e ilyenkor problémát. A 
Bábonymegyer-ügyben talán egy kis keveredés lehetett, államtitkár úr, hiszen ott már fel volt 
szabdalva a terület megfelelő földrészletekre, és az értékelés húzódott el három hónappal, ami 
alatt kiadták a földet a helyi önkormányzati képviselőnek és nagygazdának, aki mellesleg – 
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ezt az előbb nem mondtam – egy sajtóinterjúban azt mondta, hogy neki leszóltak az NFA-tól, 
hogy ki fogják neki adni a földet. Persze lehet, hogy ő össze-vissza beszél, de ez azért 
mégiscsak egy olyan fura körülmény. És itt volt az, hogy nem nyomozott az ügyészség, 
merthogy nem hivatalos személy az NFA munkatársa. De én most erre beadtam egy 
törvénymódosítást, felhívnám a figyelmét, hátha önöknek is érdeke az, hogy ezeket az 
ügyeket tisztázni lehessen, tehát hogy lehessen vizsgálat ezekben a kérdésekben.  

Már csak… (Dr. Ángyán József közbeszól.) Igen, egy mondatot szerettem volna 
mondani. Itt nagyon hosszan beszéltünk arról, hogy a pályázatokat szubjektíven pontozzák, 
vagy hogy szubjektív a gazdálkodási terv. Nem azt mondjuk, hogy a gazdálkodási terv az, ami 
szubjektív, mert persze mindenki olyan tervet ír, amilyet szeretne, illetve nyilván amilyen 
előírás a pályázatban van, hanem azt, hogy a pontozásra vonatkozóan nincsenek megadva 
részletesen kritériumok, ezért lesz szubjektív, és ezért történhetett meg az, hogy van egy 
pályázat, szó szerint megegyezik a gazdálkodási terve egy vesztes pályázóéval, és mégis 
kétszer annyi pontot kap, mint a vesztes. Ez a bizonyíték arra – de ilyet tudnék önnek 
mondani még tizenötöt, egyszer majd szívesen leírom, és elküldöm, bár ezeket részben 
megtettem már az önök elődjének, csak ezeket lesöpörték az asztalról –, hogy ez egy 
szubjektíven pontozható része a pályázatnak. Pusztán ennyit állítunk. Köszönöm szépen. 
(Párhuzamos beszélgetések.)  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ángyán professzor úr, parancsoljon! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): (Hangosítás nélkül:) Két rövid megjegyzés. Az 

egyik egy zavar általában, amikor az államtitkár úr válaszol, amikor a 80 százalékot emlegeti. 
Darabszámra, ön is tudja… (Sáringer-Kenyeres Tamás: Mikrofont! – Gőgös Zoltán: Kapcsold 
be a mikrofont! Jóska, mikrofon!) Tehát darabszámra, vagyis a megkötött szerződések számát 
nézve lehet, hogy igaza van, csak az a baj, hogy egy-egy szerződéssel nagyon eltérő nagyságú 
területeket adnak bérbe. Azt javaslom az államtitkár úrnak, tessék szíves megnézni, hogy 
területre hogy néz ki ugyanez a szám… (Dr. Bitay Márton Örs: Kétharmad, ezt mondtam.) 
Akkor valószínűleg nem jól számol, mert nálam itt vannak az adatok. Tehát kérem, hogy 
nézzen utána, tudniillik kevesen – hogy így mondjam – nagy területeket kapnak, megnéztem 
azt is, hogy a száz hektár fölötti blokkokat kik viszik el, tehát van egy pontos kimutatásom 
erről. Azt javaslom az államtitkár úrnak, hogy ha nyilatkozik arról, hogy milyen arányban 
kapják magánszemélyek és cégek, akkor két dolgot mindenképp nézzen meg: az egyik az, 
hogy egy-egy érdekeltség vagy egy-egy pályázó hány darab szerződést kap, hány nyertes 
pályázata van, én tudok önnek itt sorolni sorba: a Búzakalász 66 Kft. 22 darab nyertes 
pályázattal 1036 hektárnál tart. Ez egy kft., ha jól emlékszem, ez egy tőkéstársaság. 
(Közbeszólások.) Felcsút, Búzakalász 66 Kft., 22 darab nyertes pályázata van…  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): De ebből mennyit 

pályázott egyedül? (Szabó Rebeka: Az nem nyilvános.) 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): Azt nem tudjuk, hogy mennyi pályázatot adtak 

be… (Közbeszólások. – Gőgös Zoltán: Azt nem tudjuk.) Honnan tudnánk? (Szabó Rebeka: Az 
nem nyilvános!)  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A bontás nyilvános, és 

mindenki tudhatja, hogy hányan pályáztak. (Szabó Rebeka közbeszól.)  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): De a kérdésem az… Tehát azt javaslom, 

államtitkár úr, szíveskedjék megnézni mindig azt, hogy egy érdekeltség hány blokkra 
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pályázott, hányat nyert. Ezek, akiket én mondok, ezek nem is pályáztak máshova, mert tudták, 
hogy az övék. 22 darab például. Vagy mondok egy másikat: a Héjja Testvérek Kft. Csongrád 
megyéből 11 nyertes pályázattal. De hozzátehetem: a Héjja Testvéreket, hogyha érdekli… 
Tehát ne ezt mondja, ezeket a darabszámokat, mert a Héjja Testvérek például ezen kívül a 
most nyilvánosságra hozott lista szerint, ami a nem pályázatos földbérleti szerződéseket 
darabszámra adja csak meg, mert nem adták meg, hogy hány hektár, 107 darab szerződése 
van ugyanennek a cégnek, miközben 11 nyertes pályázata is volt, a helyi földeknek a 
80 százalékát elvitte. Amit eddig Csongrád megyében bérbe adtak, azt a Héjja Testvérek 
80 százalékban lefedte, pillanatnyilag 1014 hektárnál tartanak.  

Arra szeretném tehát tisztelettel felhívni az államtitkár úr figyelmét, hogy az emberek 
sem hülyék, ezt ugyanígy összeadja mindenki, ahogy én; jobban teszi, államtitkár úr, jobban 
jár, államtitkár úr, jobban jár az államtitkár úr is valószínűleg, hogyha ezt is melléteszi, hogy 
területre viszont nem egészen így néz ki, mert van úgy, hogy egy pályázónak 20-25-30 
nyertes pályázata van, és ezzel bizony… Itt vannak nálam az adatok, tehát tudok mondani. 
Karmopol-Agro Kft., kérdezze meg Budai államtitkár urat, kérem szépen, 19 darab nyertes 
pályázata van Borsodban, a borsodi földek egyharmadát a Karmopol és a Mercato nevezetű 
cégek vitték el. (Közbeszólások.) És van sok-sok apró kis pályázat, ahol 1-2-3-5 hektárokat 
adnak bérbe – így jön ki az a nagyon szép szám, amit ön mondott. (Párhuzamos 
beszélgetések.)  

A másik, ami zavar, és hogyha már itt vagyunk, akkor ezt is szeretném szóba hozni: 
államtitkár úr, régen voltak kincstári birtokok Magyarországon, amelyek közfeladatot láttak 
el, nonprofitok voltak ezek. A nagybirtoknak három fajtája létezett, voltak fejlesztő 
központok, államtitkár úr, ezeket tájközpontnak hívták. Amikor mi a vidékstratégiát 
elindítottuk, és elfogadta a kormány tavaly – ezért javaslom, hogy olvassák el –, abban 
Kishantos a tájközpontra minta, államtitkár úr, nem családi magángazdaság, hanem épp a 
családi gazdaságokat segítő kincstári birtok feladatokat ellátó tájközpont, nonprofit – 
nonprofit! – tájközpont. Nonprofit ez a társaság, kérem szépen, közfeladatokat ellátó, 
közhasznú társaság – így mondják. Ez két részből áll, államtitkár úr – csak azért, hogy ne 
keverje össze folyamatosan a családi gazdaság kontra az Ángyán azt mondja, hogy 
nagybirtok. Kérem szépen, ezeknek a kincstári birtokoknak az volt a feladata – itt vannak 
kollégák, akik ismerték ezt (Sáringer-Kenyeres Tamás: Hogyne!) –, hogy a környezetükben a 
fejlesztést, a családokat segítsék, mert bizonyos dolgokat nem lehet kicsiben csinálni, 
mondjuk egy nemesítést, egy fajtakiválogatást nem lehet csinálni, csak nagyban. Ez nem azt 
jelenti, hogy nagybirtokot akarunk, államtitkár úr, ez egy folyamatos csúsztatása. Ez egy 
segítő központja az adott tájban gazdálkodó családoknak, merthogy nem volt családi 
gazdálkodás, segítségre szorulnak, ezért mintagazdaság van, és van mellette egy 
képzőközpont, népfőiskola – ez a tájközpont koncepció. A népfőiskolai programokat, hogy 
mondjam, államtitkár úr, nem kell akkreditáltatni, nem ismeri a felnőttképzésnek a rendszerét. 
(Közbeszólások.) Azt mondta a parlamentben, hogy nem is akkreditálták ezeket a 
programokat. (Dr. Bitay Márton Örs: Ez igaz.) Kedves államtitkár úr, ez igaz, de semmi köze 
nincs a kérdéshez.  

Azt szeretném tisztelettel kérni, olvasson utána, hogy hogyan működött valamikor a 
magyar mezőgazdaság, mik voltak ezek a tájközpontok, mik voltak a kincstári birtokok, miért 
is volt jó a KALOT – azt hiszem, hogy ezen az oldalon állunk, nem? A népfőiskolák miért 
voltak fontosak? Miért kell megszüntetni egy ilyen központot olyan körülmények közt, ami 
egyébként elhangzott, hogy salgótarjáni építési vállalkozó, aki a pályázati időszakban teszi át 
a székhelyét közelebb, 20 kilométeren belülre, semmi mezőgazdasági tevékenysége nincs, de 
annyira sietett, hogy még a tevékenységi körét sem módosította, tehát ma sincs benne, nem 
volt benne a pályázat idején a mezőgazdasági tevékenység. Ki kellett volna zárni ezt a 
társaságot onnan, nemhogy neki adni a tájközpontnak a területét! 
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Azt kérem az államtitkár úrtól, hogy mielőtt nyilatkozik – mert egyetértek azzal, hogy 
nem kell mindenhez értsen az ember, de ha nyilatkozik valamiről –, akkor amiről nyilatkozik, 
annak nézzen utána, legyen kedves, mert hiteltelen lesz, amit mond, tudja? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Én is csak egyetlenegy mondatot tennék hozzá. Erről a bizonyos Ellenőrző bizottsági 

jegyzőkönyvről, tehát az NFA Ellenőrző Bizottságának a jegyzőkönyvéről Péter Mihály, az 
Ellenőrző Bizottság elnöke számolt be itt, ennek az Ellenőrző albizottságnak az ülésén, és 
ennek nyomán kaptuk meg tájékoztatásul ezt a jegyzőkönyvet. Ezen túl az ügyészség egy 
eljárásra hivatkozva írja le szintén, hogy a birtokukban van ez mint hivatalos jegyzőkönyv. 
Akkor most azóta a 2012.október 25. napján kelt jegyzőkönyv az ügyészség birtokában van 
mint hivatalos dokumentum, nekünk Péter Mihály mint hivatalos dokumentumot mutatta be. 
Most akkor azóta vagy valaki meghamisította azt, hogy ez hivatalos, vagy nem hivatalos, 
vagy mi történt vele, vagy valaki rosszul tájékoztatott valakit, tehát itt akkor azért azt is 
tisztázni kellene, hogy mi történt ebben az ügyben, mert amit az államtitkár úr állít, az az 
általunk ismert tényekkel nem összeegyeztethető. És mindezen felül pedig higgye el, hogy 
azok a képviselők, akik itt ülnek, és értenek hozzá, meg tudják állapítani például azt, hogy egy 
teljesen azonos gazdálkodási tervre adott különböző pont, az visszaélés vagy nem visszaélés.  

Államtitkár úr, öné a szó, parancsoljon! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Csak azt akartam mondani – és akkor szintén visszafelé haladnék – arra, hogy visszaélés vagy 
nem, csak azt mondom, hogy valószínűleg az önök megállapításai is szubjektív alapon 
történnek, tehát megnézik, és azt mondják, hogy szerintem ez visszaélésgyanús. Én azt 
vitatom – azt vitatom – a magyar nyelv szabályai szerint, hogy olyat én leírva, hogy valaki 
megnézte, végignézte, és azt mondta, hogy ezért így és ekkor szubjektív, nem láttam, csak azt 
látom, hogy önnek van egy érzése ezzel kapcsolatosan, ami szubjektív irányba viszi az ön 
gondolkodását, és azt gondolja ön is, meg van sok olyan képviselő, ezzel egyetértve, aki azt 
mondja, hogy ez ténylegesen így van.  

 
ELNÖK: Ez egy, a Fővárosi Főügyészség nyomozását lezáró határozat, ami szó 

szerint ezt írja le, államtitkár úr.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó. Ez a határozat 

véletlenül nálam is nálam van, mert gondoltam, hogy fogja mondani. Azt mondja: „A 
Fővárosi Főügyészség – de nem tudom, hogy erről beszélhetünk-e, de mindegy (Közbeszólás: 
Beszéljünk!) – tudomást szerzett arról, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ellenőrző 
Bizottságának 2012. október 25. napján kelt, az NFA…”, jól idézem, ez az a rész? 

 
ELNÖK: Igen, igen. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): „…Az NFA 

termőföldpályázatok vizsgálatáról szóló jegyzőkönyve is megállapította…”, és azt mondja, 
hogy azt, hogy ez szubjektív. Az ügyészség nem azt mondja, hogy ez szubjektív, hanem 
visszahivatkozik az Ellenőrző Bizottságra… 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, a következő mondatot felolvasná?  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bocsásson meg, nem 

szaladok bele ebbe a hibába. Azt akarom mondani, hogy az alap… 
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ELNÖK: „…Jelen esetben ugyanis megállapítható…” 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): De, bocsásson meg…! 
 
ELNÖK: „…, hogy tényleges visszaélésre is sor került…” 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): De, bocsásson meg, 

elnök úr, csak ha már nálam volt… 
 
ELNÖK: „…egyes pályázatok értékelése önkényesen történt…” 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): …ha már nálam volt a 

szó, csak azt szerettem volna mondani… 
 
ELNÖK: Bocsánat, igaza van! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): …, hogy az ügyészség 

azt mondja, támaszkodik az Ellenőrző Bizottság állítására, ez a kiindulópont, és ebből von le 
következtetéseket. 2012. október 25-én nem kelt Ellenőrző bizottsági jelentés, amit Péter 
Mihály aláírt, és ebben azért nem fogunk dűlőre jutni… 

 
ELNÖK: Ez a lényeg! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): …, mert ilyen dátumot 

ön sem mondott most, amikor nekiállt ezzel a mondattal, és olyat, amiben azok a 
megállapítások szerepelnek, amit önök folyamatosan citálnak, olyat az Ellenőrző Bizottság 
nem fogadott el. (Közbeszólások.)  

Ha jól emlékszem, akkor talán csak a professzor úr felvetéseire kellene reagálnom. 
Mindig elmondom, csak valamiért ez, úgy látszik, elkerüli a professzor úr figyelmét, nem az, 
hogy a természetes személyek nyerik a 80 százalékát, nem engedtem magam megvezetni, 
egyetértek önnel, ez kit érdekel? Azt nézzük meg, hogy mennyit nyernek, és ők a 
75 százalékát nyerik meg. Ezek… Én nem tudom, hogy ön milyen kimutatásból dolgozik, 
nekem egyfajta van, a hivatalos, amit egyébként a honlapokon is lehet olvasni. Abban nem a 
cégek nyernek. (Gőgös Zoltán: Hanem a felesége, a gyereke…!) Nagyon sajnálom, ez egy 
olyan párbeszéd közöttünk, amiben valószínűleg azért nem fogunk dűlőre jutni, én úgy látom, 
azért, mert ön rossz adatból indul ki, de a hivatalos adat nem az, amit mi ide leírunk, hanem 
feltöltve azokkal, hogy kik nyernek, azokat megnézem, megnézem, hogy mennyi a cég, 
mennyi a természetes személy, és hogy ki mennyit nyert, akkor a 80-20 százalék fog kijönni. 
Sajnos ez a helyzet.  

Az érdekeltség. Szerintem itt ez a kulcsszó, amit a professzor úr előszeretettel használ, 
na, mert ha már a szubjektumnál tartunk, akkor az érdekeltségi körnél már azt határozzuk meg 
érdekeltségi körnek, akit én a vizsgálataim során úgy tekintek, vélelmezem, vagy valamilyen 
más gondolati sor végén arra a döntésre jutok, hogy ők egy érdekkör – de ezt a professzor úr 
véleményezi. Biztosan megvan az alapja, jól átgondolta, na, de az azért – megengedi, talán 
nem bántom meg – az egy szubjektum, az az ő véleménye, hogy ők egy érdekkör, és ezen a 
szemüvegen keresztül nézi a rendszert. (Dr. Ángyán József: A felesége az nem?) Az egyenes 
ágbeli rokon… (Dr. Ángyán József: És a lány?) Az egyenes ágbeli rokon – most akkor 
jogászkodunk (Dr. Ángyán József: Csak kérdezem.) –, a lány természetesen egyenes ágbeli 
rokon, a feleség nem egyenes ágbeli rokon, a feleség nem egyenes ágbeli rokon, a pályázati 
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kiírásban ez van benne. És szintén nem tartom korrektnek azt a felvetést, hogy olyan cégeket 
citál ide, amelyekről ön pontosan tudja, mert a pályázat bontása nyilvános, tehát látjuk, hogy 
kik pályáztak, hogy egyedül pályáztak a területei kétharmadára (Gőgös Zoltán közbeszól.), 
érvényesen pályázott egyedül. Mit kellett volna tenni?  

 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): (Hangosítás nélkül:) És kivégezte volna a másik 

pályázót… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Még egyszer! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): (Hangosítás nélkül:) És kivégezte volna a másik 

pályázót… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az mit jelent, hogy: 

„kivégezte volna”? 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): (Hangosítás nélkül:) Ahogy a juhászt elzavarta a 

földről.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mit jelent az, hogy: 

„kivégezte volna”, képviselő úr? 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (független): (Hangosítás nélkül:) Vissza is vonták a 

pályázatot, amikor kiderült, hogy az is pályázna. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Fel kell 
jelenteni! – Közbeszólások.) 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Én azt tudom mondani, 

hogy a szubjektumok irányából menjünk az objektumok irányába. A végleges pályázaton, 
ahol egy pályázó van, és érvényesen pályázik, azzal nem tudok mit csinálni, az nyer. (Zaj.)  

A Kishantos nonprofit jellegére vonatkozóan szerettem volna még egyszer kicsikarni, 
felprovokálni a professzor urat, hogy a nonprofitot többször mondja el. A saját mérlegadata 
alapján (Dr. Ángyán József közbeszól.), a céginformációs adatbázis, tehát valószínű, hogy itt 
is én tévedek. A céginformációs, a nyilvános, hivatalos céginformációs adatbázisban az 
szerepel a 2012. és a 2011. évre vonatkozóan…, bocsánat, 2012-ben vagyok biztos, nem 
mondok mást, hogy a nonprofit tevékenységből származó bevétele nulla, a nonprofit 
tevékenységből származó kiadása nulla – ezt ő nyilatkozza a cégbíróságnak. Nyilvános 
adatbázis. Lehet, hogy a professzor úr szintén egy másik adatbázissal dolgozik, nekem csak az 
van, ami a hivatalos cégbírósági vagy ami a hivatalos nemzeti földalapi.  

A népfőiskolai motívumra: nem vitatom, hogy kell-e akkreditáció vagy nem, nem ezt 
szeretném vitatni, csak azt mondom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumnak per pillanat van 
hatvan oktatási intézménye, ezek most jöttek át, szakoktatási intézmények… (Mágori 
Józsefné: 59!) Pardon! (Derültség.) 22 ezer gyerek jár ezekbe az intézményekbe. Egy 
intézménybe átlagosan olyan 400-500 gyerek jár, egy intézménynek átlagosan 100 hektár 
oktatási területe van. (Gőgös Zoltán közbeszól.) Én nem tudom, ezt viszont ön biztos jobban 
tudja, mert a Kishantossal nagyon közvetlen kapcsolata van, meg Ács Sándornéval, hogy 
mennyien tanulnak ott. Én ott tényleg rá voltam szorulva a honlapadatokra, ott látok 183 főt 
valami dániai ösztöndíjra vagy valami dániai továbbképzésre mentek ki, de nem láttam ezen 
kívül más összesítést, hogy oda hányan járnak. De segítsen – nem akarok cinikus lenni –, 
adjon nekem anyagot, csak szeretném összehasonlítani, hogy 450 hektáron hány képzést 
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tudnak megvalósítani. (Dr. Ángyán József közbeszól.) Jó, én csak azt szeretném mondani, 
hogy általánosságban ez a helyzet.  

Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm szépen, hogy elmondhattam a 
véleményemet, illetőleg igyekeztem mindenkinek a kérdéseire válaszolni, és természetesen 
amennyiben az elnök úr úgy dönt, úgy máskor is állok majd a bizottság rendelkezésére. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, én is köszönöm szépen, hogy eljött, és hogy egyedül küzdött 

azok nevében, akik egyébként ezeket az ügyeket maguk csinálták, de nem jöttek el.  
Köszönöm mindenkinek a részvételt. További szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc)  
  

Harangozó Gábor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


