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Napirendi javaslat  
 

1. Tájékoztató a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság földhaszonbérleti 

pályázati eredményhirdetéseiről  

Előadó:  

Dr. Bitay Márton Örs állami földprogramért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési 

Minisztérium  

Nagy János megbízott elnök, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet  

Szilágyi Gábor igazgató, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  

Tirják László igazgató, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
Az albizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Harangozó Gábor (MSZP), az albizottság elnöke  
 
 
 

A Mezőgazdasági bizottság részéről   
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Lengyel Szilvia (LMP)  
 
 

Meghívottak részéről   
Megjelent   
Dr. Bitay Márton Örs államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető  

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket! Köszöntöm a megjelent képviselőket, az 
államtitkár urat és a megjelent érintett gazdálkodókat is!  

A mai ülés összehívásának elég komoly előzményei voltak. Amikor a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet első körben eredményeket hirdetett, és kiderült, hogy nagyon sok 
helyen komoly aggodalmak fogalmazódtak meg a pályázatok elbírálásának körülményei, a 
pályázati rendszer és a pontozás – hogy is fogalmazzam? – visszaélésre lehetőséget adó 
körülményeire vonatkozóan, akkor tartottunk egy Ellenőrző albizottsági ülést a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet irodájában, ahol az albizottság tagjainak, illetve a bizottsági 
tagoknak is lehetősége volt arra, hogy magunk is megvizsgáljuk az érintett pályázatokat, és 
már akkor gyakorlatilag aki láthatta ezeket a pályázatokat, arra a következtetésre jutott, hogy 
a pályázati rendszer enyhén szólva hibás, úgy lett kialakítva, hogy azzal vissza lehessen élni, 
és a pontozások végignézése után arra a következtetésre jutott több képviselőtársunk is, hogy 
ezzel a pontozásos rendszerrel ténylegesen vissza is éltek. Az akkor megfogalmazott 
aggályokra akkor még Budai államtitkár úr azt a választ adta, hogy ha úgy gondoljuk, hogy 
valahol visszaélés van, hogy valahol nem a törvényeknek és nem az erkölcsi normáknak 
megfelelő döntések születtek, akkor tegyünk feljelentéseket. Azt gondolom, hogy egy 
országgyűlési képviselőnek nem feltétlenül az a dolga, hogy feljelentéseket tegyen, hanem 
pont arra lennének valók ezek a bizottságok, hogy ott lehessen tisztázni ezeket az ügyeket, de 
miután érdemi választ nem kaptunk a felvetéseinkre, ezért ezeket a feljelentéseket megtettük.  

Egy ilyen feljelentés nyomán aztán idén őszre fordulat következett be, mert onnantól 
fogva nemcsak nekünk voltak feltételezéseink arra vonatkozóan, illetve helyi gazdálkodóktól 
információink, hogy valami nem stimmel a pályázati rendszerrel, hanem maga az ügyészség 
is azt fogalmazta meg egy határozatában, hogy a pályázati rendszer úgy lett kialakítva, hogy 
az visszaélésre ad lehetőséget, a borsodi földek esetében vissza is éltek a pályázati rendszer 
hiányosságaival, és olyan pályázókat hoztak ki nyertesnek, akiknek egy normális bírálati 
rendszerben nem kellett volna nyerniük. Ebben az ügyben végül egyébként vádemelési 
javaslattal került az ügy tovább a helyi, járási ügyészséghez, majd később a nemzeti 
adóhatóság is költségvetési csalás gyanújával további vizsgálatot kezdeményezett.  

Ezt követően mi összehívtunk egy újabb albizottsági ülést, ahol szerettük volna, hogy 
a minisztérium, illetve a nemzeti park igazgatósága, illetve a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet tisztázza a helyzetet. Akkor az történt meg, hogy eljöttek a kormánypárti 
képviselők, de nem szavazták meg a napirendet, mondván, hogy folyamatban lévő eljárás van 
az ügyben, és ezért nem kívánták megvitatni itt, a parlamentáris keretek között.  

Ezt követően összehívtunk egy újabb bizottsági ülést, ahova már nem jöttek el a 
kormánypárti képviselők, ezért formális bizottsági ülést nem tudtunk tartani, de a megjelentek 
vállalták, hogy itt maradnak, és részt vesznek egy konzultáción, és ennek keretében 
próbáltunk utánajárni, hogy mi történt még akkor a borsodi földeknél.  

Ennek az ülésnek a végén is, majd a parlamentben több esetben interpellációban, 
azonnali kérdésben arra szólítottuk fel a minisztériumot, hogy miután ez a pályázati rendszer 
már bizonyítottan megbukott, mert visszaélésre ad lehetőséget, és visszaéltek vele, ezért ezt a 
pályázati rendszert föl kell függeszteni, és egy tisztességes pályázati rendszert kell kialakítani, 
ami lehetőséget ad arra, hogy helyben a gazdák meg tudjanak egyezni, hogy hogyan 
hasznosítsák a helyi földeket. Nyilvánvaló, hogy miután az állattenyésztés ebben a pályázati 
rendszerben – egyébként nagyon helyesen – preferált, akkor lehet a legjobb eredményt elérni, 
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hogyha a helyben lévő gazdálkodók meg tudnak állapodni arról, hogy mindenkinek a kijárása 
biztosított legyen, hogy mindenkinek a megfelelő terület a rendelkezésére álljon.  

Hiába voltak a felszólítások, hiába indultak meg a vádemelési javaslatok, továbbra is 
ez a rendszer maradt életben, és azok az aggodalmak, amelyeket megfogalmaztunk, hogy ha 
ez a rendszer marad életben, akkor további vitatott helyzetek fognak előállni, ez azóta meg is 
történt. Amikor összehívtam az Ellenőrző albizottság ülését Gőgös Zoltán képviselőtársam 
kezdeményezésére, akkor a Hortobágyi Nemzet Park, a Körös-Maros Nemzeti Park, illetve 
több, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiírt és kezelt terület esetében fogalmazódtak 
meg aggályok az eredményhirdetést követően. Aztán azóta már a Duna-Ipoly, főleg Ócsa 
környékéről jöttek jelzések, illetve az elmúlt három napban a Kiskunsági Nemzeti Parkból 
tömegével jönnek jelzések, hogy ott is valami nem stimmel. Ezért kértük azt, hogy akkor a 
mai bizottsági ülésen próbáljuk meg tisztázni a helyzetet, hogy valójában milyen aggodalmak 
fogalmazódtak meg, azoknak mi az alapja, és kértük a minisztériumot, Bitay államtitkár urat, 
Nagy Jánost, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megbízott elnökét, Szilágyi Gábort, a 
Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját és Tirják Lászlót, a Körös-Maros Nemzeti Park 
igazgatóját, hogy a bizottsági ülésre jöjjenek el, illetve több helyi gazdálkodó bejelentkezett, 
és kérte, hogy ők is szeretnének részt venni az ülésen, hogy akkor próbáljunk meg itt, ennek 
az ülésnek a keretében legalábbis egy kicsit közelebb jutni az igazsághoz.  

Ma reggel, 9 óra 30 perckor Szilágyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójának 
a helyettese felhívott, hogy az igazgató úr megbetegedett, ezért nem tud eljönni az ülésre, és 
helyettesítésről sem tud gondoskodni. Nagy János úr és Tirják úr semmilyen jelzést nem 
adott, illetve azt jelezték, hogy részt fognak venni a bizottsági ülésen, de legalábbis eddig nem 
jelentek meg. Nagy István fideszes képviselő pár nappal ezelőtt e-mailben jelezte, hogy ő nem 
fog tudni részt venni a bizottsági ülésen, majd háromnegyed 10-kor, tehát negyed órával az 
ülés előtt kaptam meg a többi kormánypárti képviselő e-mailjét, amelyben arról tájékoztatnak, 
hogy Patay képviselő úr egy egészségügyi probléma miatt nem tud eljönni, illetve Mágori 
Józsefné és Sáringer-Kenyeres Tamás pedig úgy gondolja, hogy Fazekas Sándor miniszter úr 
a közelmúltban részletesen tájékoztatta a közvéleményt, és ezekre a tényekre hivatkozva arról 
tájékoztatnak, hogy nem kívánnak részt venni a mai bizottsági ülésen. Magyarul egymás után 
harmadszor hiúsítja meg a kormánypárti többség, hogy a parlamentáris keretek között 
nézzenek szembe a tényekkel, illetve el sem jönnek, hogy szembenézzenek az érintett 
gazdálkodókkal. Bitay államtitkár úr múltkor is, most is itt van, aminek örülök, és köszönöm 
szépen, hogy legalább ő eljött.  

A továbbiakban, miután napirendet nem tudunk elfogadni, ezért hivatalosan nem 
tudjuk az ülést megtartani, viszont arra teszek javaslatot, hogy úgy, mint korábban, az előző 
ülésnél, konzultáció formájában, a nyilvánosság lehetőségét felhasználva mégiscsak próbáljuk 
meg tisztázni, amennyire lehetőségünk van, a fölmerült problémás eseteket. Ezért most 
hivatalosan az ülést lezárom, és arra kérem a tisztelt megjelenteket, hogy akik vállalják, hogy 
a nem hivatalos ülés keretében – ez innentől fogva akkor fakultatív – részt kívánnak venni, és 
el kívánják mondani az érintett ügyekkel kapcsolatos mondandójukat, azok maradjanak itt, és 
ezt tegyék meg.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)  

  

Harangozó Gábor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


