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Napirendi javaslat  

 

1. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről 

szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4475. szám)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

2. Az állami földbérlet-pályázatokkal kapcsolatos korrupció 

visszaszorításáról szóló határozati javaslat (H/4395. szám)   

(Harangozó Gábor István és Gőgös Zoltán (MSZP) képviselők önálló 

indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

 

3. Döntés az Európai Bizottság elnökéhez – az új tagállamok 

mezőgazdasági földek tulajdonára és használatára vonatkozó 

szabályozásai kapcsán indított vizsgálat tárgyában – megkeresés 

indításáról  
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Az ülés résztvevői  
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Dr. Legény Zsolt (MSZP) távozása után Harangozó Gábor 
Istvánnak (MSZP)    
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

Meghívott   
 
Dr. Odrobina László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
 
 

Megjelent   
 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését. A napirendtervezetet a bizottság tagjai a 
szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy ahhoz van-e kérdés, észrevétel. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a 
napirendtervezetet? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az 
azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/4475. számú törvényjavaslat (Részletes vita) (Vitához 
kapcsolódó bizottság) 

Az első pontban a szakképzésről szóló törvényhez benyújtott módosító 
indítványokat tárgyaljuk meg, azaz a részletes vitát fogjuk lefolytatni a 
Házszabály alapján. Köszöntöm a kormány, illetve a tárca képviseletében 
Odrobina László helyettes államtitkár urat. Úgy tudom, hogy az FM részéről is 
vannak jelen, őket is köszöntöm. A kormány részéről, ha bármilyen 
szakmapolitikai kérdés lesz, bármelyik tárca képviselője szót kérhet, ha az 
elhangzottakhoz kiegészítenivalója lenne.  

A napirendi pontnál először a házszabályszerűséget kell formálisan 
megvitatnunk. Kérdezem, hogy ehhez a kérdéshez, a vita ezen szakaszához, 
van-e kérdés, észrevétel, a házszabályszerűséget szeretné-e valaki megvitatni. 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor először azt kérdezem, hogy 
megállapítja-e a bizottság, hogy a benyújtott indítvány megfelel a Házszabály 
sokat idézett 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze 
ezt! (Szavazás.) Igen, egyhangú.  

Megnyitom a részletes vita érdemi szakaszát. A háttéranyagban minden 
benyújtott módosító indítványt láthatunk. A Házszabály szerint címezni kell, 
hogy mely bizottságok mely módosító indítványt tárgyalják. A legyűjtés 
alapján hozzánk, a Mezőgazdasági bizottsághoz, most itt nem tudom 
felsorolni, de hét-nyolc indítvány érkezett, döntő többségében Győrffy Balázs 
és az én nevem alatt. Nem tudom, hogy a bizottság tagjai külön legyűjtve 
megkapták-e ezt. (Közbeszólások: Igen.) Igen, megkapták. Most már 
pontosítva a 6., a 18., a 45., a 48., a 49., az 59., a 60., a 61., a 65. és a 73. 
módosító indítványokat tárgyaljuk. Ebben a sorrendben fogunk haladni.  

Ez azt jelenti, hogy az első indítvány Font Sándor és Győrffy Balázs 
indítványa. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, ha jól értettem, ugye? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen. 
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ELNÖK: Igen. Mivel egyben előterjesztő is vagyok, ezért egy indoklást 

kérnék szépen ehhez az állásponthoz. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Arról van szó ebben a módosító indítványban, hogy lehessen 
tanulószerződést kötni azokban az iskolai tanműhelyekben, amelyekben 
minden élelmiszer-ipari szakképesítést, bármifélét oktatnak. Mi azt 
javasoltuk, hogy csak a szőlész-borászra és a bor- és pezsgőgyártóra terjedjen 
ez ki ennek a lehetősége, tekintettel arra, hogy a többi élelmiszer-ipari 
szakmában azért lehetőség van megfelelő számban tanulószerződést kötni 
életszerű, reális, tényleges gazdálkodó szervezetnél is. Ez az egyik indoklás.  

A másik pedig, ami a 100 százalék 120 százalékra való módosítását 
illeti, itt arról van szó, hogy azokban az iskolákban, amelyek tangazdaságában 
megengedné a javaslat tanulószerződés kötését, tekintettel arra, hogy ez nem 
igazi tanulószerződés, tehát a céges tanulószerződéssel szemben itt az iskolai 
költséget nem akarjuk kétszer megfinanszírozni, ezért csak a diáknak járó 
juttatást és a diáknak közvetlenül adandó ruha és mindenféle ilyen eszközök 
árát, díját adná át az iskolának a jogszabály, és mi ezt 100 százalékban 
határoztuk meg. Ez a 120 százalék magasabb ennél a költségnél, mi úgy látjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megjegyzem, a szakképzési törvény egy 

elég terjedelmes törvény, aki esetleg ezzel foglalkozott, tudja ezt. Én kizárólag 
olyan területekre tettem módosító indítványt, amelyek a mezőgazdaságot 
érintik. Itt e törvény hatására elég jelentős változás fog megindulni a 
szakképzés keretén belül, és döntő többségében az NGM a felelőse az egész 
átalakítás lebonyolításának, de a szakképzési rendszer nemcsak ágazati 
területekről, hanem ezen belül a mezőgazdaságról is szól, és a mezőgazdaság – 
ha szabad úgy mondanom: – egyenrangú kezelésére próbáltam több helyen 
indítványt tenni. Ezért ebben az indítványban először is az összes, az 
agrártárcáért, élelmiszeriparért felelős miniszter hatása alá tartozó 
szakiskolára ki szerettem volna terjeszteni a most javasolt változtatást, 
nemcsak a szőlész-borász és a pezsgőgyártó szaktechnikusi képzésre, hiszen 
még más jelentős területek felett is felügyeletet gyakorol a minisztérium, a 
vidékfejlesztését és az élelmiszerért felelős minisztérium, tehát ne csak ezt a 
két területet jelöljük itt meg. Mi örülünk ennek a két nevesített területnek, de 
véleményünk szerint a teljes körre érdemes lenne ezt kiterjeszteni. Valamint 
az alapnormatívánál a 100 százalék helyett 120 százalékot javasolunk, hiszen a 
nem mezőgazdasági területeken akár 160-180-190 százalékos kiegészítések is 
vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy minimum ez a 20 százalékos összegemelés 
megilletné az agrárágazat területét is. Mint említettem tehát, az egységes 
szerkezet és az egységes bánásmód miatt tettem ezt a javaslatot. Értem 
természetesen az NGM állásfoglalását.  

Ha jól értettem, tárcaálláspontot képvisel a helyettes államtitkár úr. 
(Dr. Odrobina László bólint.)  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangúnak tűnik.  

A 2. indítvány szintén Font Sándor és Győrffy Balázs indítványa. Mi a 
tárca álláspontja? Mindegyikhez fogok kérni indoklást, hogy értsük egymást a 
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szándékok szerint, tehát nem is teszem meg külön a kérést, hogy indoklást is 
kérek szépen a tárca álláspontjához. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A következőt sem tudja támogatni 
a tárca. Itt az indoklás az – kicsit messzebbről kezdem akkor, hogy meg 
lehessen érteni az egészet –, hogy létrejött egy mezőgazdasági iskolarendszer, 
amely jelenleg mintegy 60 iskolából áll, és azzal a szándékkal jött létre, hogy a 
mezőgazdasági szakmákat éppen a szakmák színvonalának emelése és 
presztízsének növelése érdekében elsősorban ezekben az iskolákban lehessen 
oktatni. Jelenleg úgy néz ki a szabályozás, hogy van három kategóriája a 
szakmáknak: vannak olyan szakmák, amelyek tulajdonképpen csak ezekben 
az iskolákban oktathatóak, plusz amikre az FM-miniszter engedélyt ad; 
vannak olyan FM-es szakmák, amelyek FM-es iskolákban is és egyebekben is 
oktathatóak; és vannak olyan szakmák, amelyek pedig nem oktathatóak FM-
es iskolákban, ezek a pénzügyi, az informatikai, bármilyen más 
szakképesítések. Ebben volt egy megállapodás a két minisztérium között, hogy 
itt egy tiszta helyzetet teremtünk, tehát ezt a rendszert fenntartjuk. Az FM-es 
miniszter kompetenciájába eső szakmáknál ezt a két kategóriát továbbra is 
fenntartjuk, vannak, amelyek kizárólag FM-es iskolában oktathatóak, ezek a 
tipikusan agrár jellegű szakképesítések, aztán vannak azok, amelyek ugyan 
FM-es szakképesítések, de nem annyira agrár jellegűek, mondok példát: 
környezetvédelem, földmérés, ezek mind a kettő kategóriában oktathatóak, 
tehát KLIK-esben is és FM-esben is, a harmadik pedig nem változna.  

Most ezt a rendszert mi fenn szeretnénk tartani, és azok után, hogy 
körülbelül két hónap óta az FM minisztériummal tárgyaltunk ennek a 
rendszernek a kialakítása érdekében, nem látjuk indokoltnak, hogy ezt a 
rendszert gyakorlatilag másként alakítsuk át.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca tehát nem támogatja.  
Az érvelésem ebben a módosításban az, itt egy elég súlyos kérdéskör 

nem merült fel indokként a helyettes államtitkár úr részéről, és pont az a 
néhány mondat kiegészítés, ami az indítványomban megtalálható. Az az 
aggály tehát, hogy gyakorlatilag most a szakképzési törvény létrejötte után 
elképzelhető, hogy olyan iskolák is indítanak az én logikám szerint 
agrárképzést, amelyek teljesítik ugyan a szakképzési törvény feltételeit, mert 
egyszerűen megnézik, hogy milyen feltételrendszerrel lehet az agrárképzést 
megindítani bármely szakiskolában, ezért jogosultak lesznek innentől kezdve 
az állami normatívára és támogatásokra, ugyanakkor az ágazatért felelős 
miniszter egyébként azzal nem értene egyet, hiszen itt elég komoly 
centrumhelyek létrehozása és minden meg fog történni egy nagy logikai 
rendszer szerint, ha jól gondolom a jövőképet. Hogyha ebben a rendszerben a 
súlyponti iskolák kialakítása, a képzésszámok, a képzési módozatok lefedik az 
egész országot, és egy iskola meg azt gondolja, hogy én teljesítem egyébként a 
szakképzési törvényben előírtakat, miért ne tehetném meg ezt meg ezt a 
képzési módozatot, az agrártárca felelősen azt mondja: azért nem, mert itt egy 
koherenciazavar fog keletkezni, mert ön nem illik bele abba a rendszerbe, 
amit mi most kialakítottunk.  

A módosításom arra vonatkozik, hogy a területért felelős miniszter 
véleményének a megkérdezése nélkül ne indíthassanak akármilyen 
agrárszakképzési rendszert, mert az bomlaszthatja, szétejtheti azt a rendszert, 
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amiért most küzdünk, meg amit e törvény alapján is szeretnénk egységesíteni. 
Egyszerűen magát a felelősségi kört szeretnénk tehát tisztázni, hogy a tárca, a 
területért felelős miniszter egyértelmű véleményt mondhasson az iskola 
szándékozott tanítási területéről.  

Én egyébként azt látom, hogy más területeken ez elfogadott logika, és 
itt én azt gondolom, hogy ezt akkor az agrárterületre is jó lenne kiterjeszteni, 
tehát általánosan, hogy ebben legyen véleménye a tárcához tartozó területeket 
felügyelő miniszternek.  

(Dr. Odrobina László jelzésére:) Igen! 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy 
egyetlen más miniszternek sincs a saját kompetenciájába eső képzések 
tekintetében olyan joga, hogy megmondja, melyik iskolában lehessen oktatni, 
csak az FM-miniszternek. Egyébként pedig az FM-miniszternek az előbb 
említett két kategória alapján úgy van erre joga, hogy a szigorú, az OKJ 6. 
melléklete által tartalmazott szakképesítések tekintetében ténylegesen csak az 
mehet jelenleg is, amire ő engedélyt adott, és van a köztes kategória, az FM-es 
szakmák, de nem 6. melléklet szerintiek, ez a környezetvédelem, a földmérés, 
ilyesmi, ezekben van az elméletileg, hogy bárki indíthatja, de ott sem egészen 
így igaz, hiszen ott nem az FM-miniszternek kell egyetértenie az indítással, 
hanem van egy kormányrendelet, amelynek a kiadása során az FM is 
elmondhatja a saját véleményét, és az határozza meg azt, hogy a következő 
évben melyik fenntartó milyen szakmában milyen létszámot tud indítani.  

 
ELNÖK: Értem. Változatlanul mondom, állítom, illetve javaslom – így 

fogalmaznék pontosabban –, hogy azért az nehezen elképzelhető, hogy most 
az elég komoly, úgynevezett duális képzési rendszerben megpróbáljuk az 
ágazatok igényeit teljesíteni, kielégíteni a szakképzési rendszeren keresztül, 
egy rendkívül nagy informatikai adatgyűjtési rendszeren keresztül, ennek 
megfelelően a képzési módozatokat, szinteket megvalósítani, és közben 
ezeken az oktatási módozatokon kívül valakik kizárólag a szakképzési 
törvényre alapozva bármilyen képzést, netán az agrárágazat területén folyó 
képzést is elkezdhetnek indítani. Ez azért izgalmas, mert ismerem, ismerjük a 
szakközépiskolák és mindenféle iskolák anyagi rendszerét, és egyszerűen 
megnézik: na, jó, ha még azt elindítom, akkor körülbelül ennyi diákkal annyi 
pluszpénzt tudok szerezni, mit számít, hogy kell-e az a diák majd valahol a 
mezőgazdaságban vagy a termelési ágazatok bármelyikében, nekem az anyagi 
bázisom így lesz biztosítva, kész. Ez viszont roppantul nem fér bele abba a 
logikába, amit meg nagyon szeretnénk, hogy minél inkább párhuzamba 
állítsuk a termelési rendszerekben jelentkező igényt az oktatási rendszer által 
kibocsátott diákok képzési szintjével, mert ezt szeretnénk tenni.  

Én tehát azt merem javasolni, hogy ezt azért a területért felelős 
miniszter nélkül ne nagyon lehessen eldönteni, hogy kizárólag anyagi okok 
miatt – mert ide vezetem vissza – bármelyik iskola bármilyen képzést 
egyszerűen csak elindíthat, mert akkor nem érjük el azt a célt, amiért most itt 
több éve küzdünk.  

Köszönöm, újra elmondtam a véleményemet. Kérdés, észrevétel van-e? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki egyetért az 
indítvánnyal? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség 
ebben az esetben.  
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Ha jól látom, a 45. ponthoz érkeztünk, a 45. pont Font Sándor és 
Győrffy Balázs javaslata. Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk ezt a javaslatot. Indokunk pedig az, hogy az 
előzőekben, már nem most, hanem a legelső ponttal kapcsolatosan elhangzott, 
hogy tudniillik az a tanulószerződés, amit véleményünk szerint az iskolában 
köt meg a diákkal az iskola, arra, hogy az iskolai tanműhelyben legyen, az nem 
igazi tanulószerződés, ezt csak azért engedtük meg a törvényben néhány évvel 
ezelőtt, mert azt láttuk, hogy az élelmiszeriparban, igazából az agráriumban 
több olyan szakma van, amelynek a kapcsán a duális képzés lehetősége nem 
megoldott. Ezért jött be ez az igazából kényszermegoldás, addig, mondjuk 
úgy, amíg a duális képzés nem fut fel az agráriumban is. Azt látjuk, hogy 
azokban a szakmákban indokolt ennek a fenntartása, amelyekben a duális 
képzés nem annyira indokolt. Itt az előbbiekben elmondtam, az élelmiszeripar 
tekintetében általában ezt nem látjuk indokoltnak, a szőlész-borász és a bor- 
és pezsgőgyártó szaktechnikusnál látjuk ezt kizárólagosan indokoltnak. Ezért 
nem támogatjuk az előterjesztést ebben a formában.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyakorlatilag a 6. pontnál lévő vitához 

kapcsolódik ez a kérdés, ugyanúgy csak kiegészítést javasoltam az 
élelmiszeripar teljes területére, a szőlész-borász ágazat helyett a kiterjesztés 
bővítését javasoltam. A vitát már ott lefolytattuk.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez többség.  

A 48. indítvány már egy eltérő indítvány az eddigiekhez képest. Mi a 
tárca álláspontja?  

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Kapcsolódik az előzőekhez, de valóban mégis más. Nem 
támogatjuk. Ennek az indoka az, hogy itt a költségvetés szempontja is bejön 
azért a képbe, tehát szakmailag az még alátámasztható, hogy azokban a 
szakképesítésekben, ahol nem lehet megfelelő számban gazdálkodót találni, 
hogy az igazi duális képzés létrejöjjön, ott megengedjük – ahogy az 
előbbiekben mondtam –, hogy bizonyos szakmákban iskolai tanműhelyben, 
azaz tangazdaságban tanulószerződés kötésének a lehetőségét, azonban 
hogyha figyelembe vesszük az FM-es iskolákban jelenleg tanuló diákok 
számát, ami mintegy, ha jól tudom, 18-20 ezer – nézek a kollégámra hirtelen 
(Közbeszólás: 24 ezer!) –, 24 ezer, hogyha nem szabunk egy korlátot, hogy 
hány százaléka tudja érvényesíteni ezt a lehetőséget, akkor gyakorlatilag 
beborul a Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetési kerete, mert így is a 
15 százalék is több milliárdot jelent, és az a helyzet, hogy bizonyos 
szempontból igazságtalan volna a nem FM-es szakmákban tanuló diákokkal 
kapcsolatosan, hogy ha ők nem tudnak duális képzőhelyet találni egy 
gyakorlati cégnél, akkor ők nem jogosultak arra, hogy iskolai tanműhelyben 
kössenek velük ilyen tanulószerződést. Ezért szeretnénk bekorlátozni tehát, 
egyrészt mert nem bírja a költségvetés, másrészt mert nem látnánk 
kiegyensúlyozottnak ezt a szabályozást az egyéb szektorban ilyen helyzetben 
lévő diákok számára.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Én egy más oldalról való megközelítés 
miatt szeretnék érvelni az indítvány mellett. Itt egyértelműen egy korlátozást 
oldanék fel az indítvánnyal, mégpedig azt, hogy a minisztérium alá tartozó 
összes diáklétszámhoz viszonyítva 15 százaléknál nem lehet több a 
tanulószerződések száma – ezt mondja ki jelenleg a jogszabály tervezett, 
benyújtott változata, én viszont azt mondom, hogy épp a mezőgazdaság az a 
terület, amelynek kapcsán elég sokat küzdünk azért, hogy egyrészt a 
foglalkoztatottság, másrészt pedig a GDP-hez való hozzáadott érték minél 
stabilabb legyen. Mi tehát a mezőgazdaságban egyszerűen potenciált látunk a 
magyar gazdaság növekedésének a megsegítése érdekében, és én nem tartom 
helyesnek, hogy e területen már korlátozni szeretnénk ezt a jövőbeni képet, 
amelyben a mezőgazdaság ereje, növekedése – mi állítjuk – nagyon nagy 
segítség az évente most elég remek gazdasági növekedéshez a GDP-
mérőszámhoz hozzáadott erejével. Egy adminisztratív korlátozást látunk tehát 
a jövőbeni növekedés reménysége korlátozására, és ezt nem szeretnénk. Itt fel 
szeretnénk szabadítani ezt a rendszert. 

Értem a költségvetési oldalát, de erre nekünk persze itt az a válaszunk, 
hogy ez megéri, tehát a magyar társadalomnak, az agráriumnak a GDP-hez 
hozzáadott értékerőnk nagysága miatt megéri ezt az energiát, ezt az anyagi 
energiát ráfordítani az agráriumra akár már itt, a tanulószerződések 
számának a felszabadítása következtében.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  

A 49. számú indítvány Font Sándor és Győrffy Balázs indítványa. Mi a 
tárca álláspontja? 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Az indoklásom a következő: ez már nem 
csupán mezőgazdasági jellegű javaslat, ez az egész szakképzési rendszert 
érinti. Itt arról van szó, hogy a kamarai garanciának – amit a parlament tavaly 
év végén elfogadott, és amely szeptembertől hatályba lép – a konkrét 
megvalósítását fejtené ki ez a rész, amit a javaslat, a módosító indítvány 
kivenne a kezelésből. Mi azt mondjuk, hogy ha ezt az indítványt elfogadja a 
parlament, magyarán ha ez kikerül a rendszerből, akkor a kamarának, az 
MKIK-nak és a NAK-nak nem lesz joga arra, hogy minden diák esetén 
megmondja az iskolák számára azt, hogy el tudja-e helyezni a diákot egy 
tényleges cégnél, vagy pedig ha nem tudja, akkor bennmaradhat-e az iskolai 
tanműhelyben, és ezzel gyakorlatilag a kamarai garancia nem tud 
érvényesülni abban a formában, amelyben a kamara ezt elképzelte, és 
gyakorlatilag a kamara javaslatát vettük át ebben a törvényjavaslatban. 
Igazából tehát a kamarai garancia jogintézményének az életbelépését nehezíti 
meg ez az intézkedés, hiszen a javaslat szerint kormányrendelet kerülne 
kiadásra ehelyett, és hogyha kormányrendelet kerül kiadásra, akkor az nem 
tudja felhatalmazni a kamarát arra, hogy a diákok személyes adatait kezelje, 
márpedig enélkül azt a fajta kamarai garanciát, amit a kamara jelenleg 
elképzel, és ami le van egyeztetve velük, nem tudja gyakorolni. Igazából tehát 
hogyha ez kikerül, és átkerül kormányrendeletbe, akkor az nem elég magas 
szintű jogszabály arra a felhatalmazásra, hogy adatkezelési szempontból 
megfelelő legyen a kamarának ez a jogosultsága.  
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ELNÖK: Értem. Én az indítványomat egy picit más logika alapján 
tettem. Értem ezt az érvelést is, de véleményem szerint – és lehet, hogy akkor 
ebben majd egy bizottságnak, a TAB-nak vagy bárkinek egy újabb pontosító 
indítványt kell, kellene tennie, majd meglátjuk a végeredményt – az 
indoklásom lényege ebben az volt, hogy itt olyan technikai jellegű eljárási 
folyamatokat akarunk törvénnyel szabályozni, amelyeknek az szokott a 
veszélye lenni, és ezt képviselői tapasztalatból merem állítani, hogy a 
technikai eljárási rendben egyszer csak kiderül, hogy valamit kifelejtettünk, 
illetve az élet hozott egy olyan új elemet, amelyet még bele kellene venni, vagy 
netán ki kellene belőle venni, és ekkor, mivel törvényben rendezünk technikai 
eljárási folyamatokat, kénytelenek vagyunk a parlamenthez visszahozni a 
törvényt, és egy hárommondatos módosító indítvánnyal lerendezni azt, amire 
rájöttünk, hogy ezt most már mégiscsak így kellene tenni. A most már 
egyértelmű szabályok szerint ezt nem is tehetjük egy másik törvényben, egy 
úgynevezett salátatörvényben, hanem önálló napirenddel végig kell vinni azt a 
három mondatot, ami olyan triviális mindenki előtt, hogy már az egész 
parlament jobb szeretne túl lenni rajta, hogy miért is hoztuk ide be, s a többi.  

Ezért azt javaslom, hogy éppen ezért ezeket a technikai eljárási jellegű 
indítványokat vigyük be, és hatalmazzuk fel a kormányt, hogy 
kormányrendeletben hozzák meg. Ha most azt mondja, hogy 
kormányrendeletben viszont nem lehet a kamarákat felhatalmazni 
adatkezelési szabályokra, akkor egyetlenegy passzusban itt a törvényben 
nevesítsük, hogy na, de igen, de adatkezelési szabályokat meg megtehetnek a 
kamarák, amelyeket ez a terület illet, ez rendben van, tehát a felhatalmazást az 
adatkezelésre megadnánk törvényben, mert törvény adhat csak adatkezelési 
felhatalmazást, azt rendben van, de változatlanul azt javasolnám, hogy 
magukat a technikai eljárási pontokat rendeletbe vigyük be, mert azok nagyon 
mozgón adatok, abban elő szokott fordulni pontatlanság, mondom, újólagos 
információ miatt egy másik technikai adatkérés, s a többi, s a többi, ezt 
általában körülményessé teszi, ha törvényben szabályozzuk. Szerintünk, 
szerintem alacsonyabb rendű jogszabályban, kormányrendeletben is lehetne 
technikai jellegű szabályokat megvalósítani, a felhatalmazást szabályt viszont 
akkor adjuk meg törvényben a kamaráknak az adatkezelésre, akkor az egy 
vegyes megoldás. Ez lenne a javaslatom majdan.  

(Dr. Odrobina László jelzésére:) Igen! 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha volna még kiegészítő 
módosító, akkor azt mondanám, hogy mi akkor tudjuk támogatni, de mivel 
ilyen nincsen már, azt tudom mondani, hogy ezt így akkor nem tudjuk. De 
amit elmondott, azt akkor elviekben, hogyha a TAB-on beadásra kerül egy 
ilyen módosító, akkor azt valószínűleg tudni fogjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Értem, köszönöm szépen. Ezt az indoklás, az ön által tett 

indoklás miatt fűztem hozzá, hogy akkor törvényi szinten kell a felhatalmazást 
megadni az adatkezelésre, akkor azt rendezzük le a törvényben, de technikai 
paramétereket ne vigyünk be törvénybe.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Szavazunk róla. Ki 
az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez többség.  
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A következő indítvány az 52-es, ha jól látom… (Közbeszólások: Az 59-
es!) Akkor én most valahol eltévedtem. Ez volt a 49-es, ugye? (Általános 
helyeslés.) A következő az 59-es – nem azt mondtam? (Közbeszólások: Nem. 
– Derültség.) Nem. Jó.  

A következő az 59. indítvány. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, ezt tudjuk támogatni, jóllehet a kormány javaslata másra 
vonatkozott, mint amit az indítvány előirányoz. Mi azt akartuk, hogy a 
pályakövetés tekintetében a fenntartó kapjon információt arra vonatkozóan, 
hogy az általa fenntartott iskolákra vonatkozóan hogyan hasznosulnak a 
szakképesítésben végzett diákok végzettségei, az indítvány pedig arra 
vonatkozik, hogy a szakképesítésért felelős miniszter kapjon erre vonatkozóan 
információt. A szakképesítésért felelős miniszter feladatköre igazából nem 
tartalmazza az iskolafenntartás jogkörét, hanem csak azt tartalmazza, hogy 
megmondja, hogy a szakképesítésekben mit oktassanak, az a szakképesítések 
tartalmára vonatkozik, a fenntartás egy külön – mondjuk úgy: – 
jogintézmény. De igazából mi el tudjuk fogadni ezt is, különösen azért, mert a 
mezőgazdasági szakképesítések tekintetében ez a két kategória itt most éppen 
egybeesik, tehát tudjuk támogatni ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Igen. Meg kell jegyeznem, hogy ez a 65-össel is összefügg, így 

együtt a kettőt? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Jó. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Nekem sincs akkor. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

60. pont, Font Sándor, Győrffy Balázs. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Összefügg az előző kamarai garanciával… 
 
ELNÖK: Így van. 
 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): …, amire azt mondtuk, hogy nem.  
 
ELNÖK: Így van, nem is folytatom le ugyanezt a vitát, ugyanígy a 

technikai részletszabályok kormányrendeletben való javaslatát indítványozza 
ez a szakasz is.  

Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Többség.  

A 61. javaslat a következő, ha jól látom. Mi a tárca álláspontja? 61. 
indítvány. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Igen, ezt sem támogatjuk. Ez szintén a kamarai garanciával 
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kapcsolatos, tehát ez egybefügg az előzőekkel. Pontosabban így nem 
támogatjuk, erre mondtam azt, hogy átgondoljuk az elnök úr javaslata szerint. 

 
ELNÖK: Értem, jó. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Ugyanaz a vita, amit már lefolytattunk, hogy kivegyük, vagy ne vegyük ki, 
rendelet vagy törvény írja-e le. Kérdés, észrevétel nincs. Szavazunk róla. Ki az, 
aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség.  

A 73-as is már csak kapcsolódik az eddig lefolytatott vitához, mert 
akkor át kellene vezetni technikailag is a paragrafusszámokat. Gondolom, 
akkor a tárca ezt sem támogatja, de kérem a tárcát, hogy nyilatkozzon. 

 
DR. ODROBINA LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Nem, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen, egy technikai átvezetésről van szó a 73-asnál. (Az elnök 

Horváth Zoltánnéval egyeztet.)  
Kérdés, észrevétel van? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. 

Ki az, aki támogatja a 73-ast? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A 
többség.  

Ha jól látom, a bizottságunkhoz benyújtott módosító indítványokról 
szavaztunk, nem látok több olyan indítványt, amelyről szavaznunk kellene.  

A részletes vita lezárásához érkeztünk. Kérdezem, hogy mindenki úgy 
látja-e, hogy a most aktív módosító indítványok vitáját megtettük, további 
kérdés nem merült fel, így javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, 
aki egyetért ezzel? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

A vitához kapcsolódóan jelentést kell megfogalmaznunk és 
benyújtanunk. A jelentés tartalmazni fogja mindazokat az álláspontokat, 
amelyeket itt az egyes módosító indítványokhoz kapcsolódóan kifejtettünk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a jelentést az 
előbb megfogalmazottak szerint nyújtsuk be. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt 
a jelentést tegyük meg, és nyújtsuk be? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Igen, ez többség.  

Az előadók állítását kérdezem. A többségi véleményt kifejtve nem 
kívánunk előadót állítani, kisebbségi vélemény itt nem hangzott el, így 
kisebbségi előadót sem kívánunk állítani. Az a javaslatom, hogy bizottságunk 
ne állítson sem többségi, sem kisebbségi véleményt előadót. Aki ezzel egyetért, 
az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú.  

Akkor a bizottságunk e napirendi pont keretében a munkáját elvégezte, 
az 1. napirendi pontot lezárom, a helyettes államtitkár úrnak köszönöm 
szépen a jelenlétet és az álláspontok kifejtését.  

Az állami földbérlet-pályázatokkal kapcsolatos korrupció 
visszaszorításáról szóló H/4395. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. napirendi pont: az állami földbérlet-pályázatokkal kapcsolatos 
korrupció visszaszorításáról szóló határozati javaslat, amelyet H/4395. 
számon Harangozó Gábor István és Gőgös Zoltán képviselőtársunk nyújtott 
be. Mivel tárgysorozatba vételről van szó, ha jól látom, a tárcák nem is 
képviseltetik magukat. Szokásunknak megfelelően az indítványtevőnek adok 
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szót, hogy ismertesse az indítványban foglaltakat. Megadom a szót Harangozó 
Gábor alelnök úrnak.  

Harangozó Gábor István (MSZP) szóbeli kiegészítése 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 
előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A határozati javaslat 
benyújtását egy olyan aktuális esemény tette indokolttá, amelyről nemrégen 
döntött a Ház, nevezetesen a földvagyonnal kapcsolatos törvény módosítása. 
Mint mindenki tudja, az első körben a törvény elfogadása meghiúsult, 
merthogy a kétharmados részek nem kaptak többségi támogatást a 
parlamentben, és a legtöbb aggálynak, ami ezzel a törvénnyel kapcsolatban 
felmerült, a lényege az volt, hogy mindenki attól félt, hogy ha a 
természetvédelem alapját jelentő nemzeti parkok földvagyonának a kezelési 
jogát átveszi a Nemzeti Földalap, amely más szempontok alapján fogja kezelni 
azt, mint a természetvédelemre létrejött nemzeti parkok, akkor így a 
természet védelme másodlagos vagy semmiképpen sem elsődleges 
célkitűzéssé válik, és emiatt a természet védelmében visszalépés fog 
bekövetkezni. Akkor, amikor benyújtottuk ezt a határozati javaslatot, még 
nem került be második körben, immár feles törvényjavaslatként az a 
módosítás, amit végül azóta elfogadott az Országgyűlés, mi akkor ezért 
javasoltuk, hogy a bizottságunk nyilvánítsa ki, hogy elkötelezett annak a 
célnak az érdekében, hogy a természet védelmének a szintjét tartsuk fenn, és 
ezért ne járuljunk hozzá ahhoz, hogy más kezelési jogkörébe kerüljenek a 
természetvédelmi területek. Ez volt a javaslatunk első pontja.  

A másik három pont viszont mindenképpen aktuális, sőt talán meg is 
nyugtathatná azokat, akik ezek miatt a területek miatt aggódnak, hogy nem 
földspekuláció vagy bármiféle elítélhető cél okán lett megváltoztatva ez a 
törvény, merthogy egyszerűen nem másról szól a következő három szakasz, 
mint hogy hogyan lehet annak a garanciáit megadni, hogy ne lehessen 
visszaélni ezekkel a földbérlet-pályázatokkal az átláthatóság okán. Azt 
javasoljuk ebben, hogy először is miután a földbérlet-pályázati rendszer már 
korábban komoly visszaélésre adott lehetőséget és okot, és számtalan esetben 
kiderült, hogy ezzel vissza is éltek, van erről ügyészségi határozat is, sőt ítélet 
is van erről a Bükki Nemzeti Parknál történt visszaélés tekintetében, hogy 
meghamisított adatok alapján, hamis bírálatok alapján lettek a földek 
kiosztva, egyrészt ez nem maradhat így, ezért a KEHI bevonásával a már 
kiosztott földeket meg kellene vizsgálni, és ott, ahol ilyen visszaéléseket talál 
az ellenőrzés, ott a szerződéseket fel kell bontani, és nyilvánosságra kell hozni 
minden, ezen vizsgálatok kapcsán feltárt eredményt. Ezt már csak azért is 
indokoltnak tartom, mert azon túl, hogy a Bükki Nemzeti Park esetében 
történt visszaélések viszonylag széles körű médianyilvánosságot kaptak 
elsősorban az ellenzék munkájának köszönhetően, a Hortobágyi Nemzeti 
Parknál végzett vizsgálatoknak az lett a vége, hogy a mai napig titkosak, és én, 
aki olvastam azt a jelentést, pontosan tudom, hogy a kormányzati 
kommunikáció köszönő viszonyban nincs azzal, mint ami abban a jelentésben 
le van írva, és nem 14 pályázatnál, hanem 97 pályázatnál írta le a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, hogy visszaélések voltak, és fel kellene bontani a 
szerződést.  

Hogy ezek elkerülhetőek legyenek tehát, ezért ezeket nyilvánosságra 
kell hozni, ott, ahol visszaélés volt, fel kell bontani a szerződéseket, és egy új 
pályázatot kellene kiírni, méghozzá egy olyan pályázatot, amelyben abszolút 
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támogatjuk, hogy a helyben élő családi gazdálkodók jussanak földhöz. Mi azt 
tartanánk egyébként szerencsésnek, hogyha lehetővé tennénk azt, hogy ők 
ráadásul meg is egyezhessenek abban, hogy ki melyik birtoktestre hogyan fog 
pályázni, mert ha például a Hortobágynál ilyen lehetett volna, akkor nem 
maradtak volna állatok több ezer számra és az ő tartóik, gazdálkodóik föld 
nélkül, miközben olyanok kaphattak földet, akiknek meg nem voltak állataik. 
Tehát hogy ezeket a jövőben elkerüljük, ezért ilyen szempontból érdemes 
lenne módosítani a pályázati feltételeket, és akkor a jövőben így kiírni. Ha ez a 
rendszer így működne, akkor senkinek nem kellene aggódnia, hogy el lesz-e 
mutyizva a föld, vagy nem, mert teljesen világos, átlátható lenne a rendszer.  

Ezért kérnénk, hogy legalább addig jussunk el, hogy ezt általános vitára 
tűzzük napirendre, és akkor hátha egy picit több biztosítékot lehetne nyújtani 
az aggódók számára. Ez szerintem hosszú távon a kormányoldalnak is az 
érdekében áll, a gazdálkodóknak, a földből élőknek meg mindenképpen az 
érdekében állna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjainak adok hozzászólási 

lehetőséget. (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úr! 

Hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. A Jobbik természetesen tudja támogatni ezt a javaslatot, ahogy 
minden korábbit is tudtunk hasonló témában, bárki nyújtotta is be azt. Az 
elmúlt években, amióta az állami földbérleti pályázatok beindultak az előző 
ciklus első harmadában, azóta folyamatosan érkeznek a bizottságunk elé 
hasonló célt megfogalmazó határozati javaslatok, és ezeket minden esetben 
tudtuk támogatni. Nem megyek bele most részletesen az érvelésbe, nagyon 
sokszor megbeszéltük a bizottság keretei között, a parlamentben is, a sajtón 
keresztül is, hogy miért lenne szükséges az, hogy egy nyílt, átlátható pályázati 
rendszer alakuljon ki. Én is szinte naponta találkozom azokkal az 
érintettekkel, akik nagyon súlyosan megszenvedték ezt a pályázati rendszert, 
illetve én is úgy gondolom, hogy túl sok a visszaélés ahhoz, hogy ebben ne 
lépjünk valamit.  

Mondjuk annak örültem volna, ha az előterjesztők a saját kormányuk 
idején is hasonló javaslatokkal állnak elő, azt azért megjegyezném itt, akkor 
egy kicsit talán őszintébb lenne ez a javaslat, de összességében támogatni 
tudjuk, és szerintem is a kormánynak is érdeke az, hogy végre tisztázza ezeket 
az ügyeket. Az előző ciklusban módom volt az NFA-nál több pályázatot 
megvizsgálni, és főleg az elején, amikor még nem figyeltek oda a részletekre, 
olyan pofátlan pályázatokat volt módom megismerni, ahol a nyertes és a 
vesztes pályázó pályázata száz százalékban megegyezett, csak az egyik fél 
véletlenül a szubjektív pontozásra fele annyit kapott, mint a másik, tehát 
gyakorlatilag még arra is lusták voltak egyes pályázók, hogy saját pályázatot 
írjanak, és számtalan ilyen, hasonló történet van, nem szeretném ezzel az időt 
húzni. Támogatom tehát ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? 

(Jelzésre:) Kónya Péter! 
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KÓNYA PÉTER (független): Nagyon röviden. Azt gondolom, hogy 
közös érdekünk mindenféle visszaélés és a korrupció visszaszorítása, ezért 
maximálisan támogatni tudom a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki 

nem jelentkezik.)  
Megkérem Farkas Sándor alelnök urat, hogy vegye át az ülés vezetését 

addig, amíg képviselőként hozzá szeretnék szólni.  
 
(Az ülés vezetését Farkas Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úr, megadom a lehetőséget.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Régi téma, örök sláger, ha 

szabad így fogalmaznom ebben a műfajban, a felütés azonban egy kicsit erős, 
ha szabad még ezt hozzátennem. Ugyanis egy olyan címet próbálnak itt 
határozati formában elfogadtatni, most a bizottsággal tárgysorozatba vetetni, 
majd netán a parlamenttel is, amelyben eleve tényként rögzítik a korrupciót. 
Azt mondja, hogy: „Határozat az állami földbérlet-pályázatokkal kapcsolatos 
korrupció visszaszorításáról”, tehát azt próbálják már most elfogadtatni 
velünk, hogy már nem is vitatéma, hogy van-e korrupció, vagy minden 
elemében megfelel-e, vagy mi is történt, hanem azt mondják, hogy: kérem 
szépen, először is van korrupció, ez most már tény, ne is beszéljünk erről, ez 
triviális – mondja az előterjesztő –, most már arról beszéljünk, hogy akkor ezt 
hogyan lehet visszaszorítani, és az összes többi, mondhatnám hogy mellékes, 
az 1-4. pont, ez a pont lenne a lényege, ha én jól értem az MSZP politikai 
logikáját.  

Ez az a lényeg, ami miatt én ezt nyilvánvalóan visszautasítom, 
önmagában ezt a feltételezést, hogy egy ilyen címmel bekerülhessen egy 
határozati javaslat az Országgyűlés elé egyáltalán vitára. Mert az, hogy utána 
tartalmilag miről vitatkozunk, amiben az 1. pont már annulálva van, mindegy, 
hogy oda milyen indoklást írtak, a két hét múlva történt szavazás nem az önök 
logikáját követte, hanem egy jogszabályban levezetett logikát – hála istennek, 
ez a helyes. És természetesen arra a kérdésre, hogy veszélyeztetésre kerülnek-
e a nemzeti parkok azáltal, hogy az NFA-hoz kerülnek, hogy az egységes 
birtokpolitikai fenntartások miatt az NFA-hoz kerülnek vagyonhasznosítási 
jogok, azt mondom, hogy ez természetesen nem veszélyezteti a nemzeti 
parkok működését, ez számunkra triviális, az önök számára nem triviális, ezt 
az élet rövid időn belül be fogja bizonyítani. Nem akarom ezt a vitát kinyitni, 
csak megjegyzem, hogy az NFA jelenleg is több természetvédelmi területet 
kezel, mint maguk a nemzeti parkok, tetszenek érteni? Jelenleg is, még akkor 
is, amikor ez a jogszabály nem teljesítette ki a hatását, vagy nem változtat 
semmit a mostani viszonyokon, akkor is több természetvédelmi területet kezel 
az NFA, mint a nemzeti parkok összesen. Ebből azt merem állítani, hogy 
önmagában nem ördögtől való, hogy az NFA vagyonhasznosítási jogot kapott 
természetvédelmi területekre. Mellesleg mindannyiszor elmondtuk: a 
természetvédelmi törvényhez és az ahhoz kapcsolódó egyéb, a 
környezetvédelmet erősítő törvényekhez nem nyúltunk hozzá, tehát minden 
nagyon erős jogosítvány, amely a természetvédelemhez, a 
környezetvédelemhez kapcsolódik, és ott van a megfelelő jogosultaknál, netán 
nemzeti parkoknál, továbbra is ott maradt, kizárólag az egységes 
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birtokpolitikai hasznosítási, vagyonkezelési szempont szerint kerültek 
nemcsak ezen területek, hanem más állami földterületek vagyonkezelési joga 
is a Nemzeti Földalaphoz. De ezt a vitát itt mintegy két hónapon keresztül 
folytattuk, ezt a vitát tehát talán érdemben, mélységében nem is érdemes 
megnyitni.  

Az álláspontok nem közeledtek, azt hiszem, azt nyugodtan 
elmondhatjuk, én tehát nem is várok más választ a benyújtótól, hogy most 
akkor őszerintük minden rendben van, mi meg azt mondjuk, hogy hú, tényleg, 
lehet, hogy nem is olyan jó ez a jogszabály, nem változtak az álláspontok, a 
beterjesztő álláspontja is megmaradt, a kritizálók álláspontja is megmaradt. 
Az élet nagy tanítómester, mint tudjuk, ki fog derülni, hogy ezen álláspontok 
közül kinek lesz majd igaza.  

A 2., a 3. és a 4. pont a másik klasszikus nagy téma, elkülönítve az 
előbbi jogalkotási kérdéskörtől. Én azt mondom, hogy itt van az a prejudikatív 
felvetés, amit biztos hogy jó szívvel én nem fogok tudni támogatni. Eleve az a 
lehetőség, amellyel az ellenzék élt, hogy a KEHI-vizsgálat eredményét 
megvizsgálhatta, elolvashatta, és azt mondja, hogy nem 14, hanem 96 helyen 
van, én ezekkel a számokkal nem is akarok játszani, de egyet a benyújtó is tud: 
azt, hogy ennek a folyamatnak még nincs vége. Erről önök több parlamenti 
kérdés műfajában kifaggatták hol a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hol 
a miniszterelnököt személyesen azonnali kérdések kapcsán, hogy hol tart ez az 
ügy, és ők jelezték, azt hiszem, hogy ennél egyértelműbb állásfoglalást nem is 
lehetne most kifejteni, mint hogy a KEHI-vizsgálatban megfogalmazott, netán 
jogszabálysértő helyzetet meg kell szüntetni. Ez az egyértelmű kormányfői és 
kormány-állásfoglalás. Azt hiszem, ezt a választ többször meghallgathattuk és 
hallhattuk a különféle kérdések műfajában.  

Én azt nem állítom, hogy ezek az eljárások a végükre értek, tehát a 
jogszabály-ellenesség megszüntetése, én ezt nem állítom, önök arra utalnak, 
hogy még semmi nem történt, de azt ne állítsuk, hogy nem is fog történni, 
mert már majdnem így tűnik ki a 2., a 3. és a 4. pontból. Én úgy gondolom, 
hogy egy olyan folyamat közbülső állapotában vagyunk, amelyben önök egy 
észrevételt tettek, a kormányfő KEHI-vizsgálatot rendelt el, a KEHI-vizsgálat 
eredményét önök is megnézhették, ebből valóban kiderült, hogy néhány 
területen véleményünk szerint és a KEHI szerint is nem az aktuális 
jogszabályok szerinti eljárási rendben történt a pályázatok elbírálása, erre a 
kormányfő azt mondta, hogy akkor ezeket a jogszabályszerűség szerint helyre 
kell állítani, és ez a folyamat meg fog történni, ha tárgysorozatba kerülne ez a 
határozati javaslat, ha nem kerülne, ebben egészen biztos vagyok, ismerve a 
kormányfő és a kormány magatartását a nyílt színen tett ígéretei alapján, 
tehát én ebben nem kételkedem.  

Summázva azt mondhatnám, hogy az indítvány így okafogyott, ebben a 
formában tehát nem javaslom támogatásra, tárgysorozatba vételre.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülésvezetést.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? 

(Harangozó Gábor István és Magyar Zoltán jelentkezik.) Az előterjesztőt 
kérdezem, hogy nem lehet, hogy utána…? 
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HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 

előterjesztő: De, de, de, ahogy szoktuk, csak azt jeleztem, hogy majd szólnék. 
 
ELNÖK: Jó, igen. Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ezek szerint hogyha visszahozzuk a Jobbik egy korábbi, hasonló tartalmú 
javaslatát, amelyben a cím nem jelzi előre azt, hogy korrupciót gyanítunk, 
akkor azt gyakorlatilag tudja támogatni az elnök úr, én úgy vettem ki a 
szavaiból, illetve az a határozati javaslatunk még a KEHI-jelentéssel 
kapcsolatos problémákat sem taglalta, úgyhogy akkor mindenképpen élek 
majd ezzel a lehetőséggel, köszönöm a biztatást. (Derültség.)  

A KEHI-jelentéssel kapcsolatban pedig annyit, hogy azért az nem 
egészen úgy van, mint ahogy az elnök úr sugallta, egyáltalán nem arról volt 
szó, hogy a KEHI az elmúlt öt évből minden egyes pályázatot vizsgált volna; 
meghatározott számúakat, sőt meghatározottakat vizsgált véleményünk 
szerint. Ilyen módon az sem lesz megnyugtató, ha azok az esetek, ahol a KEHI 
problémát észlelt, azok esetleg meg is oldódnának, az még korántsem jelenti 
azt, hogy az összes gyanús földbérleti pályázat megoldódna. Ilyen formában az 
elnök úr érveit nem tartom kielégítőnek, és a továbbiakban is támogatjuk ezt a 
javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Én ezt a logikát azért nem fogadom el, hogy ha a 

címében szerintem egy, a parlament és a kormány tevékenységére nézve sértő 
mondat szerepel, és ezt én jelzem, hogy emiatt már önmagában nem 
érdemleges a vitára, ebből a Jobbik valami rafinált következtetéssel azt vonja 
le, hogy ha egy másik címet adunk neki, akkor minden rendben van. Ez azért 
nincs így, de természetesen minden képviselő élhet és éljen is a képviselői 
szabadságjogával, és nyugodtan bombázhatja a parlamentet és a bizottságunk 
további előterjesztésekkel, azokkal majd újra érdemileg foglalkozunk. 

Ami a KEHI-vizsgálatot illeti, hogy mely területekre terjedt ki, és hogy 
terjedjen ki az összes eddigi földbérletre, azért ez már egy kicsit súlyosabb 
kérdés. Nem azért, merthogy a pályázatokkal kapcsolatosan lenne bármi ilyen 
értelmű takargatnivaló is, vagy hogy jaj, csak azt ne csináljuk, hanem egy apró 
kis észrevételt hadd tegyek! A közhírekben és az önök állandó, mantraszerű 
visszatéréseiben sorozatosan néhány területre koncentráltan állítják, hogy 
totális korrupció folyik az állami földek bérbeadásánál. Az a meglepő, hogy ha 
megnézzük ezeket az eseteket, amelyeket visszatérően idéznek, és ebből 
következtetve azt állítják, hogy az összes földbérléssel nagy baj van, körülbelül 
3-5 százaléknyi az a bérleti jogviszonyhelyzet, amit önök kifogásolnak, és 
95 százaléknyi az, amivel kapcsolatban elvileg egyébként nem tudunk róla, 
hogy önök egyáltalán megkifogásolták volna. Azaz ez azt jelenti, hogy több 
ezer – több ezer! – olyan földbérleti döntés született, amelyben az érintettek 
tudomásul vették, és elfogadták, hogy ez van. Én persze megértem annak a 
pályázónak a helyzetét, aki egy földterületre mondjuk huszadmagával 
pályázott, ahol egy valaki nyert, nyerhetett, 19 pedig megsértődött, és önök a 
19 nevében azt állítják, hogy biztos hogy jogszabályellenes volt annak az 
egynek a nyertessége. Ezt én visszautasítom, hiszen látjuk az adatsort.  

Én nem állítom azt, és ezt a KEHI-vizsgálat is tükrözi, én nem állítom 
azt, hogy egy ekkora számosságú földbérleti pályázat esetében ezek szerint a 



 19

jogszabály minden apró betűje betartásra került, de önök ebből a néhány 
kivételből azt az üzenetet próbálják sugallni a társadalom felé, hogy akkor itt 
mindenki gazember, az összes nyertes egyébként, azok is, akik egyébként most 
csendben vannak, mert félnek, mert lassan bűnözőknek tekintjük őket, hogy 
mertek pályázni, és végül ők lettek a nyertesek; jaj, és akkor most már én 
féljek, hogy én lettem a nyertes, és mindenki rám haragszik, az a 19, aki nem 
nyert? Ez egy kegyetlen dolog, de mégiscsak így van, és ezt tudtuk a 
pályázatok kiírásánál is, hogy önmagában kódolva van az, hogy több lesz az 
elégedetlenkedők száma, mint az elégedettek száma, ez a túljelentkezés miatt 
van.  

Más oldalról persze rendkívül örülünk ennek az intenzitásnak, hogy 
ekkora a pályázók száma, mert ez valahol azt mutatja nekünk, hogy úgy tűnik, 
látnak fantáziát a mezőgazdaságban való megélhetésben. Ez egy örömteli 
dolog, mert mindenki arra panaszkodik, hogy elöregedik az agrárium, meg 
nincs utánpótlás, meg nem is tudom micsoda, meg leszállópályán van, ezek 
európai paraméterek, amelyeket mondtam, Magyarországon meg ezzel 
ellentétes egyelőre a gazdálkodói hajlam, hála istennek, mindannyiunknak itt 
kellene ennek örülnünk. Önök ebből a teljes problémahalmazból vagy ebből a 
teljes földbérleti halmazból kiragadják a néhány vitatható helyzetet, és ezt a 
vitatható helyzetet ráterítik az egész, egyébként problémamentes halmazra. 
Na, én ezt nem tudom elfogadni, és ezért nem értek egyet azzal, hogy a KEHI 
akkor vizsgálja meg a – nem tudom – több tízezer eddigi pályázati problémát. 
Nem volt probléma.  

Én tudom, hogy önöknek van Felcsúton visszatérő, az ökoparkokkal 
visszatérő, a nemzeti parkokkal visszatérő problémájuk, ismerjük, azt a három 
témát rágják végig, ami az összes földbérleti pályázat nagyságrendjének és 
darabszámának a 3-5 százaléka. Értjük, van belőle egy KEHI-vizsgálat, a 
végeredménye következtében, azt hiszem, lépések is fognak történni, mint 
említettem, erre a miniszterelnök a garancia.  

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr, 

csak nagyon röviden. Természetesen soha nem állítottuk, hogy minden 
nyertes bűnöző, vagy hogy minden nyertes olyan körülmények között jutott 
földhöz, amelyek vitathatók lennének, és is több tucat olyan, állami 
földbérletet nyert helyben élő családi gazdálkodót ismerek, akinek, azt hiszem, 
a Jobbik-kormány is nagy örömmel adott volna földterületet, nincs ezzel 
semmi probléma, sőt még azzal sincs, ha fideszes nyeri a földterületeket, 
amennyiben belefér abba a birtokpolitikai irányelvbe, amit egyébként 
folyamatosan kommunikálnak, tehát nem ezzel van problémánk.  

KEHI-vizsgálatokat természetesen nem lehet minden területen 
elindítani, hiszen brutális energiákat kellene ehhez mozgósítani, viszont a 
gyanús területeken mindenképpen, és nem olyan módon, hogy valakik 
eldöntik valahol, hogy épp mely területek kerüljenek a KEHI-vizsgálat alá, 
hanem egy meghatározott javaslatot, javaslatrendszert kellene erre 
kialakítani. Illetve fontos még megjegyeznem, hogy sok olyan 
visszaélésgyanús ügy van, amit KEHI-vizsgálattal sem lehetne kizárni. Azért 
itt folyamatosan hallunk pletykákat, főleg a nagyobb, korábban nagyobb 
állami területeket birtoklóknál, és hangsúlyozom, nem azzal van problémám, 
hogy ők elveszítik ezeket a területeket, mert én is úgy gondolom, hogy a 
legtöbb állami föld olyanoknál volt eddig, akik nem a megfelelő módon 
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hasznosították, és nem a lehető legtöbb munkahelyet teremtették ezeken az 
állami földeken, tehát nem a korábbi bérlőket akarom védeni, ezt 
hangsúlyoznám, de például lehetett hallani olyan megyei NFA-vezetőkről, 
akik állítólag tíz évre előre kérték zsebbe a területalapú támogatást, azért 
cserébe, hogy mondjuk 200 hektár megmaradhasson a korábbi bérlőnél. Ezt 
egy KEHI-vizsgálat nem tudja kimutatni, itt sokkal komolyabb garanciák 
kellenek, és mivel a nyomozóhatóságok nem fogják tudni feltárni ezeket az 
ügyeket, hiszen ebben önök nem partnerek, ezen csak egy nyílt, átlátható 
pályázati rendszer tud segíteni. Vagy egy másik példa: amikor az adófizetőkkel 
százmilliókat nyeletnek le úgy, hogy európai uniós pénzen történt 
többletbefektetést, mondjuk öntözőrendszert fizettetnek ki úgy az 
adófizetőkkel, hogy egy napra visszavonják azt az adott földbérleti pályázatot, 
csak azért, hogy ne az új bérlőnek kelljen ezt a többlet befektetett eszközt 
megfizetnie. Szóval ezeket egy KEHI-vizsgálat nem fogja tudni kimutatni, 
ugyanis a jelenlegi jogszabályoknak ez abszolút megfelelő, ezen is csak az 
átláthatóság és a nyílt pályázati rendszer segítene.  

 
ELNÖK: Hallomásokra alapozott vádakra, pletykákra, s a többire 

roppant nehéz érdemben válaszolni... (Magyar Zoltán: Ezért jó, hogyha 
tisztázzuk!) 

(Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, nem annyira a témába vágó, csak 

Magyar Zoltán megjegyzései meg a Jobbik utóbbi megnyilvánulásai 
felébresztik bennünk a gyanút, hogy ha a Fidesz egyszer átvenné legalábbis 
egy rövid időre azt a javaslatot, azt a Jobbik-fegyvert, hogy nem járna 
mentelmi jog a képviselőknek, akkor Magyar Zoltán a mostani kijelentése 
miatt is elég nagy bajban lenne (Harangozó Gábor István: Legalább lenne 
per! – Magyar Zoltán: Úgy van!), mert a gyanúra, pletykára meg állítólagos 
tíz évre előre zsebekbe vándorolt földalapú támogatásokra nézve ön ezeket 
csak a mentelmi jogának a birtokában teheti meg, mert egyébként ezek olyan 
súlyos vádak, amelyek nem méltóak egy képviselőhöz. Úgyhogy ami ellen 
önök harcolnak, ön pont a mögé bújik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Állok elébe, Pócs képviselőtársam, tehát akkor érdemes feljelenteni, és 
jobbikos képviselőként minden esetben azt fogom tenni, amit eddig is, tehát 
lemondok a mentelmi jogomról, és kérem majd a tisztelt Házat, hogy ebben az 
esetben is adja ki a mentelmi jogomat, tehát nincs ezzel semmi probléma, 
ebben is következetesek vagyunk. Én azt mondtam, hogy sajnos nem tudjuk 
bizonyítani, mivel ezt egy országgyűlési képviselő nyilván nem tudja 
bizonyítani, ehhez nyomozóhatósági felderítés lenne szükséges, de az sem fog 
működni az ismert problémák miatt, ezért mondtam, hogy ezen kivédéseket, 
ezen pletykákat, a jövőbeli félreértéseket csak úgy lehet tisztázni, ha egy nyílt, 
átlátható pályázati rendszer van, ami egyébként legfőképpen pont az önök 
érdeke.  

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

Amennyiben nincs, megadom a szót az előterjesztőnek.  
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Harangozó Gábor István (MSZP) reflexiói 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke, 
előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Magyar Zoltán alelnök úr vetette fel 
a hozzászólása elején, hogy jó lett volna, ha a korábbi földbérleti pályázatokkal 
kapcsolatban lett volna hasonló átláthatóság. Ezzel az egésszel kapcsolatban 
annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nekem az a szándék, hogy minél több 
ember, helyben lakó család jusson földhöz, és gazdálkodhasson, és tudjon 
megélni a földből, az egy abszolút támogatandó célkitűzés, én annak örülök, 
hogy nagyon sok család jutott az elmúlt időszakban földhöz, és gazdálkodhat 
helyben, ezzel nincsen semmi gond, ezt tovább kéne erősíteni. A probléma ott 
van, hogy igenis mindannyian ismerünk, és nem kevés számú, hanem 
viszonylag nagyszámú olyan esetet, ahol a helyben élők elkezdtek 
panaszkodni, hogy itt valami nem stimmel, mert egy-egy család vagy 
érdekszféra kezébe került a föld. Miután mi ezeket az eseteket megvizsgáltuk, 
vagy megnéztük ilyen szempontból – akkor még, az elején mind a nyertes, 
mind a vesztes pályázatokat meg lehetett nézni – ezeket a pályázatokat, és 
mindenhol kiderült, hogy visszaéléssel nyertek, tehát magánál a pontozásnál 
lehetett látni, hogy az egyiknek ugyanarra a pályázatra többet adtak, a 
másiknak kevesebbet, tehát visszaélésszerűen működött minden ilyen 
kifogásolt esetben, darabra meg lehetett nézni, ha valakit érdekelnek a 
részletek, akkor tessék elolvasni az Ángyán-jelentéseket, azokban elég 
részletesen le van írva, hogy hogyan működött ez a történet.  

Egyébként maga a miniszterelnök is azt mondta, hogy utasítást adott a 
földművelésügyi tárcának arra, hogy a pályázati rendszert dolgozza át, 
merthogy átláthatatlan módon működött, amire a tárca be is jelentette, hogy ő 
ezt megtette. Egy kis szépséghiba van: előbb módosította a tárca, meg én 
végignéztem tételesen azt a módosítást, az nem átláthatóbbá tette, hanem 
például mondjuk eltörölte a hároméves helyben lakási követelményt, tehát 
még visszalépés is történt a korábbiakhoz képest. Elég vegyes tehát, hogy ez 
segítette-e a helyben élők garantált földhöz jutását, vagy nem, van benne 
olyan, ami pozitív, előremutató, és van benne számos olyan, ami visszalépés, 
és semmiképpen sem hozható szinkronba azzal a KEHI-jelentéssel, amely 
egyébként hosszú pontokba szedve javasolja, hogy hogyan kellene átalakítani 
a pályázati rendszert ahhoz, hogy ne lehessen vele visszaélni, na, ezek pont 
nem kerültek átvezetésre.  

Ami még az elnök úrnak a KEHI-jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseit 
illeti, hogyha a miniszterelnök úr a garancia, akkor nagy bajban vagyunk, mert 
a miniszterelnök úr először is azt ígérte, hogy addig nem kötnek senkivel 
szerződést, amíg a KEHI-vizsgálat le nem zárul – nyilván mindenkivel 
megkötötték a szerződést, utána birtokba is vették a földeket –, aztán az a 
ígéret született, hogy majd január 31-ére lezárul ez a KEHI-vizsgálat. Na most, 
ha lezárult volna, akkor már fenn kellene lennie a honlapon, merthogy a dolog 
titkosítása a törvény szerint csak addig áll fenn, amíg le nem zárul, ezzel 
szemben a mai napig nem ismerhető meg ez a KEHI-jelentés. Tehát sok baj 
van itt.  

Ez valóban egy átláthatatlan módon véghez vitt pályáztatás volt, és 
maga a vizsgálat is abszolút átláthatatlan, úgyhogy szerintem ha a kormányzat 
szeretné a kedélyeket ezen a téren lenyugtatni, lecsillapítani, akkor én értem, 
hogy mondjuk a cím miatt ezt a határozati javaslatot nem akarja az elnök úr 
vagy a kormányzati többség támogatni – egyébként a múlt héten volt egy 
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olyan javaslatunk, amely egy teljesen politikamentes, taxatív törvényjavaslat 
volt, a jogászaink csinálták, és semmilyen politizáló megjegyzés nem volt 
benne, azt is leszavazta a Fidesz –, de akkor hozzanak be önök egyet, amely 
biztosítja a megfelelő átláthatóságot, és higgye el, amikor hazamennek a saját 
választókörzetükbe, akkor sokkal kevesebb problémával fognak találkozni, és 
esetleg a bizalom, ami az utóbbi időben elillant, lehet hogy még vissza is jön, 
hogyha ilyen pozitív lépéseket tudnak tenni. Úgyhogy ha ezt nem tudják 
támogatni, akkor arra kérem az elnök urat, hogy akkor a saját hatáskörükben 
tegyenek hasonló lépéseket, mint amelyeket mi itt javasoltunk. Köszönöm 
szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazunk az előterjesztésről, annak a tárgysorozatba vételéről. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét, aki 
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez négy. Ki az, aki nem támogatja 
az indítványt? (Szavazás.) Ez hét.  

A bizottság nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  
A 2. napirendi pontot lezárom.  

Döntés az Európai Bizottság elnökéhez – az új tagállamok 
mezőgazdasági földek tulajdonára és használatára vonatkozó 
szabályozásai kapcsán indított vizsgálat tárgyában – 
megkeresés indításáról 

Elnöki bevezető 

3. napirendi pont: döntés az Európai Bizottság elnökéhez – az új 
tagállamok mezőgazdasági földek tulajdonára és használatára vonatkozó 
szabályozásai kapcsán indított vizsgálat tárgyában – megkeresés indításáról. 
A bizottság tagjainak rendelkezésre bocsátottuk azt a levéltervezetet, amelyet 
egy szakértői háttércsapattal megfogalmaztunk, dr. Korom Ágoston úr is jelen 
van, akivel döntő többségében, többéves munkával a levél szakmai tervezetét 
megfogalmaztuk. Köszöntöm Andréka Tamás főosztályvezető urat is a 
kormány képviseletében. 

A levéltervezet megszületéséhez indoklásképpen röviden annyit 
szeretnék hozzátenni, hogy a bizottsági tagok bizonyára hallottak arról, hogy a 
magyarországi földforgalmi törvénnyel kapcsolatosan először Ausztria tett 
kifogásokat, és az EU ennek következtében nemcsak Magyarország esetében, 
hanem az újonnan csatlakozó országok mindegyikénél elindított egy ilyen 
átfogó vizsgálatot az adott országok földforgalmi törvényével kapcsolatosan. 
Ennek az első hullámában négy újonnan csatlakozott tagország jelenlegi 
földforgalmi szabályozásával kapcsolatosan tett kifogást. A mi vélekedésünk 
pedig az, miután kutatómunkát végzünk jelenleg is, hogy a régi tagországok 
jelenleg használatos földforgalmi törvényeiben szinte szóról szóra ugyanolyan 
passzusok megtalálhatóak, amelyekkel kapcsolatosan az új tagországok 
földforgalmi törvényével kapcsolatban az EU kifogást emelt. Csak egyetlen kis 
probléma van: a régi tagországok földforgalmi törvényei kapcsán nem 
kezdeményezte az EU, hogy akkor azokat is felülvizsgálja, kizárólag az új 
tagországokét vizsgálja. Ez véleményünk szerint rendkívül diszkriminatív 
eljárás. 
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Ezért ebben az indítványunkban lényegében arra teszünk javaslatot, 
hogy a Bizottság elnöke fontolja meg, hogy azok a birtokpolitikai 
bizonytalanságok, amelyek a jelenlegi uniós jog, az Unió bírósága döntései 
következtében előálltak, amelyekre az egyes tagországok valamilyen választ 
keresnek, hiszen látjuk, hogy az EU szabályozásából és a bíróság 
joggyakorlatából például kiolvasható az előzetes hatósági eljárás menete, 
ugyanakkor amely ország ezt megtette, mondjuk Magyarország, annak 
esetében ezt aránytalannak minősíti, más országokban azonban, látjuk, 
ismerjük, más, régi tagországok eljárásában látjuk, hogy ugyanilyen szigorú 
vagy még szigorúbb előzetes hatósági eljárásoknak vetik alá, és azt most szó 
nélkül hagyja. Arra teszünk javaslatot, hogy ezt a megkülönböztetést valahogy 
oldjuk fel, az EU akkor legyen szíves egységes birtokpolitikai szabályozóelem-
korlátokat lefektetni, és ez mindenkire nézve legyen kötelező. Egyébként 
parlamenti képviselőinken keresztül olyan naiv és egyszerű kérdéssel 
fordultunk az Európai Unióhoz, hogy amennyiben más tagországoknál is 
észrevehető az EU joggyakorlatával ellentétes szabályozás, ebben az esetben is 
indít-e eljárást az EU, és azt a választ kaptuk, hogy természetes, persze hogy 
indít, amennyiben ezt észreveszik. Mikor veszik észre? Ha valaki 
kezdeményezi. Csak mondjuk Franciaország meg Ausztria ellen eddig senki 
nem kezdeményezett ilyen eljárást, ezért úgymond az EU nem is veszi észre, 
hogy ott is ellentétesek ezek a szabályozások. Mi észrevettük, mert elkezdtük 
tanulmányozni ezen országok földforgalmitörvény-rendszerét.  

Ebben az indítványban tehát azt javasoljuk, hogy ezt a 
megkülönböztetést oldjuk fel, legyenek szívesek, legyünk szívesek az EU 
jogintézményrendszerén keresztül egységes elveket megfogalmazni, adjunk 
időt, hogy az egységesen kialakított tól-ig határon belül az adott tagországok, 
mindenki beférhessen, ennek megfelelően módosítsa a nemzeti jogszabályait, 
és utána nézzük meg, hogy ezek után mindenki más betartja-e a most már 
egységesített szabályozórendszert. Ennél egy kicsit bonyolultabban, 
összetettebben fejtjük ki ezt a véleményünket.  

Javaslom, hogy mint bizottság ezt az indítványt vitassuk meg, és netán 
az Európai Bizottság elnökéhez juttassuk el. Ez az előterjesztésem lényege.  

Megadom a szót a hozzászólásra. (Jelzésre:) Harangozó Gábornak adok 
szót. 

Hozzászólások 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván nem fogok újdonságot elárulni azzal, 
hogyha azt mondom, hogy mi a jelenlegi földforgalmi törvényt hibásnak 
tartjuk, elsősorban azért, mert visszaélésre ad lehetőséget, és most a gyakorlat 
azt is mutatja, hogy miután nincsenek benne olyan normatív szabályok, 
amelyek mondjuk a birtokhalmozásnál előírnák, hogy az alatt mit kell érteni, 
a gyakorlatban azt látjuk, hogy birtokhalmozás címen visszautasítanak fél 
hektárt meg két hektárt, mert éppen az valaki másnak kellett, tehát lehetővé 
teszi, hogy politikai alapon nyúljanak hozzá a földhöz – elsősorban mondjuk 
ez vele a legnagyobb baj, és még van vele egy halom másik probléma is. De 
mindennek ellenére én a levélben írtakkal és foglaltakkal abszolút egyet tudok 
érteni, mert ez a mi belső dolgunk, hogy olyan szabályozást csináljunk, ami 
Magyarországon mindenkinek megfelelő, és hogyha valami aggályok 
merülnek fel a működésben, akkor azokat javítsuk, és tegyük olyanná, hogy az 
a széles közvélemény számára is elfogadható legyen.  
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Az Európai Unió gyakorlatilag olyan dolgokat kér rajtunk most számon, 
amiket a korábban csatlakozott tagállamoknak vagy alapító tagállamoknak 
teljesen értelemszerűen megengedett, tudjátok, hogy én jártam Hollandiában 
is egyetemre, ott a ’70-es években csinálták végig azt, amin Magyarország ma 
megy keresztül, na most, ha nekik ezt lehetett, és az indokolt volt, és ma azt 
mondják, hogy ma azért működünk olyan jól, mert akkor mi ezt 
végigcsináltuk, akkor nem lehet ezt a jogot elvitatni az újonnan csatlakozott 
tagállamoktól sem. Ezért ebben szerintem az Európai Uniónak kicsit 
változtatnia kellene a hozzáállásán, és sokkal nagyobb rugalmasságot kellene 
biztosítania. Ezért én a levélben foglaltakat – még egyszer mondom – 
támogatni tudom, és azt is, hogy ilyen típusú megkereséssel éljünk az Európai 
Bizottság elnökéhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar 

Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Én is fogom tudni támogatni a levélben leírtakat, csak azt jegyezném 
meg, hogy azért jó lett volna, ha ezek kicsit előbb történnek meg, tehát azért 
ha a csatlakozási szerződés és egyáltalán a fejezet lezárása körültekintőbben 
történik meg, és felkészültebb emberekre bízzák ezt a feladatot annak idején, 
akkor, gondolom, ezeket elkerülhettük volna; arról nem is beszélve, hogy ha 
nem politikai temetőnek használná az európai parlamenti képviselőséget az 
MSZP és a Fidesz ebben a tekintetben most már egy évtizede, akkor… 
(Közbeszólások. – Derültség.)  

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Én 

28 évesen voltam EP-képviselő! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Tisztelet a 

kivételnek!  
 
ELNÖK: Korai halottak is vannak! (Derültség.)  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …Akkor talán egy 

kicsit előrébb lennénk. Ez tényleg egy olyan fajsúlyos kérdés, amiben 
maximálisan támogatjuk a kormányt, hiszen olyan kérdéseket feszeget most 
ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság, amelyek évtizedekre vagy akár 
évszázadokra meghatározzák Magyarország jövőjét, és biztatom a kormányt, 
hogy az eddigieknél sokkal határozottabban álljon ki ebbe a kérdésben, és én 
is felháborítónak tartom azt a kettős mércét, amit ebben a kérdésben 
alkalmaznak.  

Azzal kapcsolatban azért szkeptikus vagyok, hogy ez mennyire lesz érv, 
vagy hogy mennyire lesz ez döntő érv ebben a kérdésben, ugyanis vannak 
olyan jogászok, akik azt állítják, hogy mi ezt gyakorlatilag ilyen formában 
elfogadtuk, és aláírtuk ezt a kettős mércét is. Ne legyen igazuk, és remélem, 
hogy ezt fel tudjuk oldani! Támogatjuk.  

 
ELNÖK: Néhány megjegyzés. A kettős mércére vonatkoztatva is az EU 

akkori bizottságához fordultunk direkt a Jobbik, Tanka Endre professzor és 
még néhány, a földjoghoz értő vélelme miatt, hogy kettős mérce van, és ez 
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jogilag is deklarált, ezt tisztáztuk, megkérdeztük az Európai Bizottságot, és 
egyértelműen visszaírta, hogy nem, nincs ilyen, mindenkire egyformán 
vonatkozik. Mi ehhez tartjuk magunkat, és pont emiatt kérjük, hogy akkor 
egységesíteni kelljen.  

Hogy miért nem hamarabb? Már elnézést, de miután az Európai 
Bíróság gyakorlatából – mert nagyon lényeges, hogy az Európai Bíróság 
döntéseit figyelembe véve lehet csak jogszabályokat alkotniuk a nemzeti 
parlamenteknek – és az addig ismert földforgalmi törvények, a holland, a 
német, a dán, a francia, a franciában is olyan elemek vannak, amelyeket 
Harangozó Gábor kifogásol, hogy az arányosságot, hogy az mit jelent, nem 
lehet nagyon tisztázni, és a franciáknál is a SAFER rendszerében kőkeményen 
az van, hogy a helyi földbizottság azt mondja, hogy az túl aránytalan lenne, ha 
ez a gazdálkodó még vásárolna földet, és megtagadja – és megtagadja! –, és 
azt mondja, hogy ez már aránytalan. És hogy valóban mi az, hogy aránytalan, 
az egy óriási vita, hogy mihez képest: ahhoz a földközösséghez képest, ami a 
falu határában található, ahol lehet, hogy már 2 hektár is aránytalanságot 
szül, vagy pedig a 40-50 hektár az, ami a nagy birtoktesteknél meg triviális 
hogy kell hogy legyen, mert egy szántóföldi növénytermesztés miatt azért az 
már egy elfogadható méretszám, hogy ekkora területnél mondja ki csak azt, 
hogy aránytalan, de lehet, hogy egy hektárnál is kimondja, és ezt egyszerűen 
rábízták a helyiekre, hogy mi az, hogy arányos meg aránytalan. Ezért 
merészkedtünk oda, hogy akkor ilyen arányossági érvekre is lehet hivatkozni 
netán egy elutasításnál. Azt állítjuk tehát, hogy olyan elemeket fogalmaztunk 
meg, amelyek léteznek, más nyugati országokban léteznek működő elemként. 
Azt nem gondoltuk, hogy ezen elemeket most megkifogásolják minálunk, mert 
csak ellenünk indítottak eljárást, ebben mi ezt sérelmezzük, önök is, ti is 
látjátok ezt a kvázi megkülönböztetést. 

A politikai temetőre: nem hagyhatom ki, már elnézést kérek, szóval a 
Jobbik egyelőre nem tudom, hogy milyen logika alapján küld képviselőket az 
EU-ba. (Derültség.) Az elmúlt ciklusban elég jelentős és változatos képviselői 
pályát futott be egyik-másik képviselőjük, volt, aki közben elhagyta a Jobbik 
környezetét. (Magyar Zoltán: Van ilyen!) Egy másik képviselőjük nem hagyta 
el, csak éppen most az EU képviselői jogának a felfüggesztése előtt áll, ha jól 
figyelem az eseményeket, Kovács Béláról van szó. Valóban, a Jobbik még – az 
ő megfogalmazása szerint – nem politikai temetőnek használja ilyen 
értelemben az EU-t, de hogy mire használja, hogy ők mit is értenek az európai 
parlamenti képviselői munkán, arra azért nehéz szerintem ma egyértelmű 
választ adni, miközben kvázi tagadják az Európai Parlament szükségességét, 
tehát az egyik legpesszimistább csapathoz tartoznak, frakción kívüliek, még a 
pesszimista csapaton is kívül vannak; ha jól tudom, ha jól értem a 
hovatartozásukat a Jobbik által küldött képviselőknek, a totális függetlenek 
közé tartoznak, ha jól emlékszem a parlamenti besorolásukra.  

Andréka Tamás főosztályvezető úrnak is szót adok.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Amikor Magyarország 2004-ben 
csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor – ahogy az el is hangzott – a 
csatlakozási szerződésében vállalta, hogy egy tízéves átmeneti időszakot 
követően összhangba hozza a földjogi szabályozását az uniós 
követelményekkel, elsősorban a letelepedés szabadságára, illetve a tőke 
szabad áramlására vonatkozó uniós jogi elvekkel. A Magyar Országgyűlés a 
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2014. évet megelőzően tehát egy jogalkotási kényszerhelyzetben volt, hiszen a 
korábbi, a külföldiek, nem magyar állampolgárok kategorikus szerzési tilalmát 
tartalmazó törvényi szabályozás ez alapján már nem volt fenntartható a 2014 
utáni időszakra nézve, és ezt a jogalkotási folyamatot kapcsolta össze akkor a 
kormány a birtokpolitikájában lévő alapvető célkitűzéseknek a törvényi 
szinten való megjelenítésével. A földforgalmi törvény tehát ezen kettős cél 
megvalósítását szolgálta: egyrészről a magyar földjogi szabályozásnak az uniós 
követelményekkel való összhangba hozását, másrészről pedig bizonyos 
birtokpolitikai célok megvalósítását.  

Ami a jelen polémiát érintő kérdés, az az első csoporthoz tartozik, az az 
uniós joggal való összefüggések vizsgálata. Az Európai Bizottság egy évvel 
ezelőtt indított egy vizsgálati eljárást a tekintetben, hogy azon újonnan 
csatlakozott tagállamok, amelyek kapcsán mostanában járt le a moratórium – 
azért mondom, hogy mostanában, mert például Lengyelország nem hét plusz 
három, hanem hét plusz hét évre kapta meg a moratóriumot, illetve 
nemsokára Horvátországnak is le fog járni –, tehát ezen országok 
szabályozását együttesen kívánta egyfajta tematikus vizsgálat tekintetében 
górcső alá vonni, és egy elég lassan haladó folyamat vette kezdetét. 
Gyakorlatilag az összes érintett ország szabályozását megvizsgálták, elég sok 
kérdést tettek fel, leginkább az egyes rendelkezések céljai tekintetében, a 
magyar kormány részére is tizen-valahány oldalnyi kérdést fogalmaztak meg, 
amire aztán választ is adott a kormány, és most márciusban érkezett el abba a 
stádiumba ez az eljárás, hogy már egy következő lépcsőfokra került: egy 
hivatalos felszólítás formájában kötelezettségszegési eljárás vette kezdetét. 

Ami az uniós hátterét érinti ennek a területnek, azt kell mondani, hogy 
igazából itt nagyon nincsenek uniós jogi… nincsenek jogszabályok, kizárólag a 
szerződésekben lévő elvek értelmezése ad támpontot, illetve van néhány, a 
számát tekintve elég kevés bírósági ítélet, amely valamilyen iránymutatást ad 
mind a tagállamok számára, mind pedig az Európai Bizottság számára, hogy 
vajon az uniós joggal mennyiben állnak összhangban ezek az egyes tagállami 
szabályozási elemek. A Bizottság is több alkalommal hangsúlyozta azt, hogy itt 
most ő is – ha úgy tetszik – betévedt az erdőbe, és keresi a kiutat belőle, tehát 
igazából a Bizottságnak sincsen nagyon kikristályosodott elképzelése arról, 
hogy milyen az a jó tagállami gyakorlat, ami összhangban van az uniós joggal, 
éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon is helyénvaló felhívni a Bizottság 
szolgálatainak a figyelmét arra, hogy a jó tagállami gyakorlat megtalálása 
során bizony érdemes nemcsak az újonnan született, a 2004-et követően 
csatlakozott tagállamokban meghozott szabályokat megvizsgálni, hanem a 
már a régi tagállamok által – ha úgy tetszik – több évtizede alkalmazott, 
hatályban lévő és alkalmazott rendelkezéseknek az együttes vizsgálata 
indokolt.  

A Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárás 
vonatkozásában május végéig kell a magyar választ elkészíteni, ezen nemcsak 
a Földművelésügyi Minisztérium dolgozik, hanem együttműködik az 
Igazságügyi Minisztériummal, illetve a Miniszterelnökséggel is, a kormány 
épp a holnapi napon fogja, ha úgy tetszik, első olvasatban tárgyalni az ezzel 
kapcsolatos stratégiát; azért mondom azt, hogy: „stratégiát”, mert nemcsak 
választ, hanem az az alapján szükséges lépéseket is tartalmazó előterjesztést 
készített a három minisztérium.  

Ami a konkrét levéltervezetet illeti, én azt javasolnám, hogy ne pusztán 
jogi megközelítése legyen ennek a dokumentumnak, hanem talán érdemes 
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lenne ennek a kérdésnek a gazdasági hátterére is koncentrálni, vagyis hogy mi 
okozza azt az alapvető különbséget, ami miatt egyáltalán ez a kérdés, hogy a 
tagállamok egymás közti kapcsolataikban igyekeznek egyfajta protekcionista 
szabályozást kialakítani, hogy vajon mire vezethetőek vissza ezek a jogalkotási 
lépések, hiszen ezt mindig valós gazdasági, illetve társadalmi problémák 
indokolják.  

A magyar moratóriumot a csatlakozási szerződésben azért fogadta el az 
Európai Bizottság, mert annak idején a nyugat-európai, illetve a magyar 
földárak között igen jelentős árszínvonalbeli különbség volt, valamint 
Magyarországon a birtokrendezés – köszönhetően a ’90-es évek kárpótlási, 
illetve részarány-kiadási folyamatainak – nagyon elmaradott volt, és 
gyakorlatilag a birtokstruktúra még nem volt összemérhető a Nyugat-
Európában egyébként több évszázad alatt kialakult birtokrendszerrel. Amikor 
a moratórium meghosszabbításakor az Európai Bizottság készített egy 
tanulmányt, akkor arra a megállapításra jutott, hogy történtek pozitív 
előrelépések Magyarországon a birtokstruktúra rendezése tekintetében, 
ugyanakkor az árak egymáshoz való közelítése is nagy ütemben zajlott, 
azonban az Európai Bizottság alapvetően magának a moratóriumnak a 
fennmaradását, fenntartását gondolta a legnagyobb akadályának, hogy ez az 
árszínvonalbeli különbség kiegyenlítődhessen. Alapvetően egy elég elhibázott 
logikára vezethető vissza a Bizottságnak az álláspontja, egy nagyon egyszerű 
példával élve: hogyha egy gátat, egy völgyzáró gátat nézünk, akkor a gát két 
oldala között nagy a vízszintek különbsége, és valóban úgy a legegyszerűbb 
kiegyenlíteni azt, ha felrobbantjuk a gátat, mert akkor egy pillanat alatt 
kiegyenlítődik a vízszint a két terület között, valójában azért az alvízen lakók 
ennek kevésbé fognak örülni; míg hogyha szép fokozatosan eresztjük át ezt a 
vízmennyiséget, akkor károsodás nélkül képesek lennénk kiegyenlíteni ezt a 
különbséget. Valami hasonlót kell a magyar földpiacon is végrehajtani, tehát 
nem szabad engedni, hogy egy hatalmas keresleti nyomás, egy jelentős 
tőkeerővel rendelkező keresleti nyomás zúduljon rá a magyar birtokpiacra, 
hiszen ez azonnali válsághelyzetet idézne elő.  

Mi ennek a gazdasági oka? Egyrészről a nyugat-európai országok 
gazdálkodói jelentősen erősebb tőkeerővel rendelkeznek, hiszen ők azokat a 
támogatásokat nagyobb összegben és hosszabb időszakon keresztül 
élvezhették, mint velük szemben a magyar gazdák, és ez gyakorlatilag csak egy 
pár éve egyenlítődött ki. Másrészről azért azt is érdemes figyelembe venni, 
hogy milyen lehetőségei vannak forráshoz jutni mondjuk egy nyugat-európai 
gazdálkodónak, illetve egy magyar gazdálkodónak, mert teljesen egyértelmű, 
hogy ha valaki Ausztriában szeretne hitelt felvenni, jelentősen kedvezőbb 
kondíciókkal, jóval alacsonyabb kamattal juthat hozzá, mint mondjuk 
Magyarországon, tehát bizony még e tekintetben sem egyenlő a 
versenyhelyzet a magyar gazdálkodók, illetve a nyugat-európai gazdálkodók 
között.  

Én azt gondolom, hogy érdemes lenne kitérni ebben a levéltervezetben 
arra is, hogy akkor szabad azonos mércével mérni az egyes szereplőket, 
hogyha azonos feltételekkel azonos akadálypályán futnak végig, de amíg az 
egyik szereplőnek gazdasági okokból és nem a saját hibájára visszavezethető 
okból, tehát nyilvánvalóan külső körülmények miatt lényegesen nehezebb 
pályát kell futnia, addig nem szabad a nála sokkal versenyképesebb és 
nagyobb tőkeerővel rendelkező gazdálkodóval azonos mércével összemérni, 
hiszen ezzel nyilvánvalóan torz eredményre jutunk.  
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Én tehát azt gondolom, hogy érdemes lenne talán ezt a levéltervezetet 
vagy levelet a véglegesítése során kiegészíteni egy nemcsak jogi, hanem 
egyfajta gazdasági kitekintéssel is, hogy, igen, egy szabályozás nem kezelhető 
kizárólag normaszövegként, meg kell vizsgálni annak azt a társadalmi közegét 
is, amelyben az a szabályozás megszületett, és erre az Európai Bizottságnak is 
figyelmet kell szentelnie. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Senki nem jelentkezik.) Nincs kérdés, 

észrevétel.  
Én elfogadom ezt az érvelést a főosztályvezető úrtól, tehát úgy 

szeretném jelezni akkor a bizottságnak, hogy az itt megfogalmazott fő 
mondatok erejével, egy gazdasági és társadalmi érvrendszerrel is egészítsük ki 
ezt a jogi érvelést – ezt megtesszük. Viszont akkor meg kell kérdeznem a 
bizottságot – tartalmi, érdemi változás a levél struktúrájában, szellemiségében 
nem fog történni, a kiegészítést megtesszük –, hogy kéri-e a bizottság, hogy 
visszahozzam bizottsági ülésre, vagy elfogadja a főosztályvezető úr által 
említett néhány markáns mondatot, és hogy azzal kiegészítve fogom az 
indítványt megtenni. A módosított verziót természetesen rendelkezésre 
bocsátom, vagyis ezzel a társadalmi, gazdasági érvrendszerrel kiegészített 
verziót rendelkezésre bocsátom. Ezt beszéljük meg, ez egy új helyzet.  

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én azt javaslom, 

elnök úr, bocsánat, csak egy technikai javaslat. 
 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak egy technikai 

javaslatot szeretnék ezzel kapcsolatban tenni. Mielőtt ez végképp kiküldésre 
kerül, azt a levelet küldjék meg a bizottság tagjainak egy kör-e-mailben… 
(Kónya Péter: És ha bármi olyan észrevétel van, akkor.), akkor esetleg. Azért 
nem kell egy bizottsági ülést összehívni.  

 
ELNÖK: Igen, értem, ez az egyik javaslat. (Jelzésre:) Harangozó Gábor 

úr! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Én is azt javasolnám, hogy egyrészt egyébként maga a 
jogi érvelés is utal ezen körülményekre, tehát szerintem azt az utalást ki is 
lehet fejteni, hogy akkor miről van szó, én ezt tulajdonképpen támogatom, 
mert nyilvánvaló, hogy egy brüsszeli üggyel foglalkozó ügyintéző nem biztos 
hogy abból az utalásból ugyanazt fogja érteni, mint amit mi gondolunk alatta, 
tehát ezt célszerű… 

 
ELNÖK: Konkretizáljuk. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

…célszerű ezt egy kicsit konkretizálni, egyetértek vele. Mindamellett én azért 
azt kérném, hogy nem muszáj bizottsági ülés, de legalább akkor jelezzünk 
vissza e-mailen, hogy így rendben van-e, tényleg azért, mert szívesen 
támogatunk egy ilyen levelet, de nem szeretném azt, hogyha egy olyan benne 
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lévő mondat, amit esetleg máshogy értelmeznének, mondjuk a mi támogató 
hozzáállásunkat más… 

 
ELNÖK: Értem. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

…körülmények közé tenné, köszönöm.  

Elnöki összefoglaló 

ELNÖK: Értem, tiszta sor, politikusok vagyunk, tehát pontosan értjük 
ezt.  

Az a javaslatom, hogy megfogalmazzuk ezt a módosított verziójú 
levelet, a bizottság titkársága kiküldi mindenkinek, és csak akkor rendelek el e 
témában újabb napirendi ponti bizottsági ülést, ha valaki felkiáltójellel azt 
írja, hogy ezt így nem, de minimum ezt változtassuk meg, és ha azt a 
megváltoztatást esetleg elfogadjuk, akkor egyértelműen látjuk, hogy nincs 
értelme visszahozni, hiszen stilisztika vagy egyéb miatt volt kifogás, vagy 
pedig ha valami olyan mély tartalmi kifogás van, hogy valaki azt mondja, hogy 
na, ezt akkor így nem, akkor jöjjünk vissza újra egy szavazásra! Ezek szerint 
fogok eljárni.  

Határozathozatal 

Viszont akkor megkérdezem, hogy ezzel a szándékkal, hogy ennek a 
levélnek a jelenleg ismert tartalmával és az itt megfogalmazott kiegészítő 
tartalmával egyetértve szándékozunk-e a levelet kiküldeni. Aki ezzel a 
szándékkal egyetért, az ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Az eljárásban pedig a módosított levél mindenkinek ki fog menni, és az 
arra jött visszajelzés után fogunk csak érdemileg lépéseket tenni, hogy ki is 
kerüljön a megfelelő szervhez.  

Köszönöm szépen, akkor ezt a napirendi pontot lezárom.  

Az ülés berekesztése 

Egyebekben nekem nincs külön bejelentenivalóm, ha másnak sincs 
(Senki nem jelentkezik.), akkor ezt a napirendi pontot is lezárom, és az ülést 
berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  

  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Farkas Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


