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Napirendi javaslat  

 

1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7497. szám)  
(Dr. Szél Bernadett és Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. a) A fel nem használt élelmiszerek adományozásáról szóló határozati 
javaslat (H/8538. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
b) A fel nem használt, tartós élelmiszerek adományozásáról és a 
magyarországi éhezés felszámolásáról szóló törvényjavaslat (T/8539. 
szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. Döntés az Ellenőrző albizottság 2016. 02. 02-ai határozatképtelenség 
miatt el nem kezdett ülését követő tanácskozásról készült jegyzőkönyv 
elkészítéséről  
 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait az idei év első 
ülésén, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, és köszöntöm 
mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. A 
napirendtervezetet képviselőtársaim a szokásos módon megkapták. 
Kérdezem, hogy a tervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazásra terjesztem elő. Ki az, aki támogatja a 
napirendtervezetet? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény módosításáról szóló T/7497. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az első napirendi pontunk a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi törvényt módosító törvényjavaslat, Szél Bernadett és Sallai R. 
Benedek indítványa. Sallai R. Benedek jelen van, megadom neki a szót mint 
előterjesztőnek.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Valamennyiüknek szép, jó napot kívánok! Amennyiben 
átnézték az előterjesztést, az nagyjából látható, hogy gyakorlatilag a 
földforgalmi törvény azon szakaszainak a módosítására lenne szükség 
véleményünk szerint, amelyek a Fidesz céljaival megegyezően a nagybirtok 
térhódításának a gátszabását segítené elő, hiszen csak azon szakaszait 
próbálnánk szabályozni újfent a földforgalmi törvénynek, amelyeknek az 
alkalmazására nyilvánvalóan most, a termőföld-privatizáció során is számos 
esetben igény lett volna.  

Amennyiben megnézik az érintett szakaszokat, gyakorlatilag az 
elővásárlási jog újraszabályozásával azt szeretnénk elérni, hogy minden 
esetben legyen elővásárlási joga azoknak, akik kisebb földterülettel 
rendelkeznek. Ettől nem kell nagyon félniük sajnos, mert a legtöbb esetben a 
mostani árverések arra adtak tanúbizonyságot, hogy néhány külföldi 
állampolgár, illetve nagygazda olyan árakat is megadott földekért, amin 
egyébként nem is lenne esélye, hogy elővásárlási joggal éljen egy kicsi, tehát 
sokkal inkább a közforgalomban lévő földeknél lenne esély arra, hogy ezt 
alkalmazni lehessen. Nyilvánvalóan akinek még nincs 50 hektárja, nincs 
100 hektárja, nincs 200 hektárja, azoknak adnánk elővásárlási jogot egy 
meghatározott sorrendben.  

Kiemelkedő szerepe lenne annak a szabályozásnak, amivel elérnénk 
azt, hogy a földszerzési birtokmaximum során a közös háztartásban élő 
hozzátartozókat össze lehessen számolni. Nyilvánvalóan amennyiben a médiát 
figyelemmel kísérték, lehetett hallani jó néhány esetben olyat, amikor 
gyakorlatilag Felcsútról egy olyan nagyvállalkozónak, aki egyébként Tolna 
megyében szerezte meg gyorstalpalón az aranykalászos végzettségét, az összes 
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családtagja bevásárolt körülbelül 1400 hektárt, és nyilvánvalóan az ilyeneknek 
szabhatna határt az, hogyha ez a rendelkezés átmenne. 

Ugyanígy a termőföld-privatizáció rámutatott arra is, hogy hogyan 
lehet visszaélni azzal, amennyiben a helyben lakót a jelenlegi szabályozás 
során hagyjuk meg, tehát nem az adott település közigazgatási határait, 
hanem a közigazgatási határoktól számított meghatározott kilométerben 
határozzuk meg. Erre Tomajmonostora polgármestere szolgáltat jó néhány 
tapasztalatot, hogy jócskán túlnyúlva a saját településén hogyan tud teljesen 
másutt földeket vásárolni.  

Mindezek a módosítási rendelkezések, amelyek a tisztelt bizottság előtt 
vannak, részben a kormány céljaival megegyezően segítenék a kis- és közepes 
gazdálkodóknak a földhöz jutását, részben pedig a kormány szemlátomást 
nem tudott nagyon féket teremteni a termőföld-privatizáció szabályozásával a 
nagybirtoknak, túlnyomó többségében kikiáltási árakon olyan 
nagygazdálkodók, illetve nagybirtokosok vették meg a földet, akiknek a 
tőkelehetőségei mindezt biztosították. Mint talán tudják azt, közel 10 ezer 
rekordnak az átnézésével próbáltuk átnézni azt, hogy milyen eredmények 
születtek, és mondjuk kisbirtokos esetében, ahol az MVH adatai azt mutatják, 
hogy az elmúlt években is 100-hektár alatt, 150 hektár alatt vett fel 
területalapú támogatást, azokban az esetekben fel sem merül, hogy 
pártpreferenciát vizsgáljunk, viszont mindazokban az esetekben, amikor 
látható az, hogy milliárdos nagyságrendben több százmilliót költöttek 
termőföldre, és még csak nincs is semmiféle előzménye a mezőgazdasági 
tevékenységüknek az MVH adatbázisában, ezek esetében nyilvánvalóan 
felmerül az, hogy valamilyen szinten féket kellene szabni annak az őrületnek, 
amit a termőföld-privatizáció teremtett és fog teremteni, amennyiben a 
kormány folytatja ezt - bár még mindig bízom benne, hogy hátha a mostani 
tapasztalatok alapján letenne erről. 

Ezek a módosítások egy az egyben azt szolgálják, hogy a kicsiknek és a 
helyben lakóknak nagyobb esélye legyen a földvásárlások során, ezért mivel ez 
a kormány céljaival, amelyeket hangoztatni szokott, megegyezik, kérem a 
kormánypártiakat is, hogy a tárgysorozatba vételt támogassák. Nyilvánvalóan 
nem zárkózunk el attól, hogy a tárgysorozatba vételt követően az esetleges 
javaslataikat, módosításaikat megfontoljuk, hogy a többségi erejükkel élve 
ennek a módosításai esetleg a parlament előtt megtörténjenek, tehát nem kell 
ezt véglegesnek tekinteni. Egy tárgyalási alapnak, ami szükséges a jelenlegi 
helyzetben, kérjük a támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok 

részéről? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Egyetértünk a módosítási szándékkal, a tartalmával nagyjából olyan 80-
90 százalékban mindenképpen. Arra feltétlenül alkalmasnak találjuk a 
javaslatot, hogy az Országgyűlés előtt meg tudjuk vitatni a földforgalmi 
törvény módosítását. Több év tapasztalat van most már a hatályban lévő 
törvénnyel kapcsolatban, vannak természetesen pozitív és negatív 
tapasztalatok is, de a negatív tapasztalatok egy jelentős részét sikerülne ezzel a 
módosítással orvosolni, ezért is kezdtem azzal, hogy feltétlenül támogatjuk a 
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tárgysorozatba vételét. Részletesebben nem is indokolnám, hiszen az 
előterjesztő már elmondta a legfontosabb érveket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm, elnök úr. Először is én is szeretném kifejezni a Magyar Szocialista 
Párt támogatását ehhez a javaslathoz, merthogy az élet azt bizonyítja, hogy 
igenis hozzá kell nyúlni a mostani földforgalmi törvényhez. Annak idején, 
amikor elfogadásra került, akkor is számos aggály fogalmazódott meg, hogy be 
tudja-e tölteni azt a célt, amit az akkori földtörvény megfogalmazói célul 
tűztek ki, és a tapasztalat azt mutatja, hogy nem.  

Én sem szeretném most megismételni azokat, amiket Sallai R. Benedek 
képviselőtársam elmondott, de láthatóan a jelenlegi földtörvény sem a 
külföldiektől, sem a spekulánsoktól nem tudja megvédeni a magyar föld 
forgalmát, ezért finomhangolni kell. Egyrészt. Másrészt meg több esetben az a 
tapasztalat, hogy kormányzati politikusok által hangoztatott célokkal 
ellentétes folyamatokat szolgál, tehát a gyakorlatban azt teszi lehetővé, hogy 
igenis a politikai haszonszerzésnek és az abszolút spekulatív 
tőkeműveleteknek, tőkefelhalmozásnak enged terepet ez a jelenlegi 
földtörvény. Ezért el kell dönteni azt, hogy ez-e a jó irány, ezt akarjuk-e tovább 
erősíteni, továbbra is azt a folyamatot akarjuk-e erősíteni, hogy minél 
nagyobb gazdaságok jöjjenek létre, mint ahogy például ezt egyébként látjuk a 
mintagazdaságok tekintetében, oda se jött be egyébként törvény, mint amit 
előírt volna maga a földtörvény benyújtásakor a Fidesz is, hogy ezt törvényi 
formában fogja behozni, hanem egy kormányrendeletben akarják tovább 
erősíteni a nagygazdaságoknak, a kiválasztott nagygazdaságoknak a 
privilégiumait. Én azt gondolom, hogy ezt ideje most átnézni, hogy ez helyén 
van-e így, milyen folyamatok indultak el. Mi erre tettünk is egy kísérletet, 
hogy az Ellenőrző albizottságot összehívjuk, hogy most, a földértékesítések 
következő körének a kiírása előtt meg tudjuk nézni, hogyan tudja a jelenlegi 
földtörvény betölteni a szerepét, valóban azokat a célokat szolgálja-e, amiket a 
kormányzati politikusok erről állítani szoktak, mert a tapasztalatunk nekünk 
is az, hogy nem, és ez az ülés akkor nem jött össze.  

Én remélem, hogy most, amikor szavazni fogunk erről a tárgysorozatba 
vételről, akkor legalább a tárgysorozatba vételt a kormánypárti képviselők is 
tudják támogatni, hogy érdemben megvitathassuk a magyar földnek a 
kérdését, a szükséges javító módosításokat pedig el tudjuk végezni. Aki ezeket 
a módosításokat tudja támogatni, az nyilván ezeket támogatja, de hogyha 
megnyílik, akkor egyéb módosításokra is van lehetőség.  

Azt a személyes véleményemet még hadd tegyem hozzá, hogy ezen 
benyújtott módosításoknak legalább a 80 százalékával egyet tudok érteni, 
tehát az irány is jó, nem csak a módosítási szándékkal tudok egyetérteni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérem Farkas Sándor alelnök urat, 

hogy vegye át az ülés vezetését, képviselőként szeretnék hozzászólni a 
napirendi ponthoz.  

 
(Az ülés vezetését Farkas Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Elnök úr, megadom a szót.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Először egy elvi kérdést 

szeretnék tisztázni, illetve jelezni. Közismert, hogy az Európai Unió 
megkifogásolta az imént citált törvény egyes pontjait, jelenleg egy eljárási 
szakaszban vagyunk, és számunkra olyan pontokat is kritizál, amelyek 
véleményünk szerint az egész törvény alapját képezik. Ettől függetlenül 
jelzem, hogy nemcsak az ellenzékieknek van javaslata esetleg módosításra, a 
kormánypárton belül is van javaslat, ami technikai jellegű, és mi is látjuk, 
hogy ahhoz, hogy a törvény az eredeti célját teljesítse, néhány technikai helyen 
esetleg érdemes lenne módosítani. Mindaddig azonban várhatóan nem kerül 
sor ennek a törvénynek a megnyitására, amíg az EU-val nem jutunk dűlőre, 
mert ha most az eljárás alatt módosítjuk, akkor újra elkezdődik az az eljárás, 
amit a legelején elkezdett az EU, és menet közben derül ki, hogy a 
módosítások esetleg milyen további kifogásokat fognak majd gerjeszteni az 
EU eljáró intézményeinél. Ezért az az általános javaslat a kormány és a mi 
részünkről, hogy amíg nem tisztázódnak a kérdések, és ha netán a kérdések, a 
vitatott kérdések nem tisztázódnak, és ebből netán bírósági eljárás lesz, és 
annak nem lesz vége, addig ehhez a törvényhez várhatóan nem szabad 
hozzányúlni, mert akkor EU-val egy végeláthatatlan eljárási és bírósági 
folyamatba keverednénk.  

Rá is mutatok majd, de most akár nevesíthetem is azt a mind az 
előterjesztő, mind pedig most az MSZP képviselője által tett megjegyzést, hogy 
külföldiek szereznek termőföldet. (Sallai R. Benedek: Tagállambeliek, 
bocsánat!) Na, hát tisztázzuk ezt a kis apróságot! Mert politikailag ki lehet 
ilyet jelenteni, hogy külföldiek, de az a helyzet, hogy ők megfelelnek a 
földforgalmi törvény azon, EU által elvárt követelményének, hogy a 
27 tagország állampolgárainak a magyar állampolgárokkal azonos módon 
lehetővé kell tenni a földvásárlást. (Magyar Zoltán: Mert aláírták!) A Jobbik 
ebből teljesen másra következtet, ő a kilépésig is elmenne (Magyar Zoltán 
közbeszól.), merthogy ez így nincs helyén, téves az EU-nak az egységes 
irányelve a földforgalmi törvényre, más országok más törvényt alkalmaznak, s 
a többi, s a többi - ezt a vitát nem szeretném itt megnyitni, ez az ő téves 
elképzelésük. Nem, egységes ebben az EU, mindenki számára kötelezővé teszi, 
hogy az EU-s állampolgárok más tagországokban az adott tagország 
feltételeinek megfelelően, az adott tagország állampolgárai vásárlási 
feltételeivel megegyezően vásárolhassanak termőföldet, ez nagyon lényeges 
szabályozás. Ez a törvény került hatályba 2014 májusában.  

Ha most önök újra vissza akarnak lépni, és én nagyon csodálkozom az 
MSZP-n, hogy ő is ráült erre a véleményem szerint rossz irányba induló lóra, 
hogy itt a „külföldiek” szöveggel kellene most operálni a földtörvény ellen, 
úgy, ahogy az előterjesztő az indokoló részében teszi, ez hibás, tehát száz 
százalék, hogy nincs értelme ilyen típusú módosítást befogadnunk, mert akkor 
újra megnyílik ellenünk az EU eljárása, és egy örökös, permanens vitában 
leszünk, ameddig le nem záródik. Ezért jeleztem, hogy általánosan, a 
kormánypárton belül is javasolt módosítások ellenére is várhatóan a vita 
lezártáig nem kerül megnyitásra az idézett törvény.  

Ugyanakkor a benyújtott indítvánnyal kapcsolatban meg szeretném 
jegyezni, hogy az szóról szóra az, amit 2014. május 6-án nyújtottak be T/13. 
számon. Ezt a törvénytervezetet akkor a parlament elé vitték tárgysorozatba 
vétellel, a parlament ott elutasította. Nem tudom, hogy azóta, az óta a 8-9 
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hónap óta nem érzékelik a kormánypártot támadó ellenzékiek, hogy semmi 
lényegi változás nem történt az akkori álláspontunkban, amit akkor nem mi, a 
bizottság utasított el, hanem a parlament utasított el? Ez formális és technikai 
jellegű, magyarul még egyszer benyújtották ugyanazt a törvényt szóról szóra, 
hogy futtassuk meg még egyszer. Megfuttattuk. Most el lehet menni majd az 
Országgyűléshez, újra megterhelni egy napirendi ponttal, rendben van, ez a 
dolgunk, itt vagyunk, elmondjuk majd a véleményünket egy esetleges újabb 
parlamenti vitán, ha erre kerül sor.  

Ami az elhangzott hozzászólásokban csak politikai felületet érintett, de 
hadd reagáljak rá röviden, amit Harangozó Gábor mondott, hogy az utóbbi 
időszakok földvásárlása mutatja, hogy politikai haszonszerzésre is lehetőséget 
ad a földvásárlás, azt a mondatát én nem is értettem. Megpróbáltam, gyorsan 
szó szerint leírtam, próbáltam, nem tudom értelmezni.  

A másik, amelyben az előterjesztő is a birtoknagyságokat is megnézné, 
és hogy településen belül is le szeretné bontani az arányosság mértékét, 
20 százalékot javasol, azt hiszem, egy földtulajdonosnak, tehát kétszintűvé 
tenni, nemcsak területnagyságrendet szeretne korlátozni, 300 hektár, hanem 
egy adott közigazgatási területen belül, egy településhez tartozó adott 
közigazgatási területen belül is korlátozni szeretné a birtokszerzési 
maximumot. Ez azért igen izgalmas lenne a gyakorlat alapján, hogy akkor ki 
vásárolhat egyáltalán földet, tehát lehet még ezt bonyolítani. Állítólag már így 
is nagyon bonyolult, önök elmondták százszor, hogy nem látják ki a működési 
és a döntési rendszert. Bele lehet még egy ilyet is hozni, amivel konkrétan mi 
egyébként nem értünk egyet, az ilyen típusú korlátozással, csak arra szerettem 
volna felhívni a figyelmet, hogy egyszer azt mondják a törvényre, hogy 
rendkívül bonyolult, átláthatatlan, azt sem látjuk, hogy hol döntenek, aztán 
behoznak még egy bonyolítást, hogy akkor még vegyük figyelembe a javaslat 
szerint azt is, hogy még egy adott településen belül is korlátozó 
rendelkezéseket kellene tenni.  

Arra a politikai felhangra, amelyben folyamatosan azt hangoztatják, 
hogy mérhetetlen módon átrendeződnek a birtokviszonyok, és az önök 
szavajárása szerint oligarchák és nagybirtokosok alakulnak ki, tisztázzuk még 
egyszer: egy természetes személynek nem lehet 300 hektárnál több a 
tulajdonában, a használatában pedig 1200 hektár lehet, ezt rögzítettük 
kétharmados törvénnyel, ehhez tartjuk is magunkat.  

Amire egy izgalmas javaslatot tesz Sallai R. Benedek, az az, hogy a 
családtagok kapcsán is kezdjük el az összeszámítási szabályokat. 
Véleményünk szerint ezt a Ptk. és az alkotmány nem engedné meg. Ez 
megfordult nálunk is még annak idején, megfuttattunk egy ilyet, és 
egyértelmű volt az ehhez a területhez értő, az EU-joghoz és az igazságügyhöz, 
a polgári törvénykönyvhöz, az alkotmányhoz értők álláspontja, hogy ez nem 
állná ki az alkotmányosság próbáját. Azt, hogy egy különálló, önálló életvitelt, 
önálló gazdálkodást folytató személy csak azért ne vásárolhasson több földet, 
mert az édesapjának, a nagynénjének és még nem tudom kinek más van 
földje, és őt ezzel korlátozom, és a gazdasága növelését csak azért nem tudja 
megtenni, mert az őseinek és az oldalági rokonainak már van, nem hiszem, 
hogy ezt bárki komolyan gondolja, hogy ilyen súlyos korlátozást egy 
természetes személy felé el lehetne rendelni.  

Nem akarom citálni itt a többi javaslat érthetetlen és - már mint 
említettem - tavaly májusban elutasított pontját.  
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Alaphelyzet: az EU-val való vitáig várhatóan nem kerül megnyitásra a 
földforgalmi törvény. Kettő: ezeket a módosításokat - amelyek közül csak 
néhányra reflektáltam a hét vagy kilenc szakaszban megnyitott változatból - 
ebben az értelemben már akkor sem tartottuk helyesnek, és ezután sem 
tartjuk helyesnek.  

Ami pedig a földbérlést, majd pedig most az eladásokat illeti, majd 
pedig ennek a folytatását illeti, mert Harangozó Gábor erre is utalt, még 
egyszer szeretném tisztázni: Magyarország használható termőföldjének 4-
5 százalékáról van szó - hangsúlyozom: Magyarország használható 
termőföldjének 4-5 százalékáról van szó -, amely most részben eladásra 
került, és várhatóan márciusban folytatódni fog. Azt ugye nem tetszenek 
komolyan gondolni, hogy ennek a 4-5 százaléknak az eladásával valami 
fergeteges módon fel lehet borítani az eddigi, magánszemélyek által 
tulajdonolt és magánszemélytől vásárolt földbirtokszerkezetet, ezt ne állítsák, 
mert a 95 százalékot nem bírja felborítani az 5 százalék, még akkor sem, ha ezt 
az 5 százalékot egyetlenegy személy vásárolná meg, még akkor sem tudná 
felborítani a 95 százalékos birtoktulajdoni és -használati viszonyokat.  

Nagyon szeretnék tehát visszatérni az alapokhoz, lehet, hogy önök ki 
tudnak pécézni az 5 százaléknyi, összesen eladásra szánt földterület kapcsán 
olyan vásárlót, aki önöknek nem tetszik, és történetesen külföldinek mondják, 
nevesítsük: ez egy földműves, aki teljesíti azt, hogy legalább három év óta itt él 
Magyarországon. Én tudom, hogy Sallai R. Benedek javasolja, hogy öt évre 
növeljük meg a helyben lakást, de ő valószínűleg nem figyelte az EU-ban azt a 
bírósági döntési folyamatot, amely 2006 és 2010 között Dánia ellen folyt, ahol 
nyolc év volt, ha jól emlékszem, a helyben lakási kötöttség, és ezt a bíróság, az 
EU bíróság aránytalannak minősítette és megsemmisítette. Az EU bírósága 
nagyon rafináltan nem mondta ki, hogy hány évet látna arányosnak, tehát 
minden tagországnak magának kell kitalálnia, hogy mennyi az a helyben 
lakási kötelezettség, amit nem minősít majd az EU bírósága aránytalannak. 
Jobban örültünk volna, ha az EU bírósága kimondta volna, hogy a négy éven 
túli helyben lakási kötöttség már aránytalan a feltételi jogrendszer 
bevezetésekor, mert Dánia is feltételi jogrendszert vezetett be, mint ahogy 
Magyarország is; jó lett volna, ha kimondja, de nem mondta ki a bíróság, ezért 
mindenki találgat, hogy akkor mennyi, Magyarország is, mi is. A három évet, 
így mondom, sok-sok információ begyűjtése után és az arányosság és a 
szükségszerűség Unió által definiált elvei mentén hoztuk meg, más országok 
tapasztalatait is megnéztük, és tartunk tőle, hogy ha bárki efölé lép, szinte 
biztos, hogy a dániai bukás következtében annak az országnak a törvénye is 
meg fog bukni a bíróság előtt.  

Ezért mondtam, hogy nem csak önmagában a módosítás szerkezete 
miatt mondom azt, hogy nem támogatjuk, hanem véleményem szerint a 
tartalmi részeiben is… Ha Harangozó Gábor azt mondta, hogy 
80 százalékban… (Magyar Zoltán: Én mondtam.) …, vagy Magyar Zoltán, 
elnézést, hogy 80 százalékban tudnák támogatni (Harangozó Gábor István: 
Mind a ketten!), mind a ketten egy húron pendülnek, egy gyékényen árulnak, 
vagy nem tudom, mi a magyar kifejezés ebben a konstellációban, én pont 
fordítva: körülbelül esetleg a 20 százaléka az, amiről majd lehet beszélgetni, 
és, mondom, a kormánypárti frakciók tagjai között is van olyan elképzelés, 
hogy mihez kellene hozzányúlni, de az EU eljárási folyamata, netán a bírósági 
szakasz lezártáig ez valószínűleg nem kerül megnyitásra. Ezért most is el 
fogjuk utasítani, úgy, mint ahogy 2014 májusában elutasítottuk. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

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

(Jelzésre:) Pócs János!  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, 

hogy az előterjesztés és az előterjesztést támogató képviselők magyarázat 
nemcsak hiteltelen, hanem nevetséges is. Részben az MSZP-s képviselő, 
Harangozó Gábor szóban most keltheti azt a látszatot, hogy a külföldiekkel 
szemben védeni akarja a magyar földet, a gyakorlatban amikor tehették, 
amennyit csak tehettek, mind átjátszották a külföldiek kezére, erről számos 
igazolás, tény meg zsebszerződés tanúskodik.  

Azért is nevetséges az előterjesztés, mert Sallai Róbert urat két dolog 
vezérli meggyőződésem szerint: ha legközelebb elmegy az ATV-be, akkor újra 
el tudja mondani, hogy a statisztikai számokon javított, eggyel többször verte 
az asztalt ebben az ügyben, egyébként tudja, hogy teljesen fölöslegesen tette. 
Hiteltelen abból a szempontból is, mert az előterjesztés részéről kizárólagosan 
a saját önös érdekét képviseli, ami, úgy gondolom, minden politikai 
diplomáciától távol áll, mert nem hiszem, hogy egy képviselőnek az volna a 
dolga, hogy a saját családi vállalkozását vagy a családja érdekét képviselje. 
(Sallai R. Benedek Győrffy Balázsnak: Hozzád beszél! Figyelj, hozzád 
beszél!) Sallai Róbert képviselő úrhoz mint előterjesztőhöz beszélek, 
tekintettel arra, hogy személyeskedésbe torkollott mind ez a rövid kis 
hozzászólása is Tomajmonostora meg Felcsút tekintetében, elfelejtve, hogy a 
képviselő úr egy családi hálózatot épített fel annak érdekében, hogy a 
2300 hektárra… (Sallai R. Benedek közbeszól.) …, a 2300 hektárra pályázni 
tudjon, amire pályázott, és elfelejti - és kívánom, hogy menjen haza, és a helyi 
gazdáknak nézzen a szemébe -, hogy addig, amíg ők 10-20 hektárokra 
pályáznak, addig ön 237 hektárt nyert. Velük vitassa ezt meg!  

A képviselő uraknak az a felvetése, hogy politika. Képtelenek ennyi idő 
alatt megérteni, hogy az árverésre nem politikai alapon mennek az emberek. 
Politikai hovatartozástól függetlenül elmennek egy nyilvános árverésre, és 
licitálnak. Nincsen olyan, hogy csak Fidesz-tagkönyvvel lehet belépni, nem így 
működik! Remélem, hogy egyszer majd lesz valaki, aki egyébként megnézi 
annak az arányát, hogy ha ezt bármilyen politikai hovatartozáshoz lehet kötni, 
akkor mennyien köthetőek az ellenzékhez, remélem, hogy lesz, aki egyszer ezt 
megnézni, mert ha valami, akkor egy nyilvános árverés nem lehet politikától 
fűszerezett.  

Amikor felhozzák akár itt, akár a különböző médiákban, hogy milyen 
tőkével, honnan volt rá pénzük, az a színjátéknak a netovábbja. Mindenki 
tudja, hogy hitelből, mindenki, aki ebben pályázott. Szerencsére egy olyan 
kormányzati konstrukció lett kidolgozva, hogy a föld a fedezet, annyi hitelt 
vett fel, amennyire szüksége volt. Akkor miért játsszuk ezt, hogy honnan volt 
rá pénze? Hitelből volt rá mindenkinek pénze, az MSZP-hez meg a Jobbikhoz 
köthető földvásárlóknak úgyszintén.  

Hogyha úgy gondolják, hogy ez a földforgalmi törvény annyira rossz, 
akkor a különböző árveréseken, ahogy ígérte mondjuk a Jobbik, hogy el fogják 
majd foglalni a kormányhivatalokat, meg mekkora demonstráció lesz, 
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valahogy a gazdák miért nem álltak önök mellé? Miért nem vonultak fel 
trágyát borogatni Sallai Róbert Benedekkel valami konvojban? Miért egyedül 
borogatta a trágyát? Nem volt senki, aki egyetértett vele? (Harangozó Gábor 
István: Húha!) Képviselő urak, ezek az önök ellenzéki lózungjai, a gazdák 
pedig ezt így tartják jónak, a gazdák elégedettek, és a földforgalmi törvény 
kapcsán, én úgy gondolom, a gazdák véleménye sokkal inkább mérvadó, mint 
az előterjesztőé. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Magyar 

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

Kénytelen vagyok reagálni, ugyanis komoly politikai felhangokkal megtűzdelt 
reakciók is elhangzottak. 

 
ELNÖK: Nem mi kezdtük. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon röviden az 

Európai Unióval kapcsolatban, csak a jegyzőkönyv kedvéért: nincs szó most 
sem arról, hogy a Jobbik ki szeretne lépni. Egy komoly EU-szkeptikus 
programmal rendelkezünk, amit leírtunk és vállalunk - ennyi.  

A „külföldi” szóval kapcsolatban pedig ami itt kialakult, az egészen 
nevetséges, elnök úr. Azért, hogy önök átformálták a magyar szavak jelentését, 
és egy több száz vagy ezer éves szó jelentése mögé más definíciót raktak, azért 
ne az előterjesztő legyen a hibás, vagy ne a köznyelv legyen a hibás! A 
„külföldi” magyarul azt jelenti, hogy nem magyar állampolgár. Egyébként 
pedig attól, hogy most a „külföldi” szót önök másként definiálják, és, úgy 
gondolom, hazaáruló módon az első Orbán-kormány aláírta ezt az Európai 
Unióhoz való csatlakozási szerződést, amely ily módon ezt tartalmazza, majd 
később a szocialista kormányok az egész fejezetet, illetve az egész csatlakozást 
lezárták, attól még nekünk lehet ehhez kritikánk, és legyen már legitim, hogy 
ezzel mi nem értünk egyet!  

A településhez tartozó földterületeknek a korlátozását, azaz hogy egy 
érdekkörbe ne kerülhessen egy egész település földkészlete, ismét egy teljesen 
vállalható módosításnak gondolom. Tucat számra lehet hozni azokat a 
példákat szerte az országból kisebb-nagyobb településekről, ahol egy-egy 
érdekkör kezébe került az összes földterület. És most már, ennyi év elteltével 
könnyű azzal érvelni, hogy egyébként nem is lenne valószínűleg más vevő 
ezekre a földterületekre, egész egyszerűen az eddigi szabályozások elérték azt, 
hogy képes legyen valaki egy adott településen akkora erővel bírni, akkora 
birtokkoncentrációt elérni, akkora erővel rendelkezni, hogy mára 
ellehetetlenítse akár más indulók lehetőségeit is. Ettől még nekünk, 
jogalkotóknak arra kell törekednünk, hogy ez a helyzet megforduljon, 
megváltozzon, ezért ezt teljesen elfogadhatónak tartom. És ha ehhez Ptk.- 
vagy alkotmánymódosítás szükséges, akár csak a családon belüli 
összeszámíthatósághoz, akkor a Jobbik ezúton is felajánlja a kétharmadhoz a 
szükséges felhatalmazást, nagyon szívesen támogatunk ilyen módosításokat, 
az nem lehet akadály, mert éppen alaptörvénybe ütközik.  

Azt nem tudjuk pontosan, hogy az EU-vita vége mikorra várható, 
gondolom, az elnök úrnak sincsen erről pontosabb információja még, de akár 
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egy-másfél évig is elhúzódhat, az alatt pedig lezajlik a földprivatizáció második 
fele, és ilyen… 

 
ELNÖK: A másik 2,5 százalék! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, a második fele, és 

ilyen rossz szabályozás mellett kerül majd ez a földmennyiség is eladásra. 
Ilyen módon szerintem nem kellene megvárnunk ezzel a módosítással az EU-
vita végét.  

Az pedig, amit most is említett az elnök úr, hogy csak 4-5 százaléka a 
használható termőterületnek, ami most privatizációra kerül, elég szomorú, 
hogy az államnak már csak ennyi földterülete van, amivel rendelkezni tud. De 
mégiscsak komoly mennyiség lehet, ha önök egy komplett vidékfejlesztési 
programot írtak még erre, és a vidékstratégiában oldalakon keresztül 
hivatkoznak erre a földmennyiségre, meg majd az államnak az elővásárlási 
jogával való élések következtében a megnőtt területmennyiséggel, hogy ezt 
majd olyan nemes célokra fogják használni, mint a demográfiai, szociális 
földprogram, vagy éppen az önkormányzatok számára megfelelő 
munkahelyteremtési projektek részére biztosítandó földként hivatkoznak rá. 
Ilyenformában akkor mégiscsak egy komoly területről lehet szó, hogyha erre 
egy egész programot épített a Fidesz korábban.  

A külföldiek, hogy ki külföldi, ki nem. Manuel Rappo olasz befektető az, 
aki Somogyban szerzett komoly földterületeket, nem tudom, hogy őt mennyire 
lehet magyar földvásárlónak tekinteni, de azt biztos, hogy 2014-hez képest, 
amikor ugyanezt a földterületet szerette volna megvenni, ahhoz képest most 
60 millió forinttal olcsóbban tudta ugyanazt a földet megvásárolni 
(Harangozó Gábor István: A feléért!), és ez, azt hiszem, az adófizetők 
szempontjából is egy komoly aggály, még azok számára is, akik egyáltalán 
nem foglalkoznak földkérdéssel, vagy nem is értik, hogy miért lehet ez fontos 
a számára. Azt biztosan megértik, hogy 60 millió forintot nyert másfél év alatt 
ugyanazon a földterületen egy olasz befektető.  

És hogy miért nem mennek a gazdák tüntetni? - Pócs János szavaira 
szeretnék reagálni. Egy ilyen országot tetszettek felépíteni. Azért Felcsúton 
azok a gazdálkodók, akikkel mi beszéltünk, vagy akár a sajtó is megszólította 
őket, elmondták, hogy nem mernek természetesen licitálni mondjuk Mészáros 
Lőrinccel szemben. Innentől kezdve ez egy… 

 
ELNÖK: Akkor miért választják meg polgármesternek? (Pócs János: 

Igen!)  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …elég álságos érv… 
 
ELNÖK: Ez az apróság nekem nem tiszta.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Erről sokat tudnék 

mesélni, hogy hogyan alakította ki ő azt a rendszert a településen, de ez 
tényleg nem a Mezőgazdasági bizottságnak a témája, de tényleg elmondták ezt 
a gazdálkodók, félnek. Ott van az agrárkamara, ott van a MAGOSZ, akik 
megjelenítik úgymond a gazdatársadalmat, és ezek a szervezetek valójában 
mind a Fidesznek a politikai mutációi, és ilyenformán a gazdálkodók igenis 
félnek, és gyakran nem merik elmondani a saját véleményüket. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Vissza szeretném utasítani Magyar Zoltán tárgyi tévedését, amelyen 

keresztül Orbán Viktort negatív színben tüntette fel. Azt mondta, hogy aláírta 
azt az alávaló és nem tudom milyen csatlakozási szerződést az EU-val. Ez 
olyan súlyos hiba, képviselő úr, egy második ciklusú képviselőtől, hogy ha a 
sportban egy edző ekkora hibát követ el, annak le kell mondania. Tehát 
tisztázzuk! Tudja, ki írta alá a csatlakozást szerződést? Én elmondom, mert az 
eseményre is pontosan emlékszem, ahogy sajnálatos módon viselkedett az 
akkori magyar küldöttség. Medgyessy Péter miniszterelnök, Kovács László 
külügyminiszter és Németh Imre akkori FVM-miniszter volt. A gyalázat az 
volt, hogy ők este 5-6 órakor már pezsgővel ott koccintgattak, veregették, 
lapogatták egymás hátát a tárgyalóféllel, hogy milyen jó szerződést kötöttek, 
de a lengyelek nem voltak ott, a lengyelek éjjel 2-kor végeztek a tárgyalással, 
és módosították, súlyos pontokon módosították a csatlakozási előtárgyalási 
szerződéseket, és például az a következménye, hogy a lengyeleknél, ha jól 
tudom, idén fog csak lejárni a moratórium például, és külön támogatási 
összegeket kaptak az egyéb földalapú és mezőgazdasági termeléshez kötött 
támogatásokban - hogy csak megjegyezzem, hogy ezért én különösen 
emlékszem rá, hogy kik írták alá a szerződést. Tehát nem Orbán Viktor volt, 
hanem Medgyessy Péternek, Kovács Lászlónak és Németh Imrének hívták a 
szerződést aláíró urakat (Harangozó Gábor István: És úgy mikor is volt ez?) 
azon trehány körülmények között, mint ahogy próbáltam idézni, hogy mások 
egy kicsit másképp viselkedtek abban a szerződés-aláírási pillanatban.  

Nem kérdéses, hogy a legtöbb előcsatlakozási szerződési pontot az 
Orbán-kormány alatt tárgyalták meg, és az sem kérdéses, hogy a 
mezőgazdasági fejezettel kapcsolatosan nem fogadtuk el azt az Unió által 
egyoldalúan bejelentett dekrétumot, hogy márpedig - hogy is? - 25 százalékos 
támogatással indulunk 2004-ben, és onnan lépcsőzetesen 5-5-5, majd pedig 
10-10-10-10-10 százalékkal érünk fel kétezertizen-nem tudom mikorra a száz 
százalékos szintre. Csak megjegyzem, hogy ezt az EU egyoldalúan jelentette 
be, és egyébként nem nekünk, nem Magyarországnak, hanem az összes EU-s 
tagállamnak, úgy mellesleg, ha külön a mezőgazdasági fejezetre térünk ki.  

Ezért tehát nagyon kérem, hogy Orbán Viktort ebben a tekintetben, 
még ilyen súlyos tárgyi tévedést is felhasználva ne állítsa be negatív színben.  

A felszólalás tartalmi részéhez, ami a mezőgazdasághoz kapcsolódik: 
nem akarom kinyitni ezt a vitát, százszor megvitattuk, de meglepő módon 
most azt mondja, hogy van egy olasz, szavajárása szerint, valószínű, hogy ő is 
megfelel a földműves fogalmának, tehát hogy tisztázzuk. (Magyar Zoltán: 
Meg.) Akkor rendben van. Tehát van egy olasz, aki 60 millió forinttal 
olcsóbban vette meg a földet. Érdekes, mert az előterjesztő, Sallai R. Benedek, 
akivel önök most 80 százalékban egyetértenek, pedig kifogásolta, hogy itt 
jönnek ezek a külföldiek - az ő szavajárásával -, és felverik az árakat olyan 
súlyosan, hogy más nem tud hozzáférni. Na most ön meg azt mondja, hogy ez 
az olasz meg túl olcsón vette meg, és az adófizetők elestek minimum 60 millió 
forinttól. Akkor ezek az önök által nevezett külföldiek most akkor drágán 
veszik, vagy olcsón veszik a földet? Tehát rendkívül zavaros az az érvelési alap, 
amelyen önök itt megpróbálják minden áron szétzilálni ezt a jelenleg még 
egységes földforgalmi törvényünket.  

(Jelzésre:) Harangozó Gábor kért szót. 
 



 15

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm, elnök úr. Nem akarom most már nagyon agyonhúzni ezt a 
napirendi pontot, ezért csak három dolgot röviden. Egy: amiről az elnök úr 
most legutoljára beszélt, abban az esetben az állam az említett olasz vállalkozó 
elől valamivel több mint 120 millió forintért vásárolta meg az adott területet, 
majd másfél évvel később ugyanez az állam ugyanannak a vállalkozónak a 
mostani földértékesítés során 60 millióért adta el - ez ténykérdés.  

Ami az egész földforgalmi törvényt illeti, a földforgalmi törvény 
megalkotására vagy megváltoztatására azért volt szükség, mert lejárt a 
külföldiek földvásárlási moratóriuma, ezért nyújtotta be a Fidesz. Ezért nekem 
ne mondja azt, elnök úr, hogy nincs mit tenni, itt a tagállambéliek márpedig 
vásárolhatnak földet, és pont. Azért lett ez a földforgalmi törvény kitalálva, 
hogy különböző adminisztratív eszközökkel, előírásokkal ezt a lehető 
legjobban korlátozzuk, és ha az a tapasztalat, hogy ezen lehet még mit javítani, 
mert az élet megmutatta, hogy ez hol játszható ki, akkor ezen érdemes 
javítani. És, elnök úr, ha azt mondta, hogy valóban vannak problémák a 
földforgalmi törvénnyel, és érdemes hozzányúlni, akkor nem értem, hogy az 
összes maradék állami földet miért kell eladni ezen földforgalmi törvény 
keretében. Nekem ez nehezen megfogható történet így.  

Végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy az elnök úr azt mondta, 
hogy ez az egész földeladás, ami most van, az bagatell, mert 4-5 százaléka az 
összes magyar földterületnek. Akkor kérem, hogy egyeztessen Lázár miniszter 
úrral, aki azzal indokolta a mintagazdaságoknál, hogy az egyedüli 
mintagazdaságként, ahogy ő fogalmazott, a Csányi család érdekeltségébe 
tartozó gazdaság lesz - a lovasokon túl - megnevezve, merthogy ez a 
Bonafarm-csoport nagyjából 40 ezer hektár földön gazdálkodik, ahol a 
magyar agrárgazdaság 30 százalékát állítják elő, mármint ami a GDP-t illeti, 
ezt Lázár úr mondta. Most pedig 300 ezer hektár föld eladásáról beszélünk. 
Tehát ne mondja azt, elnök úr, akkor, kérem, hogy ha mindez a 300 ezer 
hektár egyetlen gazdálkodó kezébe kerülne, akkor sem lenne a dolognak 
jelentősége, főleg annak fényében, hogy ez az összes állami föld, amit az állam 
maga dönthet el, hogy milyen keretek között hasznosíthat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Annyit szeretnék csak megjegyezni arra - hogy a 

képviselő úr szavát idézzem -, hogy miért nem érjük el, hogy a lehető 
legjobban korlátozzuk a földszerzést, és a saját igényeink szerint valósítsuk azt 
meg, hogy ezt tettük. Egyelőre Európa legszigorúbb földforgalmi törvénye a 
magyar, több környező tagország ezt tanulmányozza a lengyelekkel 
egyetemben, akikkel bizottsági elnöki találkozót tartottam - aki önök közül 
részt vett rajta, részt vett -, és épp ez a szigorúság az, amit az EU egyébként 
megkifogásolt. Nem akarok visszamenni a gondolataim elejére, lehet most 
még esetleg képviselői módosító indítványokkal újabb feltételeket behozni, de 
az EU már a jelenlegit is megkritizálta, és - itt visszatérek - amíg ez a folyamat, 
a kritika folyamata nem zárul le, addig nagyon komoly hiba lenne megnyitni, 
és újabb feltételrendszert behozni. Az EU legszigorúbb földforgalmi törvénye 
egyelőre a magyar.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
Sallai R. Benedeknek mint előterjesztőnek adok szót a viszonválaszokra.  
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Sallai R. Benedek válaszai, reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Bocsásson meg, de azért szeretnék tételesen reagálni a különböző képviselői 
felvetésekre, mert én úgy gondolom, hogy a magyar agrárium és vidék 
szempontjából viszonylag nagy súlyú és nagy jelentőségű az a fajta tétlenség, 
ami a földforgalom szabályozásával kapcsolatban megjelenik, és amit a 
kormánypárt jelen esetben is képvisel. Mennék tételesen. 

Nyilvánvalóan köszönöm az ellenzéki képviselőknek a támogatást. 
Nagyon bízom benne, hogy a két 20 százalék nem eltérő, hanem ugyanaz a 
20 százalék (Derültség.), és akkor nagyobb részben lehet vele azonosulni. 
Mindenre nyitottak vagyunk, tehát minden tárgyalásra nyitottak lennénk 
ennek a módosítása során.  

Elnök úr, hogyha megengedi, annyi személyes megjegyzést hadd 
tegyek, hogy én - nemigen emlékszik rá, elnök úr - 2010 előtt is voltam együtt 
konferencián az MTDSZ által szervezetten az Akadémián az elnök úrral, és 
nagyon kevés olyan dolog volt, amit akkor mondott és képviselt, amivel ne 
tudtam volna azonosulni. Nagyon könnyű volt azonosulni azokkal, amik akkor 
elhangzottak, és könnyű volt felvállalni azokat, mert megegyezett a 
véleményünk. Az én véleményem az, hogy amit a kormányzat most tesz és 
amit ez a szabályozás megvalósít, az az ellentéte annak, amit 2010-ben vagy 
előtt hangoztatott a Fidesz-KDNP képviseletében.  

Annyi pontosítást hadd kérjek már az elnök úrtól - csak egy bólintással 
segítsen! -, hogy 2014 májusáról volt szó, mert először azt mondta, hogy pár 
hónappal ezelőtti előterjesztésem, utána azt mondta, hogy tavalyi, de én úgy 
emlékszem, hogy amikor parlamenti képviselő lettem, akkor volt 
szimbolikusan ez az első előterjesztésem, a módosítás, tehát ez lassan két éve 
volt, májusban lesz két éve. Azt tetszett volt mondani mindamellett, hogy nem 
volt érdemi hatás, ami miatt kellene. Kérem szépen, lehet gondolkodni azon, 
hogy érdemi hatás-e az, hogyha egy gondatlan, ostoba gazda, tulajdonos 
piacra dob 380 ezer hektár földet, vagy nem érdemi, de a magyar táj és vidék 
szempontjából én mindenképpen érdeminek tekintem azt, ami az elmúlt fél 
évben itt történt. Ez az tehát, ami miatt én szükségesnek tartottam ezt 
visszahozni, hogy újra beszéljünk erről, mert most még inkább szükséges 
lenne.  

Érdemes lenne visszanézni, elnök úr, azt a jegyzőkönyvet is, ami akkor 
született, meg ami azóta pár mezőgazdasági bizottsági ülésen, ugyanis idén 
májusban lesz két éve, hogy folyamatosan arra hivatkozva hárítják el az ilyen 
jellegű kezdeményezéseket, hogy majd egy EU-s eljárási szakasz végén - de 
közben telnek a hónapok és az évek. Ez a tétlenség a kormány bűne, mert 
mikor külföldiekről vagy tagállambeliekről beszélünk - és elnézést kérek az 
elnök úrtól a pontatlanságért, és köszönöm szépen, hogy kijavított -, tehát 
akár tagállambeliekről, akár külföldiekről beszélünk, nem arról beszélünk, 
hogy nem lehet rendes ember az, akit nem magyar anya szült, szó nincs erről, 
jó néhány tökéletes, rendes ember, és én a magam részéről azt is 
eredményesnek érzem, hogyha hoztak egy munkakultúrát, helyben 
teremtettek munkahelyet, nem ez a probléma. A földszerzésben az a 
probléma, hogy nem tud vele a magyar kisgazdálkodó lépést tartani, mert 
nincs annyi tőkéje, és mindaddig, ameddig az Európai Unióban a jövedelmi 
viszonyok tízszeres-húszszoros különbséget mutatnak a nyugat-európai régiók 
és a magyar, illetve - sajnos most már egy szinten vagyunk - a román és a 



 17

bolgár régiók jövedelmével, addig ez az esélyegyenlőség felborul, mert nem 
tud ugyanannyi eséllyel vásárolni egy magyar gazdálkodó, mint egy külföldi 
vagy tagállambeli, akinek lényegesen több pénze van. A probléma ezzel van, 
nem azzal, hogy ezek nem rendes vagy nem jó emberek. Ezért fontos az, hogy 
a lehető legtovább kellene védeni.  

Nyilvánvalóan lehet az eljárási szakaszra hivatkozni, csak az a baj, hogy 
minden hónappal tovább romlik a helyzet. Újabb és újabb földvásárlások - 
akármennyire is lelassítva, mert nagyon lelassította a földforgalmi törvény a 
földforgalom tevékenységét, de - zajlanak, és ezeket majd nagyon nehéz lesz 
visszacsinálni, ha egyszer lesz egy normális kormánya az országnak, mert 
nyilvánvalóan a mostani tulajdonszerzések folyamatai azok, amelyek ellen 
fellépne ez az intézkedés.  

Bocsásson meg, elnök úr, teljesen érthetően védte Orbán Viktor 
miniszterelnök úrnak az álláspontját, ugyanakkor szeretném emlékeztetni 
arra, hogy ezeket a mondatokat, amelyeket már hallottak, hogy: szeretném 
önöket megnyugtatni, hogy a magyar föld jövője nem függ Brüsszelben 
esedékes döntéstől, ezeket a miniszterelnök úr mondta, ön is ott volt 
szerintem 2013-ban - most meg azt mondja, hogy Brüsszeltől függ csak. Azt 
mondta, hogy ez csak és kizárólag tőlünk függ, ez azt jelenti, hogy a 
miniszterelnök úr 2013-ban azt vállalta, hogy ha valamiben konfrontálódni 
kell az Európai Unióval a termőföld ügyében, akkor ezt a kormány fel fogja 
vállalni. Ehhez képest a termőföld-privatizáció… 

 
ELNÖK: Igen, jelenleg is ez zajlik.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): …a termőföld-privatizáció lebonyolítása 

tette lehetővé azt, hogy már több mint 10 ezer hektár volt állami föld 
odakerüljön tagállambeli állampolgárokhoz. Ezért lenne szükséges.  

Nyilvánvalóan teljesen legitim és érdekes viták lehetnek ezek, hogy a 
közös háztartásban élőknek lehet-e birtokmaximumot meghatározni, vagy 
természetes személyeknek, mert azt tetszett volt mondani, hogy ilyen súlyos 
korlátozást nem lehet bevezetni, de, kérem szépen, a 300 hektárnál is van egy 
korlátozás, miért nem 500, miért nem 200? Vagy ha azt mondja, hogy ilyen 
szempontból nem lehet korlátozni, akkor hozzá lehet nyúlni ehhez, de hozzá 
lehet nyúlni ahhoz is, hogy kiskorúak nevére hogyan lehessen földet venni 
vagy termőföldtulajdont szerezni, akik nem tudnak gazdálkodni. Amennyiben 
a földforgalmi törvény szelleme és a jogalkotó szelleme, tehát a 
kormánypártiak szelleme az, hogy a földművesé legyen a föld, abban az 
esetben a tulajdonszerzést ki kell zárni mindenki másnak elvileg, vagy úgy kell 
korlátozni. Az, amiről jelen pillanatban beszélünk, ez a módosítás ezt segítené 
elő.  

Ugyanakkor azt mondja, hogy az Európai Unióban ez a legszigorúbb 
földforgalmi szabályozás. Én nem tudom, miben szigorú, de ami szigorú, az 
nem biztos hogy alkalmas. Magyarországon egy speciális helyzetet kell 
kezelni, ez a speciális helyzet a rendkívül sok tulajdonos, az azok arányához 
viszonyított nagyon kevés termelőhöz képest. A földtulajdon nincs egyben 
jelen pillanatban, nagyon nincs egyben a termőföld művelésével, és 
mindaddig, ameddig ez nem lesz így, addig nem tud érdemi hatást kifejteni a 
foglalkoztatásban és a vidéken maradásban, és itt ez a fajta tétlenség nagyon-
nagyon fontos kérdés. Időt kellene tehát nyernie az országnak mindaddig, 
ameddig Magyarország… Az Európai Unió 230 régiója közül Magyarország 
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négy régiója közismerten a legrosszabb 11 régióban van benne, ami az egy főre 
eső GDP-re vonatkoztatott, tehát itt élnek a legszegényebb emberek az 
Unióban. Mindaddig, ameddig nem érjük utol a nyugat-európai uniós 
jövedelmeket, addig akárhogy el kell odázni ezt az uniós szabályozást és uniós 
szerződést, ebben kell hogy a kormány konfliktusokat vállaljon fel. Ez a 
módosítás megteremtené a lehetőséget, hogy önök jelen pillanatban 
teremtsenek több korlátot, és amikor azt mondja, hogy a tagállambeli 
állampolgár minden bizonnyal megfelel a szerzési jogosultságnak a 
földforgalmi törvény alapján, én nem ezt vitatom, nem azt mondtam, hogy ez 
jogszerűtlenül zajlik, hanem azt, hogy ostobán.  

Ma reggeli hír, hogy Mészáros Lőrinc a házától 200 kilométerre - 
érdekes módon ugyanott, mint néhány miniszter - szerezte meg az 
aranykalászos gazda képzettségét. Vajon mitől van ez? Attól, hogy azzal a 
kiskapuval él jelentős részben a földvásárlóknak egy jelentős része, amit a 
kormány tudatosan benne hagyott, hogy elég legyen 150 ezer forintot 
befizetni, kap érte egy papírt, és másnaptól onnantól kezdve földművesnek 
minősül.  

Azt kérdezi, hogy most mi az állításunk, az, hogy drága a föld, vagy az, 
hogy olcsó a föld? Mind a kettő, mind a kettő az állításunk. Ha azt nézzük, 
hogy Bekecs Mátyás 50 hektárt megvett 10 millió forintért, és ez 200 ezer 
forintra esik hektáronként, akkor azt mondom, hogy igen, ott, ahol 
érdekeltség volt erre, nagyon olcsó volt, hiszen három év területalapú 
támogatásával visszaszerzi a teljes befektetését. Ez a köztulajdon kijátszása 
szerintem, tettem is az ügyben feljelentést egyébként. De azzal, amit korábban 
állított a kormány, mégpedig nagyon sokszor elhangzott, hogy 7 ezer ajánlott 
tétellel ostromolták az NFA-t, hogy földet szeretnének venni a magyar gazdák, 
nagyon nagy a földéhség - az elnök úr is rendszeresen használta ezt a 
kifejezést -, ezzel teljesen ellentétes az, hogy egyszerűen tény, hogy az eddigi 
130 ezer hektár eladása esetében több mint 60 százalékban kikiáltási áron 
ment el a föld, nem volt, aki mert volna vagy tudott volna licitálni. Ez mitől 
van, ha olyan nagy az igény? Ha olyan olcsó a föld, akkor ez mitől van? 
Nyilvánvalóan attól, hogy van, ahol olcsó, van, ahol magas, van, ahol piaci 
áron van meghatározva, hogyha meg véletlenül éppen ott van egy államtitkár 
feleségének bejelentett állása, ott akkor a szomszéd településhez 
viszonyítottan negyed áron van meghirdetve egy föld. (Harangozó Gábor 
István: Ez tény!) Ezekkel a tendenciákkal lehetne valamit kezdeni abban az 
esetben, ha változtatnánk.  

Visszatérve arra, hogy a természetes személyekre vonatkozik. Kérem 
szépen, hogyha visszanézünk csak a múlt heti sajtóra, most már nemcsak az 
van, hogy a feleség nevére veszi a földet a nagygazda (Közbeszólások.), 
nemcsak arról van szó, hogy a gyerek nevére (Pócs János: A keresztapja 
nevére!), nemcsak a keresztapja nevére, már a sofőrje nevére is! Erről van szó! 

 
ELNÖK: És azt hogy csinálja?  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Meg kell kérdezni azokat, akiket érint a 

sajtóban ez a hír. Nyilvánvalóan… (Pócs János: Ezt a keresztapuékkal 
megbeszélted otthon?) Nyilvánvalóan ezeknek az átgondolása, amit nem 
várok el Pócs Jánostól, hogy ezt át tudja gondolni, de tudom, hogy Font 
Sándor érti ezeket, mert a céljaiban ugyanerről beszélünk, arról beszélünk, 
hogy a megoldásokat hogy keressük meg.  
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Összességében tehát azt mondom, hogy ez a módosítás megteremtené a 
lehetőségét, hogy érdemi párbeszéd történjen. Az az állításom, hogy ha a 
Fidesz bármilyen korábban hangoztatott elvére vagy a miniszterelnök úr 
2013-ban mondott beszédjére szándék lenne, akkor pont az ilyen 
módosításokkal lehetne az olyan érdemi konfliktust felvállalni, ahol kit 
érdekel, hogy milyen uniós szakasz húzódik el? Nem tudom, hány embernek 
befolyásolja itt az életét, ha elhúzódik egy EU-s eljárási szakasz, ez a magyar 
gazdákat nem érinti sehogy. És emiatt lenne fontos az, hogy végre időt 
nyerjünk, hogy jobb módú, jobb lehetőségekkel rendelkező kis- és közepes 
gazdálkodók tudjanak földet szerezni Magyarországon, amivel ez most 
ellentétes.  

Bocsánatot kérek, egyetlenegy dologban hadd pontosítsam az elnök úr 
által elmondottakat! Én soha nem állítottam, hogy a nagybirtokszerkezet a 
Fidesznek a műve, szó nem volt erről. 2004-ben indult el az a 
birtokkoncentráció, ami kimutatható térképeken, nyilvánvalóan az EU-s 
támogatásokkal összefüggően. Itt a vádam egy valami: az, hogy azt ígérte a 
Fidesz, hogy megállítja ezt, és nem ez történt, hanem felgyorsította, ami 
gyakorlatilag az öt fő alatti mezőgazdasági üzemek visszaszorulásából 
statisztikailag kimutatható, hogy hogyan tűntek el. Én tehát nem vádolom a 
Fideszt azzal, hogy ezt megteremtette, a gond az, hogy nem tud neki gátat 
szabni, és az olyan lehetőséget, mint ez a jogszabály-módosítás, amivel gátat 
lehetne neki szabni, azt pedig elgáncsolja, és nem engedi, hogy érdemi 
vitaszakaszba kerüljön. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Sajnos a statisztika ellentmond a képviselő úr azon állításának, hogy a 

Fidesz nem tudott és nem tud változtatni a nagybirtokok és a kisbirtokok 
arányán. 40 és 60 százalék volt a nagybirtokok javára a használt földterület a 
kisbirtokosokkal szemben. Kormányzásunk időszaka alatt ez már 50 százalék 
volt, és most, épp egy hónappal ezelőtt kaptam egy kimutatást, hogy most 
60 százalékos a kisbirtoktulajdon, -földtulajdon, -földhasználat aránya a 
nagybirtokéval szemben, tehát már mintegy 20 százalékos eltolódás van. És 
van egy közismert szám: a 80:20, hogy e felé megyünk, mert a földtörvény a 
birtokkorlátozás bevezetésével eleve kódolja, hogy a földhasználatok lejárta és 
az új vásárlások esetében korlátos a szerzési jog, korlátos a földhasználati jog, 
tehát fel fog menni a parlamentben Orbán Viktor által is többször elmondott 
80 százalék-20 százalékra a földhasználat aránya a kisbirtokosok javára. Ezzel 
tehát nem értek egyet, amit vádként a képviselő úr megfogalmazott.  

Elnézést kérek, valóban jól mondtam, de rosszul számoltam: 
2014 májusi, tehát egyéves és nyolchónapos az az előterjesztés, amit ön szóról 
szóra újra benyújtott.  

Azt, hogy kiskorúak és gépjárműsofőrök nevére hogy vesznek földet, én 
azért kétlem, mert egy: nem tudom, egy kiskorú hogy földműves; kettő: ha a 
gépjárműsofőr nevére vesz földet valaki, ha ön úgy gondolja, hogy valaki 
kifizette a gépjárműsofőr helyett azt a földet, és licitált 40 millió forintért 
valaki, azt megtehette egy óriási kockázattal, hogy annak a gépjárműsofőrnek 
a nevére lesz ráírva az a föld 20 éves elidegenítési és terhelési tilalommal. Én 
csak annyit kérdezek meg, hogy mi fog történni, ha az a gépjárműsofőr 
egyszer csak úgy gondolja, hogy az tényleg az övé, netán elhalálozik, és elindul 
a hivatalos hagyatéki eljárás; akkor az a 40 millió forint, amit az ön által 
jelzett befektető befektetett, elrepült abban a pillanatban. Nem életszerű 
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tehát, amit itt általánosítva hoz fel az ellenzék folyamatosan példának. Aki 
pedig mégis, ennek ellenére is megteszi, az vállalja ezt az iszonyú nagy 
kockázatot, hogy egyszer csak az a föld már nem is az övé.  

Orbán Viktor jelenleg is küzd ezért a kétharmados földtörvényért, amit 
elfogadtunk, olyannyira, hogy az EU által beterjesztett kritikát nem fogadta el, 
a viszonválaszban megvédtük a magyar földtörvényt. Várjuk az EU 
kifogásainkra adott válaszát, ebben a szakaszban tartunk most. Tehát kitart, 
ugyanúgy, ahogy ön idézte az egyik 2013-as felszólalását, ugyanúgy kitart 
most is a földtörvény mellett.  

Határozathozatal 

Szavazásra teszem fel az imént tárgyalt napirendi pontot, a T/7497. 
számú indítványt. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt 
tárgysorozatba vegyük. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez 4 igen. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Az összes többi, 7.  

Bizottságunk nem vette tárgysorozatba az indítványt.  
Lezárom az 1. napirendi pont tárgyalását.  

A fel nem használt élelmiszerek adományozásáról szóló 
H/8538. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
A fel nem használt, tartós élelmiszerek adományozásáról és a 
magyarországi éhezés felszámolásáról szóló T/8539. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontunkban két előterjesztést látunk a) és b) pontban. 
Szabó Timea képviselőtársunk jelen van, ő mind a két indítvány előterjesztője. 
Az egyik egy határozati javaslat, amely 8538. számmal került beszerzésre, ez a 
fel nem használt élelmiszerek adományozásáról szóló határozati javaslat, a 
másik pedig egy törvényjavaslat, a 8539. számú - tehát egymás utáni 
indítványszámuk van -, amelyben a fel nem használt, tartós élelmiszerek 
adományozásáról és a magyarországi éhezés felszámolásáról nyújtott be 
törvényjavaslatot. Megadom a szót a képviselő asszonynak, és kérdezem, hogy 
külön-külön, technikailag is külön-külön, vagy egyben tárgyaljuk (Szabó 
Timea: Egyben!), mert tartalmilag összefüggenek. Megadom a szót az 
előterjesztőnek.  

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az én javaslatom arra irányul, hogy megpróbáljuk 
megállítani azt az elképesztő élelmiszerpazarlást, ami Magyarországon is, de 
nemcsak Magyarországon, hanem sajnos az egész Unióban is elég jellemző. 
Azt tudjuk, hogy az OECD-felmérés szerint az elmúlt öt évben egyébként a 
duplájára emelkedett a nélkülözők száma, azoknak a családoknak vagy 
azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyeknek valamilyen módon gondot 
jelent a mindennapi élelmiszer beszerzése, az elmúlt öt évben 17 százalékról 
közel 30 százalékra emelkedett. Emellett tudni kell azt is, hogy egy évben egy 
átlagos magyar háztartás 100 kilogramm felhasználható élelmiszert dob ki a 
kukába, ez éves szinten nemcsak a háztartásokat számítva, hanem a nagy 
élelmiszerláncokat is beleértve közel 2 millió tonna fogyasztható, 
felhasználható élelmiszer kukába kidobását jelenti. Azt gondolom, 
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különösebben nem kell sem az összefüggéseket ecsetelni, sem azt, hogy 
micsoda pazarlás ez akkor, amikor ilyen mértékű hazánkban a nélkülözők 
száma.  

Nem tudom, arról hallottak-e képviselőtársaim, hogy pont a múlt héten 
fogadták el Franciaországban azt a törvényt, amely kötelezi az 
élelmiszerláncokat arra, hogy a még fogyasztható, felhasználható élelmiszert a 
lejárat előtt, illetve a lejárat napján is adomány formájában eljuttassák a 
nélkülözőkhöz, bevonva egyházakat, települési önkormányzatokat és civil 
szervezeteket is.  

A PM nevében benyújtott határozati javaslatom is ezt a célt szolgálja. A 
PM nevében mi felkérnénk a kormányt arra, hogy dolgozzon ki a még 
fogyasztható, felhasználható élelmiszerek adományozására vonatkozóan olyan 
törvényjavaslatot, amely nemcsak ad hoc módon teszi lehetővé azt, hogy ezek 
az élelmiszerek eljussanak rászoruló családokhoz, hanem amellyel egy átfogó, 
rendszerszintű szabályozásban az egész országra kiterjesztve tudjuk ezt a célt 
elérni. Vannak már most is civil szervezetek, például az Élelmiszerbank, amely 
ezzel foglalkozik, nem is rosszul, nyilvánvalóan hatékonyan eljuttatnak az ő 
szervezetükön keresztül nagy mennyiségű élelmiszert rászoruló családoknak, 
de ez sajnos még mindig nagyon ad hoc, attól függ, hogy melyik az az 
élelmiszerlánc, amely egyébként nyitott erre. Vannak már ilyenek, de még 
mindig van olyan országos lánc, amely nem nagyon akar ezzel foglalkozni.  

Az én határozati javaslatom először megengedő, enyhébb, mint 
egyébként a francia szabályozás, tehát nem kötelezi egyelőre az 
élelmiszerláncokat, nem bünteti, nem szankcionálja, nem szankcionálná, 
hogyha ezt nem teszik meg, mi egyelőre egy ösztönzőt építenénk be ebbe a 
rendszerbe, amely tulajdonképpen már most is létezik valamilyen formában, 
hiszen az élelmiszerláncok már most is leírhatják az adójukból az adományt.  

Amit itt mindenképpen szabályoznia kellene a kormánynak, és 
egyébként tudomásom szerint erre a szaktárcában még akár nyitottság is 
lenne, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy a lejárat előtti, de még 
felhasználható tartós száraz élelmiszert akár a lejárat napján vagy az azt 
követő néhány napon - ahogy a francia szabályozás is előírja - eljuttassuk 
rászoruló családoknak. Gondolok itt lisztre, rizsre, száraz tésztára, kávéra, 
teára, és még sorolhatnám, konzervekre, amelyekről pontosan tudjuk, hogy 
még nagyon sokáig felhasználhatóak és fogyaszthatók, emberi fogyasztásra 
alkalmas élelmiszerek. Itt különbséget kell tennünk egyébként a két élelmiszer 
megjelölésében is, hiszen azok az élelmiszerek, amelyek a polcra kerülnek a 
boltokban, kétféle jelzéssel vannak ellátva: van az úgynevezett fogyasztható 
kategória, és van a minőségét megőrzi kategória. Most nyilván a fogyasztható 
kategóriára, ami a zöldség, gyümölcs vagy a tejtermékek, nem feltétlenül kell 
hogy vonatkozzon ez a fajta szabályozás, hiszen ott tényleg figyelni kell azt, 
hogy fogyasztásra alkalmas legyen az az élelmiszer, de ahol a minőségét 
megőrzi kategória szerepel egy-egy ilyen tartós élelmiszeren, ott igenis lenne 
helye annak, hogy ezt a szabályozást megváltozassuk annak érdekében, hogy 
ezt a 2 millió tonna élelmiszert, ami kidobásra kerül, valahogy mégiscsak 
felhasználjuk.  

Azért nagyon jó akár a francia kezdeményezés, akár - nyilvánvalóan 
meggyőződésem szerint - a PM által javasolt kezdeményezés is, hiszen ez 
tulajdonképpen mindenki számára egy nyerő helyzet. A kormány számára 
azért, mert úgy tud segíteni a rászoruló családokon, hogy tulajdonképpen nem 
kell neki jelentős pluszforrásokat bevonnia, hiszen az élelmiszer már 
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rendelkezésre áll, a rászorulóknak nyilvánvalóan azért, mert hozzájutnak 
élelmiszerhez, és az egész társadalomnak azért, mert nem dobunk ki, nem 
pazarlunk ilyen mértékben még fogyasztható élelmiszert. Ennek a részleteit 
tulajdonképpen szabályozza az általam benyújtott javaslat, és ehhez a 
tulajdonképpen a jelenlegi állapotában még csak koncepcióban 
megfogalmazott javaslathoz kérjük az önök támogatását, ahhoz, hogy ezt a célt 
minimális befektetéssel el tudjuk érni. Ami egyébként anyagi befektetéssel 
járna a miáltalunk javasolt koncepcióban, az tulajdonképpen egy néhány 
százmillió forintos alap elkülönítése arra, hogy a résztvevő egyházak, 
települési önkormányzatok, civil szervezetek, illetve az élelmiszerláncok meg 
tudják szervezni ennek az élelmiszernek az elszállítását, hiszen hiába van erre 
egyébként nyitottság és hajlandóság ezen szervezetek vagy társaságok 
részéről, arra nincsen sem anyagi erőforrásuk feltétlenül, sem emberi 
erőforrásuk, hogy magát a logisztikai részét megszervezzük. Véleményem 
szerint ez… Egyébként folyik már egy EU-s szintű szabályozás is erről, jó 
lenne, hogyha Magyarország is - Franciaországhoz hasonlóan - élen járna 
ebben a tekintetben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) 

Megadom a szót Kónya Péternek, majd pedig Pócs Jánosnak. Kónya Péter!  

Kérdések, hozzászólások 

KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Miután az őszi 
ülésszakban Szabó Szabolcs képviselő kollégámmal hasonló tartalmú 
határozati javaslatot terjesztettem be, amit itt a bizottságban tárgyaltunk is, 
nyilvánvaló, hogy én támogatni tudom ezt, akár a határozati javaslatot, akár a 
törvénymódosításra vonatkozó előterjesztést, de sajnos nincs kétségem afelől, 
hogy kormánypárti képviselőtársaim nagy valószínűséggel ugyanúgy le fogják 
ezt szavazni, mint ahogy azt az őszi ülésszakban tették a mi javaslatunkkal. 
Azért én javaslom kormánypárti kollégáimnak, hogy fontolják meg, és 
próbálják meg támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, 

hogy az embereknek az egészsége, a gyermekeknek az élete politikai 
hovatartozástól függetlenül a lehető legfontosabb, és egészségügyi 
szempontból nagyon veszélyesnek és kártékonynak tartom a magam részéről 
ezt az előterjesztést. Azt megfogalmazni, hogy lejárt szavatosságú vagy 
valamilyen hiba miatt eladhatatlan élelmiszert, legyenek azok rászoruló 
emberek vagy rászoruló gyermekek, számukra odaadni… (Kónya Péter: 
Inkább haljanak éhen, nem?) Képviselő úr, úgy megközelíti, hogy inkább 
haljanak éhen… Mondjuk én voltam már a nagybani piacon, amikor 
megsemmisítettek különböző élelmiszereket, és ismerem ezt a lakossági 
megközelítést, engem is számos lakos megkeresett, hogy miért nem adjuk oda 
inkább az éhező embereknek. Például azért, mert nem volt hozzá permetezési 
napló, mert követhetetlen volt az élelmiszer. Akkor mondjuk növényvédő 
szerrel… (Szabó Timea és Kónya Péter: Nem erről van szó!) ..., mondjuk 
növényvédő szerrel fertőzött vagy az élelmiszerbiztonsági elírásokat be nem 
tartott termelőtől az élelmiszert adjuk oda, nem baj, hogyha növényvédő 
szerrel mérgezett meg fertőzött, adjuk oda a gyerekeknek, inkább, mint hogy 
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éhen haljanak? Amikor a NÉBIH szerencsére mára már eljutott odáig, hogy 
folyamatosan számolja fel azokat az élelmiszer-előállító üzemeket, amelyek 
egyébként ránézésre, sőt még forgalomban is lévő, fogyaszthatónak tűnő 
élelmiszereket visznek a piacra, ezeket akkor nem fel kellene számolni, amikor 
látjuk, hogy milyen körülmények között állították elő, csak azért (Magyar 
Zoltán: Nem erről van szó!), mert - ide van írva - lejárt vagy valamilyen hiba 
miatt eladhatatlan, hanem adjuk oda a rászorulóknak. (Kónya Péter: Ez egy 
nagy csúsztatás!) 

Elég nehéz lenne szerintem a képviselő asszonynak meg az 
előterjesztőnek vagy bármelyik képviselőnek odaállni egy anyuka elé, vagy 
odaállni egy óvoda elé vagy egy rászorulók által szervezett bármilyen 
gyülekezet elé, hogy bizonytalan eredetű élelmiszereket adtunk oda, mellesleg 
mondjuk politikai haszonszerzés céljából, mert mi megmutattuk, hogy ezt is 
meg tudtuk csinálni.  

Ha külföldi példákkal hozakodunk elő, akkor, tisztelt képviselőtársaim, 
én voltam, igaz, hogy mezőgazdasági területen, egy spanyolországi 
tanulmányúton, ahol a termelőtől a másodosztályú élelmiszereket azonnal 
megsemmisítették, és azt mondták, hogy élelmiszerben nincs másodosztály, 
élelmiszerben nincs olyan, hogy valaki meg tudja fizetni vagy rászoruló, az 
emberi élet és egészség a legfontosabb. Azt megfogalmazni, hogy lejárt 
szavatosságú vagy valamilyen hiba miatt eladhatatlan termékeket adjunk az 
embereknek, az óriási felelőtlenség meggyőződésem szerint. Köszönöm, elnök 
úr. (Kónya Péter: Lejárat előtt álló! - Szabó Timea közbeszól.) 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Durván két hónappal ezelőtt egy 
adott településen úgy gondolta a helyi önkormányzat, hogy segélycsomagokat 
oszt a rászorulóknak - településnevet nem mondok, mert nem akarok 
kellemetlenséget, meg nem akarom ezt az ügyet ismét felhozni olyan 
értelemben, de ugyanakkor itt szólni szeretnék róla. Szóval a településen a 
helyi önkormányzat kiosztotta az élelmiszercsomagokat, amelyekben 
különböző füstölt áruk is voltak, már a kiosztás pillanatában lehetett érezni, 
hogy… 

 
ELNÖK: Hogy baj van. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: …, hogy baj van - 

ettől eltekintve, ha jól tudom, száznegyven-valahány csomagot kiosztottak -, 
amit mi észleltünk, és kiderült, hogy szalmonellás volt az áru. Na most, én 
megkérdezem önöktől: szabad ezt csinálni? Nem megalázó? (Szabó Timea: 
Nem erről szól a törvényjavaslat!) Nem megalázó az, hogy ilyen 
élelmiszerekkel próbáljuk megetetni a rászorulókat? (Pócs János: A 
disznónak nem adtuk oda.) Így, ahogy képviselőtársam mondja, az állatoknak 
valamikor nem adtuk oda, nemhogy az embereknek, most teljesen mindegy, 
hogy gyerekekről vagy felnőttekről, rászorulókról van szó. Én úgy gondolom, 
hogy ne jussunk el idáig, mert ezt megalázónak tartom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Az jól látható, hogy se Pócs, se Farkas képviselőtársam nem olvasta el az 
előterjesztést. (Szabó Timea: Így van! - Derültség az ellenzéki képviselők 
soraiban.) Mindenesetre a cél, úgy gondolom, nemes és támogatandó, persze 
tartalmaz csapdákat, amit majd azért a kormányra kell bízni, hogy részletesen 
kidolgozza. Nem véletlen az sem, hogy a chipsadó is egy totális csőd lett, 
legalábbis a céljai szempontjából, abszolút nem érte el őket, hiszen 
rekordgyorsasággal állították át a gyártási programokat az adott cégek… 

 
ELNÖK: Persze, és most nem olyan sós, nem olyan édes. Ez volt a 

lényeg. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, és azokat az 

egészségre valóban káros anyagokat, amelyeket a chipsadóval igyekeztek 
korlátozni, és ami egy támogatandó és helyes cél - ha jól emlékszem, mi is 
megszavaztuk -, sok esetben jóval károsabb és olyan anyagokkal pótolták, 
amelyek hatásait nem ismertek, pontosan azért, mert megspóroltuk azt, hogy 
olyan élelmiszergazdasági veszteségszámítások is véghez legyenek végre víve, 
amelyekhez persze komoly szakember kell. Tehát tudom én, hogy az éves 
fizetése olyan 30 millió forint egy ilyen szakembernek, de hogyha ezt 
megspóroljuk, és a kormány nem teszi meg a megfelelő lépéseket, akkor 
ugyanúgy ez a javaslat is mellécsúszhat, mint ahogy a chipsadó ilyen 
értelemben nem érte el a célját. És az is egy további kockázat természetesen, 
hogy ha jól emlékszem, akkor nagyjából 1200 milliárd forintra becsüljük azt 
az áfacsalási mértéket, ami az élelmiszergazdaságban évente hazánkban 
termelődik, ez jól mutatja azt, hogy mennyire nem látunk rá valójában az 
élelmiszer útjára és arra, hogy hogyan is jut el a fogyasztókig. Ezek tehát 
mind-mind kockázatok, amelyeket csökkenteni kell.  

Összességében a javaslatot tudjuk támogatni, és ez nyilván csak egy 
alap, amit most meg tudnánk szavazni, és erre kell majd egy komoly, részletes 
szabályozást kidolgozni.  

A francia példát nem ismerem részleteiben, ami a sajtóban megjelent, 
az elég biztató, és úgy gondolom, hogy hazánk és élen járhatna ezen a 
területen. Próbáljuk meg, és bízzunk azokban a szakemberekben, akiknek a 
véleményét ebben a kérdésben majd remélhetőleg ki fogja kérni a kormány. 
Köszönöm. (Pócs János: Egy mondat!) 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Pócs Jánosnak most azért nem adnék szót, mert 

bár tudom, hogy váltakozva ellenzéki és kormánypárti képviselőknek szoktam 
szót adni, és így is illik, de Harangozó Gábornak adnék most mégis szót az első 
körben, utána a második körben, ha továbbra is igényli, Pócs Jánosnak adok 
szót. Most Harangozó Gábornak adom meg a szót. 

 
HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném erősíteni azon képviselőknek a 
hozzászólását, akik támogatták az előterjesztést, hogy azt tessék 
végiggondolniuk a még hezitáló képviselőknek, hogy nem egy ismeretlen és új 
dologról van szó. Magyarországon is van több olyan jó példa, ahol ezt 
önkéntes alapon megszervezték, megvalósították, és jól működik. És nem 
arról szól, hogy egészségre káros, lejárt vagy rizikós élelmiszereket megalázó 
módon juttatnak el rászoruló emberekhez, hanem olyan élelmiszereket… 
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(Farkas Sándor: Olvasd el!) …, olyan élelmiszereket, kedves képviselőtársaim 
(Farkas Sándor: Bocsánat!), amelyeknek a forgalmazása még nem 
korlátozott, de korlátozás előtt áll, várhatóan nem fogják tudni eladni, azokat 
minden rizikó nélkül be lehet vonni egy ilyen programba. Erre nemcsak 
Franciaországban, más országokban is kiváló példák vannak. Hozzátenném, 
hogy amikor én ösztöndíjasként tanultam Hollandiában, akkor mi is ilyen 
élelmiszereket fogyasztottunk, mert az ösztöndíjunkat lenyúlta annak idején 
akkor a magyar, kiküldő egyetem, és havi 70 euróból nem volt nagyon 
pénzünk arra, hogy az első osztályú, minőségi boltokból vásároljuk az 
élelmiszert, de ott is meg volt oldva, ott például az utolsó fél órában minden 
nap rendkívül olcsón kiárusították azokat az élelmiszereket, amelyek lejárat 
közelében voltak, és mi azokat vettük meg. Tehát vannak ennek különböző 
megoldási módjai. 

A lényeg az, hogy Magyarországon lenne erre igény, hogy ne az legyen, 
hogy ezeket az élelmiszereket a nagykereskedők egyszerűen kidobják, hanem 
hogy valamilyen módon kerüljön azokhoz, akik más körülmények között nem 
tudják megvásárolni ezeket az élelmiszereket. És miután megint 
tárgysorozatba vételről van szó, az előterjesztő erre tett egy javaslatot - de 
nyilván más elképzeléseket is meg lehet fontolni -, mindenképpen azt 
javasolnám a bizottságnak, hogy a tárgysorozatba vételt támogassuk, hiszen 
ha akár meglévő magyar gyakorlatokat terjesztenénk ki országos szintre, már 
akkor is nagy előrelépést tennénk annak érdekében, hogy több embert 
juttassunk hozzá rendszeres élelmiszerhez akár ingyen, akár olcsón, ahelyett, 
hogy ezeket az élelmiszereket kidobnánk. Én nem értem meg hogy ezt hogyan 
nem lehet támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Pócs Jánosnak adok szót. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Csak amiatt kértem szót, elnök úr, mert több 

alkalommal elhangzott, hogy nem olvastuk el. Én úgy gondolom, hogy a 
legnagyobb hiba az, hogyha valaki nem olvassa el, hogy ő maga mit ír, ezért 
engedjék meg, hogy szó szerint idézzem! Az előterjesztés arról szól: „…tegye 
lehetővé, hogy a fel nem használt, lejárat előtt álló, vagy lejárt, de emberi 
fogyasztásra alkalmas eladhatatlan, gyártási hibás, hibás csomagolású, sérült 
tartós élelmiszereket a kereskedő eljuttathassa a rászorulóknak”.  

Képviselőtársaim! Ez a történet… (Szabó Timea: Tartós 
élelmiszerekről van szó!) …ez a történet röviden egy dologról szól: amit mi 
nem eszünk meg, azt vidéken a disznónak sem adják oda, önök oda akarják 
adni a rászorulóknak. Ez szégyen! (Kónya Péter: Tartós élelmiszerekről 
beszélünk!) Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselőként én is szeretnék most hozzászólni, ezért 

felkérem Farkas Sándor az ülésvezetésre, helyettesítésre. 
 
(Az ülés vezetését Farkas Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy, ahogy itt már 

képviselőtársaim is utaltak rá, illetve külön Kónya Péter, két alkalommal is 
volt Kónya Péternek előterjesztése, az egyik technikailag sem volt helyes, a 



 26 

másikban a technikai hibák ugyan már kiküszöbölésre kerültek, de tartalmi 
kérdésekben akkor sem tudtunk dűlőre jutni, a tartalmi része és a logikája 
nagyban hasonló volt, mint a most benyújtott indítványé. Már akkor is 
jeleztük, hogy a kormány ismeri ezt a problémát.  

Ismerjük a francia szabályozást. Hozzáteszem, hogy ez unikum, 
egyelőre csak Franciaországban vezették be, és egyelőre, ha jól figyelem, 
minden más országban kételyekkel figyelik, illetve azt nézik, hogy mi lesz 
ebből, tehát hogy mi fog ebből kisülni - ez az igazság -, mert minden 
élelmiszerbiztonsággal foglalkozó szakember fejében azok az aggályok 
merülnek fel, amelyeket itt képviselőtársaink is elmondtak, hogy rendben van, 
hogy még éppen fogyasztható, de le fog járni a biztonsága, és ekkor ki az a 
felelős, aki mégis azt mondja valakinek, hogy ez fogyasztható? A képviselő 
asszony törvényjavaslatának a szövegében is van egy nagyon érdekes mondat, 
amelyet én nem nagyon tudtam értelmezni, az 1. § (2.a) bekezdése, hogy: „a 
lejáró tartós élelmiszert”. Ezt nehéz lesz jogilag definiálni, hogy mi az, hogy 
lejáró tartós élelmiszer, ez szerintem konkrét szövegezésbeli kritika és hiba is 
… (Szabó Timea: De ez nem egy törvényjavaslat, ez egy határozati javaslat!) 
Természetesen szót adok majd az előterjesztőnek is szokásainknak 
megfelelően (Szabó Timea: Tehát a kormánynak a feladat, hogy ezt 
kidolgozza!), de nem párbeszédes üzemmód van a mi bizottságunkban, akik 
idejárnak, azok ezt tudják. (Szabó Timea közbeszól.) Az ülésvezető elnök 
nekem adott szót, és mint minden felszólalónak, szót szoktunk adni az 
előterjesztőnek is, a vita elhangzása után szoktunk neki a viszonválaszadási 
lehetőség kapcsán szót adni, most is így fogunk tenni. Tehát csak megjegyzem, 
hogy egy-két technikai megfogalmazás is gondot okoz azért nekünk ebben a 
formában, de tételezzük fel, hogy ezt netán ki lehetne javítani!  

Ugyanakkor az egész konstrukciót illetően, ahogy említettem, az egy 
óriási kísérlet, amit a franciák végeznek, majd kiderül, hogy ott ki vállalja a 
felelősséget azért, hogyha netán kellemetlenségek, netán baj történik az így 
eljuttatott élelmiszerekből. Az európai tapasztalatokat tekintve mindenhol 
civil szervezetek azok, amelyek elég nagy próbálják kormányzattal, 
élelmiszeráruház-láncokkal együttműködve ezt a problémát kezelni, nem 
nagyon látunk rá más megoldást. Magyarországon is ez történik, 
Magyarországon többek között a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel - ön is 
említette - kötött a kormány együttműködési megállapodást, annak a vezetője 
egy tavalyi riportban, amely egy nagyon részletes riport, egyébként ugyanezt a 
problémát feszegeti; jelzi, hogy érzik a kormánnyal való konzultációkból, hogy 
egy-két ötletüket már megfogadták, így például eltörlésre került többek között 
az adományozás adója, valamint az adományozónak a társaságiadó-
kedvezménye bevezetésre került, de egyébként maga az elnök, a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület elnöke azt mondja, hogy legtöbbször csak 
hozzáállás és odafigyelés kérdése, hogy ezek az élelmiszerek még idő előtt 
elkerüljenek a rászorulóknak (Harangozó Gábor István: Ez így van!), de ez 
kőkeményen szervezési, logisztikai kérdés, és ő el is panaszolja, hogy az ő 
gondja éppen talán ebből adódik, de ezt mindenhol civil szervezetek, karitatív 
szervezetek végzik.  

Mondhatnám, hogy a törvényi szabályozás egy része esetleg 
technikailag még lehet hogy segítene, de önmagában azon a problémán 
segíteni, hogy odafigyelés, hogy szándék kérdése, törvényi szabályozással 
roppant nehéz. Azt a modellt, amit a franciák bevezetnek, mi egyelőre nem 
tartjuk helyesnek, tehát azt a modellt egyelőre nem szeretnénk jogszabályba, 
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jogszabályi rangra emelni. Azzal egyetértünk, hogy a kérdéskörrel minél 
szélesebb körben a velünk együttműködő civilekkel dolgozzunk, ennek a 
formája pedig megteremtődött még tavaly: mint ahogy említettem, az 
egyesületekkel a Földművelésügyi Minisztérium mint gesztor egy 
együttműködést hozott létre, Élelmiszer Érték Fórum egyébként ennek a 
csapatnak a neve. Tavaly az első munkacsoport elkezdte a működését. Itt 
gyakorlatilag megpróbálják a számszerűsítést, az élelmiszerhulladék mértékét, 
annak folyamát, áradatát megbecsülni, hogy erre aztán fel tudják építeni a 
leghatékonyabb intézkedési sort netán az elosztásra, és az AKI-t, az 
Agrárgazdasági Kutatóintézetet bízták meg első körben - ez megtörtént tavaly 
szeptemberben -, hogy legyenek szívesek kutatóintézeti szinten az 
áruházláncokkal és az élelmiszer útjának követésével, megfogható adatokkal 
segíteni ennek a munkacsoportnak a működését.  

Egyébként a nemcsak az élelmiszerhulladéknál, hanem az egyéb 
hulladékoknál is azt mondják a szakemberek mindannyian, hogy az a legjobb 
hulladék, amely nem is keletkezik, ezért egy második nagy feladata lesz ennek 
a munkacsoportnak, amely most februártól szintén elkezdte a működését, 
hogy az EU-szabályozás keretében nézzék meg, milyen jogszabályi módok 
vannak - valószínű, ez egy munkacsoport, tehát ennek van egy szervezet része 
-, milyen jogszabályi keretek működnek. Itt bizonyára kivesézésre fog kerülni 
a francia jogalkotás kérdése. De az alapvető kérdés, hogy milyen 
jogszabályalkotási kereteket tegyünk meg, hogy a hulladék mennyiségét 
csökkentsük, és hogy a fogyasztható tételek netán a javaslat szerint, amit most 
is civil szervezetek végeznek, kerüljenek el a rászorulókhoz. A harmadik 
munkacsoport pedig majd február-márciustól fog elindulni, tehát még nem 
működik, amely a felhasználás, újrahasznosítás, innovatív megoldások körét 
fogja keresni, hogy mit lehet tenni egyáltalán, milyen metodika van ezen a 
területen.  

Ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy a kormányzat teljesen 
tisztában van ezzel a problémakörrel, létező problémakörrel, ismeri az európai 
uniós modelleket, az azokra adott válaszokat, amelyeket hol elfogadhatónak, 
hol kritikusnak minősítünk egyelőre, és megtette a szükséges lépéseket, és 
ebben benne van, hogy ez a munkacsoport, és azt gondolom, hogy ez egy olyan 
széles kört felölelő munkacsoport - karitatív szervezeteket és önkéntes 
egyesületeket is felölel, amelyek már jelenleg is operatívan részt vesznek ezen 
probléma kezelésében, az élelmiszerek rászorulóknak való eljuttatásában -, 
hogy olyan tudással rendelkeznek, hogy együttesen a jogszabályi előterjesztést 
is megteheti, hiszen a 2. munkacsoportnak főként ez lesz a feladata. Én azt 
gondolom, hogy ez lehetőséget biztosít arra, hogy ha netán jogszabályi szinten 
további kezeléseket kell tenni, akkor minden tekintetben egy sok szemponttal 
körbejárt előterjesztést fogunk kapni. Ezt jeleztük egyébként akkor is Kónya 
képviselőtársunknak, hogy ez a folyamat működik, akkor még, tavaly ősszel 
csak az 1. munkacsoport működött, most már a 2. munkacsoport is működik, 
és hamarosan a 3-as, az adott feladatokra specifikált munkacsoport is elkezdi 
a feladatukat. Ezért, mint jeleztem, nem fogjuk támogatni sem a határozati 
javaslatot, sem a törvénytervezetet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? 
(Jelzésre:) Sallai R. Benedek! 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Kormánypárti képviselőtársaim azt mondják, hogy nem annyira jó ez az 
előterjesztés, és kockázatokat rejt az élelmiszerbiztonság szempontjából. 
Lehet, hogy igazuk van, és egyetértek azzal, hogy nem annyira jó, de, kérem 
szépen, akkor úgy kell kormányozni, hogy ne legyen rá szükség, akkor ne 
növekedjen a szegények száma, akik ezt igénylik, akkor olyan kormányzást 
kell megvalósítani, hogy ne legyen erre egy növekvő igény, hiszen azok a 
statisztikai számok, amelyeket az előterjesztés ír, alátámasztott tények. Tehát 
persze, hogy nem jó megoldás, persze, hogy csővégi megoldás az, hogy ilyen 
megoldásokat keresünk, de hogyha nem tud a kormányzat jobb megoldást 
arra, hogy ne növekedjen a szegénység, akkor tisztelettel kell lenni azok iránt 
az előterjesztők iránt, akik legalább valami megoldást keresnek.  

Elnök úrnak teljes mértékben igaza van, hogyne, tehát a legjobb irány a 
hulladékgazdálkodási piramis alapján, a hierarchia azt mondja, hogy a 
legjobb, ami nem keletkezik - ez az előterjesztés erről szól, ez arról szól, hogy 
ne keletkezzen hulladék, hanem fel lehessen használni, mielőtt hulladékká 
válna. Pont ezt segíti elő, ezt a gondolkodást, ezt a gondolatmenetet, hogy 
valamit használjunk. Ajánlom figyelmébe a lakóhelye miatt az elnök úrnak, a 
múlt heti Petőfi Népének a címlapját olvasgattam, a kecskeméti vadaspark 
igazgatója ellen folyik büntetővádi eljárás, mert ilyen zöldségeket kapott nagy 
értékesítői láncoktól, amelyeket ő aztán állatkerti fogyasztásra hasznosított, 
illetve jószágot hizlalt belőle. Jelen pillanatban büntetőeljárás folyik ellene, 
felfüggesztették a munkahelyéről, mert a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése bűncselekményét követte el. Ez a normális világ, amikor valaki 
használni akar valamit? Hogyha odaadják a moslékot a disznónak? Én tudom, 
hogy milyen EU-s szabályok vannak emellett, de ez lenne a normális világ, 
amit követni kell? Nem. Hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor ellentétes 
irányba megyünk.  

Aki erre az előterjesztésre nemmel szavaz, az azt mondja, hogy ne 
keressünk megoldást semmit, az a jó, ha megsemmisítjük ezeket az 
élelmiszereket. Aki itt nemmel szavaz, az azt mondja, hogy nem kell 
semmilyen megoldás. Nyilvánvalóan lehet azon gondolkodni, hogy mi a jobb 
megoldás, meg hogy lehet élelmiszerbiztonságot teremteni.  

Ajánlom Farkas Sándor alelnök úrnak - mert én tudom, hogy ő tud 
értően olvasni, amit nem mindenkiről feltételezek -, hogy az egésznek az 
alapja az, hogy emberi fogyasztásra alkalmas, ezzel kezdődik. Az, amiket el 
tetszett volt mondani példákat: szalmonellás, romlott, ezek kizárják ezt. Az 
emberi fogyasztásra alkalmas, hogyha benne van ez a tétel, akkor az összes 
többi nem számít, mert minden bizonnyal van egy olyan minőségbiztosítási 
rendszer, amely ezt előzetesen vizsgálja, és onnantól kezdve az elmondott 
példák, legyen az szalmonella- vagy bármilyen ételmérgezési típus, nem 
felelnek meg ennek az elvárásnak. Ebből adódóan hogyha ezt a kitételt 
használjuk, hogy emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer ne kerüljön 
hulladékba, innentől kezdve szó nincs arról, hogy valakiket megaláznánk. 
Arról van szó, hogy egy logikus és értelmes rendjét keressük annak, hogy 
valamilyen problémát, sajnos a cső végén, de kezeljünk, mert nyilván az lenne 
a jobb, hogyha nem itt kezelnénk, hanem a szociális ellátásoknál meg a 
munkahelyeknél. 
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Összességében én tehát azt gondolom, hogy lehet vitatkozni arról, hogy 
hogyan lehessen ezeket hasznosítani, lehet vitatkozni arról, hogy hogyan 
legyen az elosztás rendje, de aki itt nemmel szavaz, az azt mondja, hogy nem 
kell megoldás, az a jobb, ha minél több élelmiszert, aminek esztétikai hibája 
van, meg ilyesmi, meg kell semmisíteni. És ez azért szörnyű, mert az egyik 
bizottsági tag itt azt mondja, hogy csak első osztályú élelmiszer létezik. 
Dehogy létezik! Ezek butaságok! Innentől kezdve ha esztétikai hibás egy 
alma… Tudjuk a minőségbiztosítási rendszerből bármelyik élelmiszernél, 
azért van az osztályozás, hogy ki legyen találva. A legtöbb őshonos magyar 
tájfajtának a jellemzője nem felel meg az első osztályúnak esztétikai okok 
miatt, és nem arról van szó, hogy ez egészségtelenebb, hanem arról van szó, 
hogy az esztétikai szabályozás minőségbiztosítási rendszere nem sorolja oda. 
Szó nincs tehát arról, ami itt elhangzik, minden további nélkül lehet 
mérlegelni, és miután ez a legfontosabb kulcsmondat, hogy: emberi 
fogyasztásra alkalmas élelmiszerekről beszélünk, nyilvánvalóan ezek 
hasznosítását meg kellene kezdeni.  

Ez az előterjesztési rendszer, hogy gyakorlatilag a kormány kezébe adja 
a megoldási javaslatot, a kormányt kéri fel, az szerintem kellően konstruktív 
ahhoz, hogy a kormánypárt is támogassa, hiszen nem arról van szó, hogy 
valaki idejött, hogy hozza a zászlót a bölcsek kövével, hogy majd megold 
mindent, hanem azt mondja, hogy a kormánypárt kezében a felelősség a 
kormányzásra, ott van a lehetőség, hogy jogszabályokat fogadjon el, ebből 
adódóan odaadjuk a lehetőséget, hogy történjen valami - csak történjen már 
végre valami! A meg nem szavazás ez ellen való szavazás. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak szeretném jelezni, hogy Pócs János a 

spanyolok álláspontját ismertette, amikor azt mondta, hogy őnáluk csak 
úgynevezett első osztályú minőség van, egyféle minőség van, első osztályú 
termék vagy nem tudom mi. (Pócs János: Így van.) Nem az övét mondta, 
hanem mondta, hogy tanulmányúton volt kinn. Ők ilyen szigorúan veszik, 
hogy az összes többi termék nem létezik, csak első osztályú van, azt adják az 
embereknek.  

(Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Csak egy nagyon rövid megjegyzés. Nem tudom, hogy az előterjesztők járnak-
e üzletekben - csak úgy megkérdezem. (Sallai R. Benedek: Többet, mint 
Orbán Viktor!) Én kérdeztem, és nem Orbán Viktor, ezt azért szeretném 
mondani. Járnak-e zárás előtt, üzletzárás előtt üzletekben? (Kónya Péter: 
Szoktunk!) Ha járnak, akkor teljesen tisztában vannak azzal, hogy például a 
péksütemények esetében ezek az üzletláncok és üzletek általában gyakorlatilag 
leakciózzák… 

 
ELNÖK: 50 százalékkal olcsóbbak.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: …, és nagyon kevés az 

a péksütemény, ami gyakorlatilag a szemétbe kerül. Tehát az is kerül 
valahova. De ugyanez vonatkozik azokra az élelmiszerekre is, amelyeknek már 
közeleg a szavatossági lejárata, és ezeket mind leakciózzák, jóval olcsóbbak. 
Mi a probléma? Megértem, hogy vannak élelmiszerek, amelyeket jó lenne 
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eljuttatni a rászorulóknak, de - engedjék már meg! - én voltam kertészeti 
termelő, nem is kicsi, nem is kevés áruval, és azokat a termékeket a 
legnehezebb eladni, a legnehezebb eljuttatni azokat a termékeket a 
rászorulóknak, amelyek minőségileg, még ha fogyaszthatók is, meg ha én 
esetleg még otthon megeszem, ugyanakkor másnak már át nem adhatók. Ezt 
személyesen tudom mondani tapasztalatból. Köszönöm szépen.  

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

Gábor István közbeszól.) Szűkül az időkeretünk, csak szeretném jelezni, nem 
visszatartva a szót. Kónya Péternek adok szót, de 13 órára a kormánypártiak át 
szeretnének érni a parlamentbe. (Farkas Sándor: Át is fognak érni! - Kónya 
Péter: Mi is!)  

 
KÓNYA PÉTER (független): Nagyon röviden, elnök úr. Csak szeretném 

pontosítani, amit mondott. Azt mondta, hogy az őszi ülésszakban két 
előterjesztésem volt. Az első előterjesztés - csak a jegyzőkönyv miatt - Szabó 
Szabolcs kollégámé volt, én mindössze azt vállaltam, hogy szóban megvédem 
az ő előterjesztését, miután ő egy bizottsági ülésen vett részt. A második 
előterjesztés volt közös előterjesztés. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek a tárgyi tévedésemért. 

(Kónya Péter: Csak így pontos.) Köszönöm.  
Nincs további kérdés. Az előterjesztőnek adok szót. 

Szabó Timea válaszai, reflexiói 

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Jaj, nem is tudom, hol 
kezdjem, elnök úr, hirtelen itt az összefoglalót. Tényleg, én ezt nem értem, 
kormánypártiak, Farkas Sándor meg Pócs képviselő úr, hogy ennyire 
rosszindulatú politikai beszédet tartani, hogy én azért jövök ide, mert meg 
akarom alázni a rászorulókat azzal, hogy emberi fogyasztásra alkalmas, még 
lejárat előtti élelmiszert oda akarok adni (Farkas Sándor közbeszól.), szóval 
ez teljesen fölösleges, és gyomorforgatónak tartom ilyen módon kiforgatni az 
előterjesztést és a szavaimat. Olvassa el! Egyrészről jönni itt péksüteménnyel, 
füstölt nem tudom mivel, hússal, nem közvetlenül a… Nem tudom, olyan 
üzemekről beszélni, amelyeknek köze nincs az előterjesztéshez. Tudja, miről 
beszélünk? Metro áruházról, Tesco áruházról, Auchanról, CBA-ról, Lidlről, 
amelyek már most, ahogy az elnök úr is elmondta, már most önkéntes alapon 
az ország számos pontján részt vesznek ebben. Tehát ezt az önök által is 
jóváhagyott, megszavazott jogszabály már most lehetővé teszi, tehát, ne 
beszéljünk itt félre legalább, tényleg, ostobaságokat ne beszéljünk! 

Az elnök úrnak megköszönöm, hogy legalább kísérletet tett arra, hogy 
itt egy kicsit szakmai irányba elvigye a beszélgetést, bár azt jelezném, hogy itt 
azért nem lehet jogilag értelmezhetetlen dologról beszélni, hiszen ez nem egy 
törvényjavaslat, hanem egy országgyűlési határozati javaslat. Ahogy Sallai 
képviselőtársam is elmondta, az önök kezébe adja azt, hogy konkrétan… Én 
pontosan azért nem adtam be törvényjavaslatot, mert tudom, hogy egy csomó 
szabályozás, ami ezt a területet érinti, nem törvény formájában van 
szabályozva, hanem különböző rendeletekben, tehát nekem erre nincs 
ráhatásom. Ezért is kell többek között a kormány kezébe adni, hogy a 
részletszabályokat a törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályokban rendezze. 
Teljesen fölösleges tehát elmenni ilyen szalmonella meg nem tudom milyen 
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irányba, amikor pontosan tudjuk, hogy a száraztésztát meg a lisztet meg a 
rizst ez a dolog nem érinti. (Farkas Sándor közbeszól.) Olvassa el, ide van írva 
az országgyűlési határozati javaslat, amit ön meg Pócs János beidézett, hogy 
tartós élelmiszer. Nem húsról beszélünk, nem tejtermékről, nem pékáruról, 
hanem tartós élelmiszerről beszélünk.  

Meggyőződésem az, hogy politikai akaratra van szükség, hogy ezt a 
javaslatot támogassuk. Én meghallottam azt, amit az elnök úr is mondott az 1. 
és a 2. munkacsoportról, egyébként örülnénk, ha erről valami további 
tájékoztatás jönne, hogy mi zajlik pontosan, legalább félévenként vagy 
negyedévenként jöjjön valami összefoglaló, hogy éppen hol tart ez a folyamat, 
szerintem a kormánynak sem lenne utolsó, hogyha egyébként ellenzéki pártok 
is támogatni tudnák ezt a folyamatot, és akkor nem lenne szükség ilyen 
javaslatok benyújtására. De nagyon kérem, hogy hallják meg azt, hogy miről 
szól ez a javaslat, hogy nem mi akarjuk a részletszabályokat megalkotni, 
hanem pontosan azt akarjuk megakadályozni, hogy közel 2 millió tonna még 
felhasználható, fogyasztásra alkalmas élelmiszert kidobjunk a kukába.  

Én nem tudom, hogy ki az, aki jár vagy nem jár élelmiszerboltba, de aki 
ma ennek a bizottságnak az ülésén azt mondja, hogy egyébként lejárat előtt 
leértékelnek minden élelmiszert, ezért az elfogy, és nem dobják ki, az a 
Holdról jött, az nem tudja, hogy mi folyik Magyarországon, és nem hajlandó 
ezeket a statisztikákat tudomásul venni. Gyártóktól hallottuk azt, és egyébként 
többek között az Élelmiszerbanktól, hogy a gyártók már fél évvel a lejárat előtt 
- és itt konzervekről beszélünk - nem küldik el az élelmiszerláncoknak ezeket a 
tartós élelmiszereket, mert félnek, hogy nem mennek el, fél év! Olyan 
élelmiszerek kerülnek kidobásra, amelyek még fél évig felhasználhatók. Most 
az nagyon jó, hogy az Élelmiszerbanknak már most van kapcsolata néhány 
ilyen gyártóval, de ezt kell rendszerszintűvé tenni, hogy ne csak egy-két 
gyártóval legyen kapcsolata. Ne engedtessük már meg magunknak azt, hogy 
három-négy hónappal a lejárat előtt kidobjunk élelmiszereket, mert nem 
jutnak el még az áruházba sem!  

Én továbbra is fenntartom azt, hogy ez a határozati javaslat nem szól 
másról, mint arról a szándékról, hogy: 1. segítsük a rászorulókat, 2. 
megakadályozzuk az élelmiszerek fölösleges kidobását. Én továbbra is kérem a 
kormánypárti képviselőket, hogy ezt a szándékot támogassák, a kormányt 
pedig arra, hogy ennek a részletszabályait akkor dolgozza ki, hogy ne csak egy-
két helyen működhessen ez az országban, hanem valóban rendszerszinten, az 
ország minden településére kiterjedve. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja a rászorulókat, 

ennek bizonyítéka, hogy - mint említettem - tavaly létrejött ez a 
munkacsoport, az 1. munkacsoport működik az Élelmiszer Érték Fórum 
keretén belül, a 2. munkacsoport most februárban elindult, a 3. munkacsoport 
pedig hamarosan, február végén, március elején indul.  

A képviselő asszony felvetette, hogy a munkacsoport munkájáról 
esetleg kaphatunk-e tájékoztatást. Meg fogom kérni a titkárságot, illetve az 
albizottságok elnökeit, és valakit, valamelyik albizottságot felkérjük, hogy 
szakmailag, tartamilag vitassák meg ezt a területet, hívják meg az FM 
keretében működő Élelmiszer Érték Fórum felelősét, és akkor hátha látjuk a 
folyamatot is, hogy hol tartunk. 
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Határozathozatal 

Elérkeztünk a szavazáshoz. Kérdezem, ki az, aki támogatja - külön kell 
szavaznunk - a sorrendiség szerint először a határozati javaslatot, a 8538. 
határozati javaslatot. Kérdezem, ki az, aki támogatja a határozati javaslatot. 
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki tartózkodik ennél a határozati javaslatnál? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás, Pócs János elment, és nincs megbízott 
helyettesítője.  

Bizottságunk többsége nem támogatja a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét.  

A T/8539. számú törvényjavaslat kapcsán kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a törvényjavaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki tartózkodik a 
tárgysorozatba vételnél? (Szavazás.) 6 tartózkodás.  

Bizottságunk többsége nem támogatja a tárgysorozatba vételt.  
A 2. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztőnek a 

jelenlétet.  

Döntés az Ellenőrző albizottság 2016. 02. 02-ai, 
határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülését követő 
tanácskozásról készült jegyzőkönyv elkészítéséről 

Elnöki előterjesztés 

A 3. napirendi pont következik: döntés az Ellenőrző albizottság 2016. 
02. 02-ai, határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülését követő 
tanácskozásról készült jegyzőkönyv elkészítéséről. Mint említettem, az ilyen 
esetekhez kapcsolódva tavaly állásfoglalást kértem az Országgyűlés elnökétől. 
Kövér László egyértelműen tisztázta az eljárási rendet ebben az esetben.  

Minden alkalommal határozatképtelenség esetén, ha albizottság 
ülésezik, és határozatképtelenség áll be, a főbizottságnak, azaz nekünk kell 
eldöntenünk, hogy jegyzőkönyvből a gyorsírók elkészítsék-e a számunkra is 
olvasható verziót, és az közzétételre kerüljön. A múltkori alkalommal 
jeleztem, és akkor is olyan döntést hoztunk, hogy én nem javaslom ezeknek a 
bizottsági, albizottsági, határozatképtelenség miatt nem létező üléseknek a 
kvázi gyorsírásról magyar, olvasható írásra való fordítását és közzétételét. Ez 
lesz az előterjesztésem, a múltkor is ez volt.  

(Jelzésre:) Harangozó Gábor kért szót. Megadom a szót. 

Hozzászólás 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Tekintettel az időkorlátra csak nagyon röviden annyit szeretnék jelezni, elnök 
úr, hogy nem nem létező ülés. Az Országgyűlésről szóló törvény lehetővé teszi, 
hogy amennyiben határozatképtelen egy ülés, akkor konzultációt lehet tartani, 
ami egy országgyűlési forma, benne van a házszabályban, tehát a házszabály 
szerint megtartott konzultációt, amelynek a jegyzőkönyvének az elkészítését 
eddig biztosította az Országgyűlés, de miután az elnök urat zavarta ez a 
körülmény, és a házelnök úrnál erre iránymutatást kért, és a házelnök úr azt 
mondta, hogy akkor döntse el a főbizottság, hogy ezt lehetővé teszi-e vagy 
nem, ezért nekünk arról kell döntenünk, hogy a házszabály szerint megtartott 
konzultációról készült jegyzőkönyvet elkészítheti-e a ház, vagy nem - tehát 
nem egy nem létező ülésről. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Az ülés nem létezett, konzultáció lehet akár itt, ebben a 
teremben, akár az irodaház előtt… 

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

nem, ez egy házszabály szerinti konzultáció, elnök úr! 
 
ELNÖK: …, ez lehetséges, viszont ülés nem volt, ezt itt maga az elnök 

jelentette be a kérésemnek megfelelően. Ezen túlmenőleg nem szeretnék erről 
vitatkozni. A konzultáció megtörtént. Én itt az ülésről beszélek, és az nem volt, 
mert a napirendet határozatképtelenség miatt nem tudták elfogadni.  

Én a helyzet tisztázása végett fordultam a házelnök úrhoz, aki általános 
érvényű irányelvet adott ki. Kérem a titkárságot, hogy az alelnök úrhoz ezt 
jutassa el újra. Ezen a fórumon ennek a további elemzését én nem tartom 
szükségszerűnek.  

Ennek következtében viszont kérdezem, van-e további kérdés, 
észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  

Határozathozatal 

Akkor kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy készüljön írásbeli, 
gyorsírásból átfordított jegyzőkönyv. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 3 igen. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) 
6 nem.  

Bizottságunk többsége nem tartja szükségesnek a gyorsírásból normál 
írásba való átfordítását az akkori bizottsági, albizottsági ülésen 
elhangzottaknak.  

Egyebek 

Egyebek. Sallai R. Benedek jelezte, hogy szót fog kérni. Nagyon 
röviden, Benedek! 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Nagyon-nagyon röviden szeretném kérni 

kormánypárti képviselőtársaim segítségét, illetve képviselőként az 
Agrárkamara elnökének is a segítségét. Ezen a héten péntekre, szombatra, 
vasárnapra, három napra a parlament előtt a dunai rakpartra be van jelezve 
240 halászcsalád tiltakozó demonstrációja annak érdekében, hogy a kormány 
folytasson velük tárgyalást annak érdekében, hogy mi lesz a sorsuk, mi lesz az 
eszközeikkel, mi lesz a megélhetésükkel, hogyan fogják biztosítani számukra a 
szelektáló halászat eszközeit a horgászati hasznosítók. Jelen pillanatban a 
földművelésügyi miniszter úr elzárkózott ettől, illetve egy válaszlevélben, saját 
képviselőjüket nem érik el, illetve nem kaptak visszahívást, ezért azt mondták, 
hogy péntektől lesz egy demonstráció, de ettől hajlandóak eltekinteni, 
amennyiben a kormányoldal, amely változtatni tud, megkezdi velük a 
tárgyalást. Nagyon-nagyon hasznosnak és szerencsésnek ítélném, ha nem egy 
újabb nagyobb demonstráció lenne ebben az ügyben, hanem keresnék 
ezeknek a halászszervezeteknek vagy halászcsaládoknak a képviselőit ebben az 
ügyben. Arra kérem a mezőgazdasággal foglalkozó bizottsági tagokat, hogy 
segítsenek ebben. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottságunknak eljárási hatásköre ebben 

az ügyben nincs.  
(Jelzésre:) Farkas Sándor! 
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Csak szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy február 22-én, hétfőn, 
14 órakor kertészeti albizottsági ülést tartunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az egyebeket lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Farkas Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


