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Napirendi javaslat  

 
1. Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10727. szám)  
(Lázár János, Pócs János és dr. Völner Pál (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke 
  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke   
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Kónya Péter (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Győrffy Balázs (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) Harangozó Gábor Istvánnak (MSZP) 
Farkas Sándor (Fidesz) Földi Lászlónak (KDNP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 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, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését. A napirendtervezetet a szokásos módon 
képviselőtársainkhoz eljuttattuk. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy van-e 
kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk 
róla. 

Aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfeltartással ezt jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni. 

Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/10727. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

Egy érdemi napirendi pontunk van. Az egyes kárpótlással összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/10727. számon került 
benyújtásra több képviselőtársunk által. Egyikük jelen van Pócs János 
személyében, a tárgysorozatba vételről fogunk dönteni, és most előterjesztői 
minőségében szót adok Pócs János képviselőtársunknak, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 

Pócs János ismertetője 

PÓCS JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztés egy évtizedek óta tartó igazságtalan 
folyamatnak a részleges lezárását szeretné biztosítani. Tudjuk jól, hogy a 
földtulajdonosok számára egy igazságtalan kárt okozott annak idején az állam, 
az emberek jogosan várják el a mindenkori kormánytól, hogy ebben egy 
kárpótlás történjen. 

Tekintettel arra, hogy a kormány célja a kárpótlási folyamat lezárása, 
ennek a lezárásnak az egyik fontos lépcsője, hogy az állam tulajdonba kerüljön 
az adott területeken, és az érvényben lévő kárpótlási jegyekkel lehetőséget 
tudjunk biztosítani azoknak az embereknek, hogy a „Földet a gazdáknak!” 
programban részt tudjanak venni. Ez az előterjesztés célja, ehhez kérem 
tisztelettel képviselőtársaim támogatását. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdés vagy észrevétel a bizottsági tagok részéről 

van-e? (Jelzésre:) Egy kéz. Akkor Harangozó Gábor alelnök úrnak adok szót. 

Kérdések, hozzászólások 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány megjegyzésem a javaslattal 
kapcsolatban. A kárpótlás lezárásának szándékával a Magyar Szocialista Párt 
is egyetért. Ugyanakkor finoman szólva érthetetlen, hogy miért kell az 
Igazságügyi Minisztériumon átnyúlva a Miniszterelnökséget vezető 
miniszternek és két képviselőtársának egyéni képviselői indítványával 
benyújtani egy ilyen javaslatot. Már maga ez az eljárás is hezitálásra adna 
okot, hogy ilyen formán támogassuk-e vagy nem, de nagyobb baj van a 
tartalmával. Hiszen a törvény az eddigiekben a lezáratlan kárpótlásoknál az 
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önkormányzatok tulajdonába adta a földet, az tette lehetővé, hogy az 
önkormányzati tulajdonba kerüljön, míg jelen javaslat arról szól, hogy az 
önkormányzatok kikerülnek, és helyette az állam kerül be. Ezek után az állam 
nyilván ugyanúgy el akarja árverezni ezeket a földeket, mint ahogy a többi 
állami mezőgazdasági területet árverezi. 

Ezzel mi nemcsak nem értünk egyet, hanem köztudomású, hogy 
népszavazási kezdeményezésünk is van az eladások ellen. Ezért semmiképpen 
sem tudjuk támogatni ezt a formájú lezárását a kárpótlásnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További hozzászóló van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Azt nem kell bizonygatnom, hogy nagy pártolója lennék annak, ha az elrontott 
kárpótlás valamilyen formában legalább rendeződhetne, hiszen nem véletlen, 
hogy egy határozati javaslatot is idehoztam ebben a témában két héttel ezelőtt. 
A bizottság maga akkor ezt elutasította. 

Ez egy részproblémát oldana csak meg, ráadásul a legfontosabb 
aggályom nekem is az ezzel, hogy ezeket a területeket az állam szeretné majd 
kalapács alá rakni és elprivatizálni, amivel mélységesen nem értünk egyet, így 
ezen javaslatot nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, Harangozó Gábor alelnök urat kérem meg, hogy az ülés vezetését addig 
vegye át, míg hozzászólóként megteszem hozzászólásomat. 

 
(Az elnöklést Harangozó Gábor István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

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

továbbiakban ELNÖK: Elnök úr, öné a szó. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Részinformációkra 

alapozódott, úgy érzem, a két ellenzéki hozzászólás, hiszen, ha jól értem az 
előterjesztés célját, tisztítani, tisztázni kívánja a kárpótlások során végre nem 
hajtott és érvényes kárpótlási jeggyel rendelkezők számára esetleg termőföld 
megszerzésének a lehetőségét is. Ezt mondja ki ez a néhány megnyitott 
paragrafus. Ennek első lépésében a szövetkezeti körben maradt, de kárpótlás 
során ki nem osztott földterületek kerülnének át, tehát a szövetkezeti 
földalapból kerülnének át az állam tulajdonába, majd pedig az állam az 
érvényes kárpótlási jeggyel rendelkezőknek nyitná meg a lehetőséget, hogy az 
államtól érvényesítsék a kárpótlási jogosultságukat. 

Én ezt logikailag tisztának látom, valóban ehhez a lépéshez az is kell, 
amit itt alelnök úr kifogásolt, hogy a négy hónap után ki nem osztott földek 
esetében a mai, még érvényes, de már mondhatnám, hogy működésképtelen 
törvényben az önkormányzatokat jelölte meg ezen földek tulajdonosainak; ezt 
tisztázza, amely nem tudja országos szinten az esetleges érvényes kárpótlási 
jeggyel rendelkezőknek ezt az igényét kielégíteni, mi több, nem is akarja ezt, 
tegyük hozzá. Ez az állam, aki azt mondja, hogy igen, vállalom annak a 
felelősségét, hogy ezek a ki nem osztott és rendezetlen földek most egységesen 
állami irányítás alá kerülnek, és én leszek, az állam, aki a feltételeket 
megnyitom a kárpótlási jeggyel, még érvényes jeggyel rendelkezők felé, hogy 
ezt tegye meg az érvényesülés irányába. 



 7

Ebben én nem látok olyan esetleges sandaságot, ami itt a megszólalók 
részéről fölmerült. Tudom, hogy ez örök vita, az állami földeknek annak idején 
a bérbe adása, jelen pillanatban a nyílt, licitálásos árverése. Én azt tudomásul 
veszem, hogy az ellenzék ezt nem így gondolta vagy nem is gondolta volna 
egyáltalán vagy nem ezen a módon, ez rendben van. Ez egy politikai vita vagy 
a „Földet a gazdáknak!” program keretében egy elméleti vita, hogy így kell-e 
földet juttatni a gazdáknak, de itt másról van szó. Itt egy lezáratlan, 
rendezetlen és sok vitát még jelenleg is alkotó ügynek – szerintem - egy elég 
világos menetrendjét próbálják meg az előterjesztők meghatározni. 

Nekem még itt mint bizottsági elnöknek is érkeznek kárpótlással 
kapcsolatos igények, és én ilyenkor csak az Igazságügyi Minisztérium 
háttérintézményéhez tudok irányítani, egy kárrendezési hivatal működik 
néhány személlyel, aki egyáltalán megnézi ilyenkor, hogy érvényes-e a 
kárpótlási igénye, megtalálható-e ez a föld, és a többi. Ezek majdnem mindig 
nemleges válaszok, hozzáteszem, mert olyan élethelyzeteket próbálnak most 
érvényesíteni, hogy akkor nem volt idejük, nem gondolták, hogy szükségük 
lesz arra a földre, és a többi - írják le a hozzám, hozzánk fordulók -, de most 
már nagy szüksége lenne rá, főleg azért, mert ott nyílik az ipari park most a 
város szélén. Azt értjük most már, hogy micsoda nagy változás történt, mert 
akkor egy hektárt a falu szélén nem akart senki sem - esetleg ott maradt 
parlagon - kárpótolni, aztán most már a felértékelődés következtében 
utólagosan mégis úgy érzik, hogy az az övék lehetett volna, miközben tudjuk, 
hogy számtalan jogvesztő határidő övezte az egész kárpótlás folyamatát. 

Én erre jól emlékszem, mert kvázi felnőtt fejjel, a magunk és a 
településünk sok-sok gazdájának az ügyét ismerve tudom, hogy milyen 
rendkívül feszített tempóban kellett a jogos igényeket érvényesíteni. És 
kiderült, hogy a jogos igények érvényesítése közepette sem mindenki jutott 
hozzá a termőföldhöz. Ezek a visszamaradt földek, amiről szól a (2) bekezdés 
is, hogy így a szövetkezeti földalapban felhalmozódott földeket most az állam 
megpróbálja saját kézbe venni úgymond, és újra országos szinten egységesítve 
ezzel a lehetőséggel megnyitni a kárpótlásban esetleg sértett személyek felé a 
kárpótlás lehetőségét. 

Tehát mondom, én a logikai részét tisztának, világosnak látom. Nagyon 
sok okoskodás, elmélet és minden született arról az elmúlt húsz évben, hogy 
mit kellene még csinálni. Érdemileg egyetlenegy kormány ehhez hozzá nem 
nyúlt, vagy nem mondta, hogy na, akkor én így szeretném ezt, így gondolom, 
hogy ez megoldható lenne. Most úgy néz ki, hogy egy Miniszterelnökséget 
vezető miniszter érezte úgy, hogy eljött az idő, hogy ezt rendezzék. 
(Harangozó Gábor István közbeszólása.) Ismerem természetesen, hogy miért 
egyéni képviselő… Ne is folytassuk! Május vége van, tehát vannak kényszerű 
időrendi kötöttségek is ebben az ügyben. Lehet, hogy várhatott volna 
szeptemberig, és akkor a kormány nyújtja be. Őszintén megmondom, ezt én 
magam sem tudom, hogy miniszter úr miért így döntött, hogy nem saját 
minisztériuma a benyújtó, hanem ő egyéni indítványban tette meg, és 
csatlakozott hozzá két előterjesztő is. 

Tényleg csak egy megjegyzés, Magyar Zoltán képviselőtársam, mert 
magánszemélyként is beszélgetünk természetesen húsz év kárpótlásának 
anomáliáiról. Aki akkor benne volt, emlékszünk, alkotmánybírósági döntések 
borították fel az akkori Antall-kormány tisztának tűnő szándékát, és 
zavarodott meg minden, és részleges kárpótlások lettek, és hadd ne soroljuk. 
Aki még visszaemlékszik, én igen, aki nem, az majd tanulmányokból, 
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történelmi tanulmányokból olvashatja ezeket az időszakokat, de Magyar 
Zoltán a múltkori indítványában ezt az elmúlt 20-25 éves folyamatot 
javasolta, az egészet úgymond felülvizsgálni. Én akkor mondtam, hogy erre 
azért mi kevesen lennénk, és nem is látnám az értelmét, mert az lett volna 
egyből a kérdésem, hogy rendben, és akkor az a vizsgálóbizottság 
megállapítja, hogy itt vannak sértettek; és az lenne a kérdésem, vagy volt a 
kérdésem akkor is: és akkor hogyan tovább? Tehát megállapítja a 
vizsgálóbizottság, hogy vannak sértettek, és ki lesz az, aki utána teljesíteni 
tudja az ő jogosnak vélt sérelmük rendezését? 

Tehát én erre nem látok lehetőséget, és mint mondtam, nem láttam 
annak a határozati javaslatnak azt a következményét, hogy joghatályos, tehát 
egy olyan erővel tudott volna fellépni, ami valódi ügyek elrendezésére szolgált 
volna. Ezt őszintén mondom, mert abban ezt nem láttam. Iszonyú nagy témát 
ölelt volna fel, nemcsak termőföldről, itt gyárakról és mindenről 
elkezdhettünk volna polemizálni, hogy az kié volt és kié lett. Épp ez esetben a 
termőföldnél úgy látszik, hogy van még egy olyan tiszta logika alapján 
rendezhető ügy, amiben az esetleges ma még jogosultaknak feltűnő 
magánszemélyek érvényesíthetik a kárpótlásukat. Erre tesz javaslatot az én 
olvasatomban ez az előterjesztés. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr, visszaadom az elnöklést. 
 

(Az elnöklést Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm. Van-e további hozzászóló az előterjesztőn kívül, mert neki utoljára 
adnék szót a válaszokra. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid 

kérdés, nyilván pontos számot nem lehet mondani, hiszen akkor nem lenne itt 
előttünk ez a javaslat, de körülbelül lehet-e tudni, hogy nagyságrendileg 
mennyi területet érinthet ez így országosan? 

 
ELNÖK: Őszintén mondom, én magam is érdeklődéssel várom a vitáját 

ennek a parlamentben, és bízom benne, hogy maguk az előterjesztők is, talán 
Völner Pál, aki egyben parlamenti államtitkár is, tehát valószínű, hogy olyan 
információk birtokában van, ami a vitában elő kell hogy jöjjön majd. Nekem 
semmilyen, bizottságunknak semmilyen ilyen adata nincs. Egy adatgyűjtő 
lehet, mint az előbb említettem, az Igazságügyi Minisztérium kárpótlási 
hivatal háttérintézménye, akiknél minden ilyen adat elvileg rendelkezésre áll. 
Lehet, hogy nem is jól mondom az intézmény nevét, de valami hasonló nevű, 
néhány személyes hivatal még jelenleg is működik. Nekem nincs válaszom rá. 

Ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor most adnék szót az 
előterjesztőnek viszonválaszra. 

Pócs János reagálása 

PÓCS JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy a „Földet a 
gazdáknak!” program július 31-ével lezárul. Meggyőződésem szerint, ha 
évtizedek óta tolunk magunk előtt egy olyan problémát, ami a kárpótlásról 
szól, egy igazságtalan törvény miatt, akkor nem lehet ez kérdés, hogy most ki 
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nyújtja be, és hogy az irányító - az Igazságügyi Hivatalon keresztül ez 
ugyanúgy végig fog futni. 

Szerintem a kérdésekkel kapcsolatban egy kicsit a legvisszásabb az, 
amit Harangozó Gábor képviselő úr elmondott, több szempontból. Azért ezt 
az igazságtalan döntést mégiscsak az önök jogelődje hozta meg annak idején, 
elvett egy magántulajdont azoktól az emberektől, akiknek egy jelentős része 
vagy hozzátartozójuk még él, és elvárja a mindenkori kormánytól, hogy ebben 
egy igazságos lépés szülessen. A rendszerváltás után önöknek három ciklus 
állt rendelkezésükre, saját lelkiismeret-furdalásuktól vezérelve sem gondolták, 
hogy valamit tenni kellene ebben az ügyben. Most az a kritika, amit önök 
megfogalmaznak - és ugye, ezt el is mondta, hogy jelenleg is népszavazást 
kezdeményeznek; akkor valamilyen szinten a lelkiismeretnek most is meg 
kellene szólalni, mondjuk, kifejezetten ennél az előterjesztésnél, hiszen 
valamit rendbe kellene tenni, amit az önök padsoraiban az önök tanácsadói 
rontottak el. 

Nem tudom, hogy gondolja ettől igazságosabb módon. Ha mondjuk, a 
kárpótlással egyetértenek, ha egyetértenek azzal, hogy valami igazságtalanul 
beleszólt a magánemberek tulajdonába valamikor, és ebben valamit rendbe 
kellene tenni, ha született volna a kormány részéről egy olyan előterjesztés, 
hogy vevőkijelölés vagy az érintettek, az érintettek hozzátartozói számára 
valamilyen földtulajdon átadása az állam vagy az önkormányzatok 
közbevetésével, akkor talán jogosan fogalmazhatnának úgy, hogy ez 
igazságtalan, meg halljuk már a parlamenti vitákban, hogy a mutyi meg a 
haverok meg ilyenek. Képviselő úr, bármennyire próbálják önök sulykolni a 
Jobbikkal karöltve, hogy milyen igazságtalan lépés az árverés, a 
magántulajdonba adás, a „Földet a gazdáknak!” program, senki - önöknek 
lehetőségük lett volna, három ciklusnyi lehetőség lett volna, miért nem tették 
meg? De ki tud attól jobbat? Mondja el a Jobbik, ha tud attól jobbat, 
igazságosabbat, hogy valaki elmegy egy nyilvános árverésre, feltartja a kezét, 
és aki többet ad, aki a feltételeknek megfelel, az elviszi politikai és 
párthovatartozástól függetlenül. Lehetett volna vevőkijelölés, lehetett volna 
azt mondani, hogy akik bérelték a földet, azok jogosak, és nincs árverés. Akkor 
önök jogosan mondhatnák azt, amit elmondtak. 

A „Földet a gazdáknak!” programban mindenféle tesztüzem végigment, 
eltelt hosszú idő, és amivel önök riogattak, semmi nem jött be. Semmi nem 
jött be abból a riogatásból. Úgy gondolom, hogy ezzel az előterjesztéssel 
kapcsolatban már csak azért is illene egy kicsit visszább fogni magukat, mert 
láthatják, hogy amit az elmúlt hónapokban műveltek a trágyaborogatástól 
kezdve az LMP-s képviselőn keresztül az ellenzéki pártok, egymás karját, kezét 
fogva, abból semmi nem történt. És nem tud attól egy igazságosabb 
programot senki letenni az asztalra, mint ami ebben az ügyben történt. 
Hangsúlyozom: politikai, párthovatartozástól függetlenül egy nyilvános 
árverésre elmegy valaki, az adott feltételeknek megfelelően, aki többet ad, az 
elviszi. Mondjon ettől bárki igazságosabbat! Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Igen, de ha kérhetem, ne most mondjuk ezt a jobb ötletet, 

hanem kizárólag térjünk rá a benyújtott törvénytervezet tárgysorozatba-vételi, 
tartalmi kérdéseire. Ha nincs további kérdés és észrevétel, akkor szavazáshoz 
érkeztünk. 
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Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy az imént tárgyalt 
T/10727. sorszámú indítványt tárgysorozatba vegyük. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Ez 4 nem. 

Tehát 6 igen, 4 nem szavazattal a bizottságunk tárgysorozatba vette az 
indítványt. Az 1. napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató 

Az egyebeknél megint óvatos vagyok, hogy hogyan fogunk a jövő héten 
majd ülésezni, hiszen több témánk is van az e héten sorra kerülő parlamenti 
ülésen. Minimum négy, de maximum öt olyan törvénytervezetet láttam, ami 
miatt részletes vitát kell majd tartanunk. Ez jövő héten kiírásra kerül 
megfelelő időben, előtte jelezzük az ülésnapot, amelyik vagy kedd, vagy 
nagyobb eséllyel lehet, hogy szerda, de ebben még nincs döntés. Jelezni 
fogjuk. 

Van-e az egyebekben másnak megjegyeznivalója? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Az egyebeket is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc)  

Harangozó Gábor István 
a bizottság alelnöke 

 

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 

 


