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Napirendi javaslat  

 
1. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12727. szám)  
(Pócs János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. A nemzeti gazdaság- és élelmiszerbiztonsági tartalékról szóló 
szabályozás megalkotásának szükségességéről szóló határozati javaslat 
(H/12642. szám)  
(Magyar Zoltán (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Dankó Béla (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Földi László (KDNP) Font Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
 
 

 



 5

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 39 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat 
segítő tisztviselőket, köszönöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik 
bizottságunk nyílt ülését! A napirendtervezetet a szokásos módon előre 
kiküldtük képviselőtársaimnak. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel 
ehhez? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán alelnök úr! 

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

elnök úr. Ahogy már szóban jeleztem az elnök úr irányába, az lenne a 
bizottság felé a tiszteletteljes kérésem, hogy a két napirendi pontot cseréljük 
meg, mivel váratlan frakcióülést hívtak össze nálunk, és el kellene rohannom. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez a jelzés valóban megérkezett, ezért erről 

a napirendipont-cseréről – ha ezen kívül nincs más észrevétel (Senki nem 
jelentkezik.), nincs – kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendipont-
cserét támogatják-e. Amennyiben igen, kézfeltartással jelezzük! (Szavazás.) 
Egyhangú. A csere megtörtént.  

Ezek után az így módosított napirenddel kapcsolatosan kérdezem, hogy 
ki az, aki egyetért azzal. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezek 
szerint fogunk haladni.  

A nemzeti gazdaság- és élelmiszerbiztonsági tartalékról szóló 
szabályozás megalkotásának szükségességéről szóló 
H/12642. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Így aztán meg is adom a szót Magyar Zoltánnak, az előterjesztőnek.  

Magyar Zoltán szóbeli kiegészítése 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm a szót, elnök úr, és a bizottság felé is köszönöm a megértést, 
igyekszem nagyon rövid lenni. 

Az előttünk fekvő határozati javaslatban arra teszek kísérletet, hogy az 
állam orvosolja azt a most már fennálló problémát, hogy nincs nemzeti 
élelmiszertartaléka az országunknak. Ezt korábban a Tartalékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. menedzselte, de azt 2015 végével felszámolták. A honlapja már 
nem frissül, de még elérhető, így két rövid idézettel szeretném csak 
alátámasztani azt, hogy korábban az állam szerint is miért volt ez fontos: „Az 
állami tartalékolás szinte a világ valamennyi országában megtalálható.” és 
„Megszervezését gazdaságpolitikai, természeti és műszaki kockázatok 
indokolták.”. Röviden ennyi.  

Lázár miniszter úrnak volt még egy korábbi felszólalása, illetve Fazekas 
miniszter úrnak is megtaláltam egy-egy reakcióját. Fazekas miniszter úr 
beismerte, hogy külön tanulmány nem készült a megszüntetéssel 
kapcsolatban, tehát így ez duplán aggályos, illetve a brókerbotrányban is 
bukott a TIG 410 milliót, ez is közrejátszhatott a megszüntetésében. Lázár 
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miniszter úr pedig szeptember 30-ai határidővel ígérte, hogy valamiféle 
orvoslása lesz ennek a hiánynak, de én nem találkoztam még ezzel. 

Röviden ezek indokolják, hogy szükséges lenne kormányzati szinten 
foglalkozni a problémával. Köszönöm, elnök úr.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Magamhoz ragadnám a szót ez esetben. 
Egy érdekes kérdést feszeget a képviselő úr, ezt el kell ismerni, de annál sokkal 
többről van szó, mint amit ő az indítványban kezdeményezett. Az előélete igaz 
a felvezetésnek, tehát konkrétan a TIG esete, annak a megszűnése, azonban a 
katasztrófa- és a vészhelyzetek kezelése ennél sokkal összetettebb.  

Miután ez az indítvány megérkezett, mi magunk a kormánypárti 
oldalon is megpróbáltunk utánanézni, hogy akkor itt mi is a helyzet, illetve mi 
az irányadó szabály egy ilyen rendszer működtetéséhez, és meglepő módon 
egy elég régi kormányrendeletet látunk, amely kiadja az irányt: a 131/2003-
ast, amely egyértelműen tisztázza, hogy kik a szereplői a védelmi helyzet, a 
vészhelyzet és netán az ön által is említett tartalékolási kötelezettségnek, és az 
FM nem. Először is tehát nem érezzük magunkat itt a bizottságban 
illetékesnek arra, hogy ezzel a határozati javaslattal érdemben foglalkozzunk, 
habár a képviselő úrnak természetesen minden lehetősége megvan, hogy ezt 
egy bizottsághoz benyújtsa, de rögtön merjük majd javasolni a tartózkodásunk 
mellett – tehát nem fogjuk igennel megszavazni ezt a határozati javaslatot, 
tartózkodást fogok javasolni –, hogy egy másik, illetékes bizottság tárgykörébe 
nyújtsa ezt be, ugyanis ez a kormányrendelet egyértelművé teszi, hogy egy 
nagyon bonyolult, összetett rendszerről van szó, amikor vészhelyzeti 
tartalékolásról és annak az előkészítéséről gondolkodunk. Persze ennek mi 
csak a végpontját láttuk, hogy van egy TIG, ez és az történt vele, kész.  

Az élő 131/2003-as rendelet – lefordítva az ottani kötelezettségeket – 
két operatív minisztériumot határoz meg a mai kormányzati struktúrában, a 
jelenlegi kormánystruktúrában: a Honvédelmi Minisztériumot és a 
Belügyminisztériumot, más szavakkal illeti, de a lényeg ez, és a mindezeket 
felügyelő Miniszterelnökséget, tehát három minisztérium érintett egy ilyen 
kérdésnek a megvitatásában. Nem árulok el titkot, hogy tettünk fel érdeklődő 
kérdést e három minisztérium felé, és mint kiderült, dolgoznak rajta, 
függetlenül ettől a határozati javaslattól, tehát ők pontosan tudják, hogy ez a 
kérdés lefedetlen maradt, konkretizálva akár a Tartalékgazdálkodási Intézet 
utáni helyzetet, de nincs olyan értelmű helyzet, amiben veszélyt kellene 
látnunk, vagy netán az élelmiszer- vagy a vízgazdálkodás kérdését vészesnek 
kellene látnunk.  

Egy példát hadd említsek meg! Az EU megállapította, hogy a Dél-
Alföldön magas a víz arzéntartalma. Nagyon nagy vitáink voltak róla, hogy 
véleményünk szerint nem magas, de ők az összes bevitt arzéntartalommal 
együtt nézik, hogy egy ember mennyi arzént fogyaszt el, és ők, mint tudjuk, 
nemcsak a vizet nézték meg, hanem az éves tengerihal-fogyasztást is, amiben 
viszont magas az arzéntartalom, és a víz meg a tengeri hal miatt úgy 
döntöttek, hogy a tengeri halban nem tudják az arzéntartalmat csökkenteni, 
ezért a víznél csökkentik egy iszonyú alacsony értékre. Na, ennek a szintnek 
viszont a dél-alföldi vízbázis nem felelt meg, ezért egy rendkívül nagy, több 
milliárd forintos uniós arzénmentesítési program indult el. A program a 
meghatározott határidőre nem zárult le, ezért – ez egy olyan 3-4 évvel ezelőtt 
volt – kötelezték az országot, hogy biztosítsa az ott élő lakosoknak az 
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arzénmentes vizet, és bármennyire is a vízügy lehetne akár belügyi vagy akár 
FM-es kérdés, nem ők végezték ezt, hanem a Honvédelmi Minisztérium, ők 
telepítettek ilyen konténereket, mert él ez az előbb említett jogszabály, hogy 
vészhelyzeti időszakban többek között a HM-re került kiosztásra ez a feladat. 
Megjegyzem: azóta elkészült a teljes Dél-Alföld arzénmentesítése, tehát ezekre 
a konténerekre már nincs szükség, de az átmeneti állapotra kötelezte az EU, 
hogy a biztosított minőségi víz ott legyen. (Megérkezik Farkas Sándor.) Azt is 
megjegyzem, hogy senki nem fogyasztotta ezt a konténerekben lévő vizet, 
mert mindenki az addig jól ismert vizet fogyasztotta, merthogy tengeri halat 
olyan mennyiségben nem esznek az alföldi emberek, hogy akkora 
arzénmennyiséget bevittek volna.  

Csak egy példát akartam megemlíteni, hogy ugyan úgy tűnik, hogy a 
vízkérdés esetleg a mi szabályozási körünkbe, netán a Belügyminisztérium 
szabályozási körébe tartozik, de egy ilyen vészhelyzeti ügy lekezelése az előbb 
említett törvény és az abból fakadó kormányrendeletek következtében, mint 
említettem, a HM-hez, a BM-hez és a Miniszterelnökséghez tartozik.  

Ennek összegzéseképpen szeretném jelezni, hogy a tartózkodásunkat 
tudjuk csak ehhez adni, nem fogjuk a tárgysorozatba vételét javasolni. Mint 
említettem, merem javasolni másik, érintett bizottságoknál ennek a 
benyújtását. Úgy érzem, abszolút nem feladatkörünk ennek a kérdéskörnek a 
kezelése. Mondom, jogilag természetesen be lehet nyújtani a bizottságunkhoz 
egy ilyen kérdéskört is, de én azért próbáltam ismertetni a hátteret is ezzel 
kapcsolatban, hogy talán érthetőbb legyen a tartózkodásunk oka. Köszönöm 
szépen.  

A bizottsági tagok részéről van-e további kérdés, észrevétel ehhez a 
határozati javaslathoz? (Senki nem jelentkezik.) Farkas Sándornak említem, 
hogy a 2. napirendi ponttal, Magyar Zoltán képviselőtársunk indítványával 
foglalkozunk, megcseréltük a napirendi pontokat. (Farkas Sándor: Látom, 
köszönöm.) 

Akkor visszaadom a szót az előterjesztőnek.  

Magyar Zoltán reflexiói 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 
Köszönöm, elnök úr. Az FM érintettsége 2016. január 1-jével szűnt meg, tehát 
én nem tartom azt problémának, hogy jelenleg éppen nem az FM hatásköre, 
hisz azt egy egyszerű rendelettel módosították, egy évvel ezelőtt még az FM 
hatásköre volt, így minden bizonnyal kérhetnénk a kormányt, hogy az 
élelmiszerrel kapcsolatos ilyen jellegű kérdések újra FM-érintettségbe 
tartozzanak. Ettől függetlenül megértettem az elnök úr érvelését, és köszönöm 
is a tanácsokat, mindenképpen élni fogok a többi érintett, jelenleg érintett 
bizottságnál ezzel a határozati javaslattal. 

Én azért azt roppant aggályosnak tartom, hogy nincs nemzeti 
élelmiszer-raktározás, és a Miniszterelnökségen még csak gyakorlatilag 
gondolkodnak azon, hogy milyen formában kellene ezt orvosolni. Így 
fenntartom a javaslatomat, és arra kérem a bizottságot, hogy engedje tovább 
ezt a határozati javaslatot, hogy az Országgyűlés előtt, immár minden érintett 
bizottság képviselőivel tudjuk ezt az ügyet megvitatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem az FM védelmében – nem szorul az 

védelemre általunk –, de hadd jegyezzem meg, hogy amikor feladatot kap 
ilyen témakörben, azt azért kapja, mert az előbb említett három minisztérium 
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védelmi szempontból dönt, és kijelöli, de alapvetően változatlanul a 
Miniszterelnökség, a HM és a BM az eljáró hatóság, maximum kijelöl még 
további államigazgatási szervet vagy minisztériumot.  

Határozathozatal 

Értettem a képviselő úr állásfoglalását, ezért szavaznunk kell róla. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) Egy. Ki az, aki 
tartózkodik az indítványnál? (Szavazás.) Hat. Bizottságunk nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt.  

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról 
szóló T/12727. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely szintén egy tárgysorozatba vétel, 
Pócs János képviselőtársunk önálló indítványáé. (Magyar Zoltán távozik.) 
Megadom a szót bizottsági tagunknak most mint előterjesztőnek.  

Pócs János szóbeli kiegészítése 

PÓCS JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottsági Tagok! Kérem, engedjék meg, hogy röviden, tömörítve, a gyakorlati 
tapasztalatokat kiemelve szóljak néhány szót az eljárási törvény módosításnak 
jelentőségéről. A jogszerű földhasználókra vonatkozó szabályok kiegészítése 
érdekében van szükség a törvény módosítására. Ahogy a korábbi, hasonló 
jellegű módosítások esetén, úgy most is a gyakorlati tapasztalatok alapján 
egészül ki a jogszerű földhasználatot igazoló dokumentumok köre. Így azért 
kérem, hogy a törvénymódosítási javaslatomat támogatni szíveskedjenek, 
hogy a jogszerű földhasználat igazolható legyen a továbbiakban a következő 
pontok alapján: a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötött megbízási 
szerződéssel, az NFA-törvény 18. § (5) bekezdése szerint – ilyen megbízási 
szerződést maximum egy gazdasági évre, a termőföld védelme, hasznosítási 
kötelezettségeinek teljesítése vagy a művelés alól kivett területek ápolása 
céljából köthet a szervezet –, valamint a jegyző által kiadott, a földhasználat 
tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal is, ez az igazolási forma csak 
korlátozottan alkalmazható. Az igazolást csak a támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló határidő lejártáig lehet kiállítani.  

A javaslat tartalma szerint már előre rendezi a földterület 
vagyonkezelésével megbízott költségvetési szervek jogutódlásának kérdését is. 
Ez a rendelkezés a jegyzői igazolás kivételével már a folyamatban lévő 
eljárásokra is alkalmazható lesz.  

A másik fontos kérdéskör a Ftv. módosítását kezdeményezi az osztatlan 
közös tulajdonú földterületek használati megosztásának problémája kapcsán. 
A jelenlegi törvény egyhangú döntéshozatalhoz köti a földhasználati 
megállapodások kialakítását, ami a gyakorlatban sajnos jórészt 
működésképtelen. A javaslatom szerint érdemes lenne áttérni az egy tulajdoni 
hányad alapján számított feles többségi döntéshozatali rendszerre. Ez a 
rendszer, amellett, hogy működőképesebb, érdekellentétek esetén kevesebb 
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védelmet biztosít, mint a jelenlegi, egyhangú döntéshozatali rendszer, ezért 
kerültek beépítésre a kisebbségvédelmi rendelkezések. Ezek értelmében a 
használati rend kialakításáról való döntéshez minősített többség szükséges, ha 
a használati rendre vonatkozó ajánlattal a tulajdonosoknak legalább a 
10 százaléka nem ért egyet.  

Az osztatlan közös tulajdon használatának könnyítése érdekében a 
javaslat bevezeti a többlethasználati megállapodás intézményét azokra az 
esetekre, amikor egy tulajdonostárs az érintett tulajdonostársakkal 
egyetértésben saját tulajdoni hányadnál nagyobb földterületet kíván 
használni. Az egységes jogértelmezés érdekében a javaslat tisztázza, hogy ilyen 
megállapodás jön létre azokban az esetekben is, amikor a tulajdonostárs a 
földforgalmi törvényben szabályozott előhaszonbérleti jogát gyakorolja.  

Ezen indoklás alapján kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 
törvénymódosítást támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit hadd jegyezzek meg a két nagy 
szakasz megnyitásával kapcsolatosan, az elsőnél, hogy ez a jegyzők általi 
igazolás egy új fordulat, és majd kérem az előterjesztőt, hogy ezt, minden 
fordulatát tisztázzuk, földhivatali bejegyzés és igazolások kontra jegyző. 
Értem, hogy szűkített körben van a jegyző, de hogy átfedés vagy duplikációs 
igazolás vagy vitára okot adó igazolás ne történjen, mert azzal akkor csak 
újabb kétséges helyzetet állítunk elő az egyik, illetve a másik fél javára, amikor 
majd ott vitatkoznak, hogy ki a jogosult végül is. Ez az egyik az első megnyitott 
szakaszhoz.  

A másodikhoz pedig csak egy történeti megjegyzésem van. Nem tudom, 
hogy hányadik változata ez most már az osztatlan közös tulajdonú földek 
igazolásának, hogy ki melyik részt és milyen erővel, feles, mindenki egyetért, 
most feles, de kétharmados akkor, hogyha 10 százalék nem ért vele egyet 
variációk. Mondhatom azt, hogy próbáljuk meg, tehát ebben jót csak akkor 
fogunk tenni, hogyha valamikor egyszer az összes osztatlan közöst 
megszüntetjük, és mindenki pontosan tudja, hogy hol a mezsgyehatár, és 
melyik az övé. (Farkas Sándor: Ez nem mostanában lesz!) Én tehát erre 
ösztönözném az illetékes szerveket, mert addig mindig csak variációkban 
fogunk tudni gondolkodni.  

Van-e további hozzászólás képviselőtársaim részéről? (Pócs János 
jelzésére:) Én csak mint előterjesztőnek fogok akkor szót adni, János, mert ha 
nincs további hozzászólás, akkor le is zárhatjuk a vitarészt, és akkor az 
előterjesztőnek megadom a szót a viszonválaszra.  

Pócs János reflexiói 

PÓCS JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Azt 
szeretném kiemelni, hogy az előterjesztésben fel van sorolva, hogy a sorrendet 
kell figyelembe venni, és az előterjesztés szerint a jegyző a sorrendben az 
utolsó.  

 
ELNÖK: Ühüm! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm.  
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ELNÖK: Jó. Ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem 
jelentkezik.), akkor szavazunk róla.  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy tárgysorozatba vegyük a 
T/12727. indítványt Pócs János részéről. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 6 igennel bizottságunk egyhangúlag tárgysorozatba vette.  

A 2. napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben annyit szeretnék jelezni, hogy várhatóan jövő héten 
kedden tartunk ülést; az biztos, hogy tartunk, tehát azt merem mondani, 
merthogy a héten több mezőgazdasági tárgyú téma kerül a parlament elé, 
ennek következtében a részletes vitát majd a bizottságunknak kell 
megtárgyalnia.  

Még egy eseményre hívnám fel a figyelmet: ciprusi delegáció fog 
érkezni hétfőn, akik konzultációra hívtak minket, a Mezőgazdasági bizottságot 
is, majd kérnék egy tájékoztatót kiküldeni a bizottság tagjainak. Akit ez esetleg 
érdekel a hétfői napon, azt kérem, hogy vegyen részt rajta, egy konzultáción. 
(Farkas Sándor: Délelőtt, délután?) Ez egy délelőtti órában lesz, úgy raktuk, 
hogy az esetleges parlamenti munkában is részt tudjunk venni.  

Az egyebekben nekem nincs több jeleznivalóm. Ha másnak sincs (Senki 
nem jelentkezik.), akkor az egyebeket is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


