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Napirendi javaslat  

 
1. Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/357. 

szám) 
(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ. 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése szerint) 
(Kivételes eljárás keretében) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth László (Fidesz) , a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kara Ákos (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
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Helyettesítési megbízást adott 
 
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
Jakab István (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Tóbiás József (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP) 
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP) 
Tuzson Bence (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz) 
Tukacs István (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  
 
 

Meghívottak  
 
Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Font Sándor (Fidesz) előterjesztő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat és a jelen lévő munkatársakat. A 
bizottsági ülést megnyitom. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
A helyettesítési renddel kapcsolatosan tájékoztatom a bizottságot, hogy dr. 

Mátrai Márta képviselő asszony helyettesíti Ágh Péter képviselőtársunkat, dr. Mengyi 
Roland képviselő úr Lasztovicza Jenő képviselőtársunkat, Hiszékeny Dezső 
képviselőtársunk Tóbiás József képviselőtársunkat, Pesti Imre képviselőtársunk 
Jakab István képviselőtársunkat, végül Legény Zsolt képviselő úr Lukács Zoltán 
képviselőtársunkat helyettesíti. 

A képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérdezem, hogy ki az, 
aki ennek megfelelően támogatja az előterjesztett napirendi javaslatot. Kérem, 
szavazzunk! (Szavazás.) Tizenhét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Öt nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás.  

A bizottság a napirendet elfogadta.  

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/357. szám) 

Ennek megfelelően megkezdjük az egyes földügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Ezzel kapcsolatosan az 1. pont alatt 
Magyar Zoltán képviselőtársunk a törvényjavaslat 12. §-ának elhagyását javasolja.  

Az 1. pontra vonatkozóan tehát megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki az, aki 
hozzá kíván szólni. (Jelzésre:) Parancsoljon, ügyrendi kérdésben, Staudt képviselő úr! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A módosító javaslatok 

sorát - nem tudom, hogy hány lesz - nem látom magam előtt, és hátul se találtam, 
lehet, hogy én kavartam el… 

 
ELNÖK: Ez az egyetlenegy módosító javaslat van.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Rendben van, az megvan, mert az a sajátunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor nincs ügyrendi indítvány, hanem léphetünk 

tovább… (Dr. Staudt Gábor: Nincs.) Köszönöm. (Dr. Gyüre Csaba jelentkezik.) 
Gyüre Csaba alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások, határozathozatalok 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosítónkkal kapcsolatban 
szeretném kérni, hogy a bizottság támogassa Magyar Zoltán képviselőtársam 
javaslatát. 

Alapvetően a jogszabály-módosítás, amely előttünk van, olyan technikai jellegű 
módosításokat tartalmaz, amelyeket egyébként is szükséges módosítani. Sajnos az a 
problémánk vele, hogy ez nem érdemi, holott nagyon jó lenne egyébként érdemileg 
hozzányúlni ehhez a jogszabályhoz, de nincs lehetőség rá, mert nem nyílt meg a többi 
esetben a változtatási lehetőség. Úgyhogy amennyiben a 12. § elhagyásra kerül, amire 
mi javaslatot tettünk, és amit Magyar Zoltán képviselőtársam indokolt is, akkor mi is 
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tudjuk támogatni, ellenben, ha nem kerül támogatásra, akkor sajnos nem tudjuk 
támogatni ezt a javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most már erre való tekintettel is kérdezem 

az előterjesztőt és a kormány képviseletében Nagy államtitkár urat - akit köszöntök -, 
hogy mi a véleményük a módosításról. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Jó napot kívánok! Az előterjesztő én 

vagyok, Font Sándor. Nem támogatom a jelzett módosító indítványt.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A kormány 

sem támogatja. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Azért itt azt ki kell fejteni 

legalább egy mondatban, hogy ha minden igaz, itt arról van szó, hogy a jelenlegi 
gyakorlattal szemben, ami azt jelentené, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter, illetve a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter is 
javasol tagokat a Birtokpolitikai Tanácsba, ez elhagyásra kerülne. Tehát szűkülne az a 
szakmai kör, vagy azoknak a részvétele, akár miniszteri szinten, akik akár jelölés 
útján, de meghatározólag jelölni tudnak személyeket, és nem biztos, hogy ez a 
szakmaiság javára válna. Ezért én egy indokolást szeretnék kérni, különösképpen a 
kormánytól, hogy miért nem támogatják ezt. 

Köszönöm. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Előterjesztőként szeretném először 

indokolni… 
 
ELNÖK: Először megkérdezem, hogy van-e további felszólalási szándék. 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs további felszólalási szándék, akkor parancsoljon, elnök 
úr, képviselőtársunk! 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. A Staudt 

képviselőtársam által említett indok mellé hadd tegyem hozzá, hogy ez önmagában 
lehetne így igaz, hogy a kormány más szervei is delegálhatnak és delegálhattak eddig 
a jogszabályok alapján a Birtokpolitikai Tanácsba küldötteket.  

Egy kis probléma azért van: a földügyért, a birtokpolitikáért és az ehhez 
kapcsolódó összes alrendszerért az FM-miniszter felelős a kormány előtt, és úgy 
gondolom, hogy azt a jogkörét szélesíteni kell, hogy ha ez a teljes felelősség az FM-
miniszteré a kormány előtt, akkor abban is az övé legyen a felelősség, hogy milyen 
Birtokpolitikai Tanácsot állít össze, és kiket delegál abba. Az nem lehet, hogy egy 
ügyért teljes egészében a miniszter a felelős a kormány előtt, miközben van egy olyan 
lába a véleményalkotási körben, amelyben a tagok más miniszteri felelősségből adódó 
megbízást tesznek lehetővé. Ezzel egyértelműen tisztázni szerettük volna, hogy a 
miniszter minden jogkört megkap ahhoz, hogy ezt a felelősségét a kormány előtt 
gyakorolhassa. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagyon röviden 

reagálnék. 
Egyrészről az jó, hogy mindig tudjuk, ki a felelős, tehát ha gond van, akkor 

össztüzet lehet zúdítani a miniszterre, de ez az egyik fele. (Derültség. - Közbeszólás: 
Ez az ellenzék hozzáállása!)  

A másik fele viszont az - mert ez is egy nagy dolog Magyarországon, hogy 
tudjuk, ki a felelős, frakcióigazgató úrnak is, látom, hogy tetszik ez az elv, hogy a 
felelősök mindig legyenek megnevezve -, hogy itt jelölésről van szó, és a jelölés 
önmagában nem jelenti azt, hogy a miniszternek ezt feltétlenül el kell fogadnia. 
Természetesen nem szeretném hosszúra nyúlóan folytatni ezt a vitát, de én úgy 
gondolom, hogy a jelölés a miniszteri felelősséget még nem csorbítja. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Annyit kommentálnék az elmúlt hetek eseményeit nézve, hogy nem 

látom azt, hogy ne lehetne a miniszterekre össztüzet zúdítani; örülnék, ha lett volna 
ennek akadálya, de úgy tűnik, hogy semmi akadálya pillanatnyilag nincs.  

Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelentkező.) Schiffer képviselő úrnál 
ez a jelentkezést jelenti, vagy pedig ujjgyakorlatokat végez? (Derültség. - Dr. Schiffer 
András jelzésére:) Utóbbi. Köszönöm. Ha nincs további felszólalási szándék, akkor 
kérdezem az előterjesztőt, illetve a kormány képviselőjét, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra.  

 
FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: A miniszter úrnak eddig nem volt joga 

más szervek által jelölt Birtokpolitikai Tanács-tagokat megvétózni vagy ki nem 
nevezni, csak az elnök megnevezése volt a hatáskörében, ezt bővíti most a teljes tagi 
jelölésre. Úgyhogy nem értek egyet azzal, amit Staudt Gábor képviselő úr mondott.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Még a szavazást megelőzően jelzem, hogy Nyitrai Zsolt képviselőtársunk 

Tuzson Bence, Tóth Bertalan képviselőtársunk Tukacs István és Szűcs Lajos 
képviselőtársunk Selmeczi Gabriella képviselőtársainkat helyettesítik. Erre tekintettel 
kérem, hogy szavazzunk! Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.- 
Közbeszólás dr. Gyüre Csaba felé: Képviselő úr nem szavaz? - Derültség.) Sikerült 
Gyüre alelnök úr támogatását is elnyernie a jobbikos javaslatnak. Négy igen. Ki az, aki 
nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Húsz nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Nyolc tartózkodás. 

Tehát 4 igen szavazattal, 20 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett a bizottság 
a módosító javaslatot nem támogatta. 

Más módosító javaslat nincsen, ezért az összegző jelentést kell elfogadni. Nem 
szükséges összegző módosító javaslatot elfogadni.  

De még ezt megelőzően kérdezem a bizottság tagjait, hogy a házszabály 44. § 
(1) bekezdése szerinti megfelelés szempontjából van-e bárkinek bármilyen 
észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen - összegző módosító javaslat 
benyújtásáról nem kell döntenünk -, az összegző jelentés elfogadásáról döntsünk. Ki 
az, aki támogatja az összegző jelentés elfogadását? Kérem, most szavazzunk! 
(Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkét 
nem szavazat. 

Tehát 21 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében a bizottság az összegző 
jelentést elfogadta.  
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Előadót kell a bizottságnak jelölnie, javaslom Vas Imre képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak. Kérdezem, hogy ki az, aki Vas Imre képviselőtársunkat 
támogatja. (Szavazás.)  

Úgy látom, hogy egyhangú.  
Kisebbségi előadó bejelentésére van lehetőség. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) 

Staudt képviselő úr jelentkezik. Kérdezem az ellenzéki frakciókat. (Több ellenzéki 
képviselő bólint.) Elfogadható számukra, akkor Staudt képviselő úr a kisebbségi 
előadó. 

Elnöki zárszó 

Köszönjük szépen a mai gyors és hatékony munkát. További szép napot 
kívánok! Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 51 perc) 

 
 
 
  Gulyás Gergely 

a bizottság elnöke 
 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Bihariné Zsebők Erika 


