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Napirendi javaslat  

1. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6955. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

2. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6989. szám)  
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

3. 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/6981. szám)  
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6636. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának első szakasza az ügyrend 12. pontja 
alapján.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Az ülést megnyitom. A helyettesítési rendet ismertetem: Jakab 
István alelnök úr Horváth Lászlót, Vécsey László képviselőtársunk Bóna Zoltánt, 
Répássy Róbert alelnök úr Vejkey Imrét, Salacz László képviselő úr Révész Máriuszt, 
Szűcs Lajos képviselő úr Mátrai Mártát, Hende Csaba miniszter úr Selmeczi 
Gabriellát, B. Nagy László képviselő úr Dunai Mónikát, Rubovszky György elnök úr 
Pesti Imrét, Tapolczai Gergely képviselő úr Mengyi Rolandot, Galambos Dénes 
képviselő úr Kucsák Lászlót, Hiszékeny Dezső képviselő úr Harangozó Tamást, Kiss 
László képviselő úr Tukacs Istvánt helyettesíti, én pedig Balla György alelnök urat 
helyettesítem, aki egyébként meg fog érkezni vélhetően.  

A napirendi javaslat módosítása, a napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot a képviselőtársaim kézhez kapták. Annyi módosítás 
lenne a Nemzetgazdasági Minisztérium kérésére, hogy a tegnap már megkezdett és 
érdemben megvitatott adózás rendjéről szóló törvény kerüljön az 1. napirendi pont 
helyére, és így aztán az összes többi egyet csúszna. Kérem, hogy ezzel a módosítással 
együtt szavazzunk a napirendről! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot a bizottság 30 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most 1. napirendi pontként az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú 
törvényjavaslat tárgyalása következik.  

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében Hornung Ágnes államtitkár 
asszonyt és Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat.  

Tegnap érdemben a vitát lefolytattuk. Balla György képviselőtársunk 
javaslatának megfelelően érkezett 2. hivatkozási számon kormánypárti módosító 
javaslat, illetve 3. hivatkozási számon abszolút technikai jellegű módosító javaslat, 
hozzátéve azonban, hogy a 2. hivatkozási számú módosító javaslat bizonyos 
tekintetben a korábbi módosító javaslatokat is érinti a koherencia megteremtése 
folytán. Erre tekintettel kérdezem az államtitkár asszony, illetve az államtitkár úr 
véleményét - saját belátásuk szerint osszák meg egymás közt a feladatokat -, hogy mi 
az, amit a változások fényében a kormány támogat, tehát a kormányzati álláspont 
ismertetésére kérem az államtitkár asszonyt. Parancsoljon! 

 
HORNUNG ÁGNES államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A tegnapiakat összességében támogatjuk, azzal a kitétellel, hogy a 
háttéranyag 16. pontját, 66. pontját és 76. pontját nem támogatjuk, ezekre ugyanis 
saját TAB-módosítókat szeretnénk benyújtani. Ha bővebben érdekli a bizottságot, 
szívesen kifejtjük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Annyit szeretnék még az államtitkár asszonytól, illetve az államtitkár 

úrtól kérni, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító 
javaslattal kapcsolatos kormányzati álláspontot, illetve a 2. és 3. hivatkozási TAB-
módosítóval kapcsolatos kormányzati álláspontot ismertetni szíveskedjék.  
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HORNUNG ÁGNES államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. 

Az 1. hivatkozási számú TAB-módosító javaslattal kapcsolatban nem tartjuk fenn a 6. 
pontot, a 30. pontot, a 31. pontot és a 32. pontot, a 2. és a 3. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslatot pedig támogatjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is. A vitát tegnap érdemben lefolytattuk, de 

természetesen a most beérkezett, tegnap Balla alelnök úr által ismertetett módosító 
javaslatra tekintettel a vitát ismételten megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most a határozathozatal 
következik. 

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagban az előterjesztő által támogatott pontokról szavazunk. 
Ezek a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 
30., 32., 46-58., 60., 61., 62., 64., 65., 69., 70., 71., 72., 77., 78. és 79. pontok. Ezeket 
az előterjesztő, tehát a kormány támogatja. (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) 
Bocsánat! Elnézést kérek, akkor egyelőre még nem erről szavazunk, hanem a 
kormány által támogatott, de az MSZP-frakció által külön szavazásra kért 15-ös 
pontról szavazunk. (Dr. Bárándy Gergely: 1-es és 15-ös.) Az 1-es és… (Jelzésre:) Az 1-
esről később, bocsánat, tehát az 1-esről fogunk később szavazni, de az nem a 
támogatottak között van. 

Tehát most az MSZP által külön szavazásra kért 15. pontról szavazunk. A 
kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 15. pontjában szereplő módosító 
javaslatot 32 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Most kérem, hogy az előbb ismertetett, a háttéranyagban szereplő további 
pontokról, tehát a 15-ös kivételével, amiről már szavaztunk, az összes többi általam 
ismertetett pontról képviselőtársaim szavazzanak! Az előterjesztő ezeket támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyag korábban ismertetett pontjait a bizottság 23 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a háttéranyag kormány által, előterjesztő által nem támogatott pontjairól 
kell hogy szavazzunk. Ezek közül először a Magyar Szocialista Párt frakciója által 
külön szavazásra kért 1. pontban szereplő módosító javaslatról kell a bizottságnak 
állást foglalnia. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! Ezt a kormány nem 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő 1. módosító 
javaslatot 9 igen szavazattal, 23 nem ellenében nem támogatta. 

Most a háttéranyag további, kormány által nem támogatott pontjairól, tehát a 
4., 5., 10., 13., 16., 18., 24., 29., 31., 33-45., 59., 63., 66., 67., 68., 73-76. és a 80. 
pontokról kell szavazzunk. Megismétlem, hogy a kormány ezeket nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett, háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokat 23 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslat előterjesztő által nem támogatott pontjairól szavazunk. Ezek a 6., 
30., 31. és 32. pontok. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány 
a javaslatokat nem támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának az 
említett pontjait a bizottság 23 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta.  
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Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
előterjesztő által támogatott további pontjairól kell a bizottságnak állást foglalnia. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy… (Dr. Bárándy Gergely: A 10-est szavaztuk külön? 
Azt szerintem mi kértük…) A 10-esről az 1-es kapcsán külön szavazást kért az MSZP? 
(Dr. Bárándy Gergely: Igen.) Akkor arról mindjárt külön szavaztatok. Annyi a 
kérésem, azt a kormány támogatja… Bocsánat! Külön szavaztatok először a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító javaslatának 10. pontjáról, 
amelyet a kormány támogat és az MSZP külön szavazásra kér. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a TAB 1. számú saját módosítójának 10. pontját 
29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további, eddig még nem szavaztatott pontjairól kérem képviselőtársaimat, hogy 
foglaljanak állást. Egyébként a 6., 10., 30., 31., 32. kivételével a többi pontról 
szavazunk, a kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját 1. számú 
módosító javaslatának további pontjait 23 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell szavaznunk. Ezt az előterjesztő támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatát 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 
tartózkodás mellett támogatta. 

Most a 3. hivatkozási számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatról kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 3. hivatkozási számú módosító 
indítványát a bizottság 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imrét egyhangúlag előadónak kijelölte. 
(Jelzésre:) Kisebbségi előadót a Jobbik kíván állítani (Dr. Bárándy Gergely: Mi 
nem.) Szilágyi György képviselőtársunk személyében, ő lesz a bizottság kisebbségi 
előadója.  

Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár 
asszonynak és államtitkár úrnak a kormányzati vélemény képviseletét. 

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6955. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, ez a vad védelmével, a vadgazdálkodással, 
valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6955. 
számú törvényjavaslat. A kormány képviseletében köszöntöm Bitay Márton 
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államtitkár urat. A háttéranyagban megtalálható a Mezőgazdasági bizottság 42 
pontból álló módosító javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú 6 pontos módosító javaslata. Államtitkár urat nem kérem, hogy a kormány 
véleményét ismertesse, miután azért tudunk tárgyalni, mert a c) pont szerint a 
kormány nem nyilatkozott az előterjesztői támogatásról.  

Így aztán a vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután felszólalót nem látok, ezért 
a vitát lezárom, és határozathozatal következik. 

Határozathozatalok 

A háttéranyag 42. pontját kizárja az 1. hivatkozási számú kormánypárti, 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 5. pontja. Ez utóbbi egyébként 
pontosítja a hatályba léptető rendelkezéseket, ezért elsőként a háttéranyag 
42. pontjáról szavazunk. Miután ezt a TAB-javaslat pontosítja, ezért ennek 
ismeretében kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 2 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
háttéranyag 42. pontját nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell a bizottságnak dönteni. Ugyan a 
kormány nem nyilatkozott, de semmilyen kritika ezekkel kapcsolatban fel nem 
merült, kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő további módosító javaslatokat 
24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás 
mellett támogatta. 

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak B. Nagy képviselőtársunkat javaslom. (Jelzésre:) Ő jelzi, 
hogy ezt vállalja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag B. Nagy képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelzés.) Nem látok erre 
vonatkozólag szándékot. (Dr. Bárándy Gergely: Nem.) Bárándy alelnök úr jelzi is, 
hogy nem kíván a Szocialista Párt, úgyhogy kisebbségi előadója nem lesz a 
bizottságnak. Így a napirendi pont végére értünk. 

Egy helyettesítési megbízást szeretnék ismertetni: Nyitrai Zsolt 
képviselőtársunk Hadházy Sándor képviselő urat helyettesíti. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló T/6989. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami a halgazdálkodásról és 
a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló T/6989. számú 
törvényjavaslat. A kormány képviseletét továbbra is Bitay Márton államtitkár úr látja 
el, az előterjesztő pedig Szűcs Lajos képviselőtársunk.  

A háttéranyagban megtalálható a Mezőgazdasági bizottság 3 pontos módosító 
javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 2 pontos 
terjedelmű módosító javaslata. 
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Kérdezem az előterjesztőt a módosító indítványokról. (Jelzésre:) Nem 
kérdezem, mert azért tudunk tárgyalni, mert az előterjesztő a módosító 
indítványokról nem nyilatkozik a c) pont szerint. Viszont kérdezem a kormányt, hogy 
a kormánynak mi az álláspontja a módosító javaslatokkal kapcsolatosan. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Támogatjuk a beterjesztett javaslatot. 
 
ELNÖK: Világos. (Jelzésre:) A beterjesztett módosító javaslatok közül a 

háttéranyag pontjait; gondolom, az 1. pont kivételével, mert azt a Törvényalkotási 
bizottság saját 1. hivatkozási számú módosító javaslatának 1. pontja pontosítja. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Természetesen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor a vitát megnyitom, 

képviselőtársaimé a szó. (Jelzésre:) Staudt Gábor képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Bár támogathatónak 
tartjuk a háttéranyagban foglalt pontokat, a nagy fájdalom viszont mégis az, hogy 
benyújtottunk több módosító javaslatot, Magyar Zoltán képviselőtársam benyújtott 
több módosító javaslatot, amelyek abszolút szakmai indokokkal születtek. A 
szakbizottságban úgy tűnt, hogy a kormány is egyetért az irányával, némi kodifikációs 
apró pontosításokban volt csak vita, ha jól értesültem. Ennek utána egy módosító 
javaslatot sem láttunk legalább benyújtva, mondjuk, egy kormánypárti képviselő 
által. Tehát nyilván nem az a cél, hogy jobbikos módosító javaslatként szerepeljen, 
illetve persze, nekünk jó lenne, de a fő cél az lett volna, ha azok, amiket javasoltunk, 
beépültek volna a törvénybe. Ezt sajnos nem látjuk, és higgyék el, a jobbító szándék 
vezérelt minket, és ilyenkor mindig értetlenül állunk az előtt, hogy miért nem lehet 
egy egyébként támogatható irányú javaslatot beépíteni és ha úgy tetszik, a nemzeti 
együttműködés keretében kiegészíteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát 

lezárom, és az előterjesztőnek válaszadásra megadom a szót. Parancsoljon, képviselő 
úr! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! (Jelzésre:) 

Én vagyok az előterjesztő. Tisztelt Képviselő Úr! Azt tudom erre válaszolni, amit 
Magyar Zoltán képviselő úrnak is elmondtam, hogy azokkal a módosító javaslatokkal 
elvileg és gyakorlatilag is egyetértünk, viszont a formája az volt ezeknek a 
javaslatoknak, hogy a minisztert szerette volna felhatalmazni rendeletalkotási 
kötelezettségre. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a törvény nem alkalmas tárgy 
arra, hogy taxatíve felsorolt jogalkotási kötelezettséget írjunk elő a miniszternek. Én 
viszont arra vállalok itt garanciát, hogy ezeknek a jelentős része az amúgy készülő 
rendeletekben bent lesz, és ezt utána számon is lehet rajtunk kérni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Lezártam ugyan a 

vitát, de ennek ellenére… (Dr. Staudt Gábor: Köszönjük, ennyi lett volna, és várjuk a 
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rendeleteket.) Staudt képviselő úr jelzi, hogy köszöni a választ, és várja az ígéret 
teljesítését. Ennek megfelelően… (Dr. Vas Imre hangosan telefonál.) Megkérem 
képviselőtársaimat, hogy ha már bizottsági ülésen telefonálnak, akkor azt tegyék meg, 
hogy legalább nem hangosan beszélnek közben. 

Most ennek megfelelően a határozathozatalra kerül sor. A háttéranyag 1. 
pontjáról kell először döntenünk, mivel a Törvényalkotási bizottság 1. számú saját 
módosítója ezt felülírja, tehát erről külön kérek szépen szavazást. Az előterjesztő 
ugyan nem nyilatkozott, de a kormány az 1. pontot nem támogatja a Mezőgazdasági 
bizottság módosítói közül. Erről kérem, hogy külön szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Mezőgazdasági bizottság módosító 
indítványai közül az 1. pontban foglalt módosító indítványt 8 igen szavazattal, 25 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a Mezőgazdasági bizottság 2. és 3. pontban szereplő további módosító 
indítványairól kell döntenünk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító indítványokat a bizottság 34 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját 1. hivatkozási számú módosító 
javaslatáról kell döntenünk, a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 1. hivatkozási számon 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk! A kormány ezt támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. 

Bizottsági előadónak Galambos képviselőtársunkat javaslom. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel döntsünk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy Galambos képviselőtársunkat egyhangúlag bizottsági 
előadónak kijelöltük. 

Kisebbségi előadót - ha jól láttam, nem volt nem szavazat, tehát gondolom, 
hogy - az ellenzék nem kíván állítani. A csöndes beletörődésből látom, hogy ez így 
van. (Derültség.) Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

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/6981. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Köszönöm szépen államtitkár úrnak… Ja, nem, államtitkár úrnak köszönjük az 
eddigi részvételt, de most jön a lényeg, hiszen utolsó napirendi pontként 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/6981. számú törvényjavaslat következik. 

Győrffy Balázs képviselőtársunkat köszöntöm az előterjesztő képviseletében, a 
kormányt pedig továbbra is Bitay államtitkár úr képviseli.  

A módosító javaslatok között található 1., 2., 3. és 4. hivatkozási számon négy 
javaslat. Ebből az első három kormánypárti, a negyedik pedig a Jobbik javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt a Törvényalkotási bizottság módosító javaslataival 
kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon, képviselő úr! 
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 

Néhány a kormánypárti javaslatok közül átfedést mutat, itt egy egyeztetés zajlott, az 
ellenzéki pártokkal több körben is leültem, ezért én a 3. számot viselő bizottsági 
módosítót tudom támogatni ezek közül.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját. Államtitkár úr!  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 

kormány álláspontja az előterjesztő álláspontjával megegyezik. Ugyanígy támogatjuk 
mi is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Staudt képviselő úr kért 

szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Nagyon fontos javaslatok vannak előttünk, és engedjék meg, hogy mielőtt 
részleteiben is belemegyek a javaslatokba, illetve a Jobbik 4. hivatkozási számú 
javaslatának a megindokolásába, annyit nehezményezzek, hogy igaz, hogy tegnap fél 
öt után, de benyújtottunk egy másik módosító javaslatot, és azt vettük észre, hogy az 
adózásról szóló törvényeknél sem csak jogtechnikai módosító javaslatok kerültek 
befogadásra, és nem gondoljuk, hogy egy ilyen fontos témában ne lehetne egy 
egyébként benyújtott javaslatot idehozni a bizottság elé. Ebben egyébként az szerepel, 
ez az önök előtt nem lévő javaslat, ami nem került kinyomtatásra, hogy csak belföldi 
magyar állampolgár, természetes személyek vehessék meg a föld tulajdonjogát, illetve 
egyéb korlátozásokat is tartalmaz. Az itt lévő javaslat, ami viszont… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha szabad, akkor ezt most tisztázzuk, mert itt a bizottság 

működésével kapcsolatos kérdést vetett fel képviselő úr. Én meg akartam kímélni a 
Jobbikot attól, hogy ezt itt felhozzam, ezért ha a képviselő úr nem hozta volna szóba, 
akkor én ezt nem teszem meg, de miután az az állítás nem felel meg a valóságnak, 
hogy más esetben kiosztottunk volna nemcsak technikai jellegű módosításokat, 
hiszen ha az adótörvényeknél kiosztott módosító indítványokat megnézzük, akkor a 
ma kiosztott kizárólag technikai módosító, ezt pedig az ügyrend 12. §-a lehetővé teszi. 
Végigmehetünk az összesen - csak technikai. Minden más, ami érdemi, az tegnap fél 
ötig megérkezett.  

Ha a Jobbiknak ez a törvény ennyire fontos, akkor talán figyelni kellett volna 
arra, hogy azt az ügyrendet, amit közösen fogadtunk el, és amit a kormánnyal is 
betartatunk, talán a Jobbik is tartsa be, és ha ennyire fontos a javaslat, akkor ne 
reggel 8 óra után küldjön a mai bizottsági ülésre javaslatot. Tehát mindenféle 
ügyrendi kritikát kifejezetten visszautasítok. Parancsoljon!  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Természetesen lehet 

csikicsukizni és a mindenféle ügyrend mögé bújni ilyen fontos kérdésekben, amikor 
önök is az utolsó pillanatban… 

 
ELNÖK: Be lehet tartani az ügyrendet, amit közösen, egyhangúlag fogadtunk 

el.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): De mindegy, ebben szerintem nem fogunk 

egyetérteni. Rátérnék arra a javaslatra… 
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ELNÖK: A képviselő úr azt vitatja, hogy az ügyrendet nem tartották be, vagy 

ezt nem vitatja?  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Én azt vitatom, hogy attól függetlenül 

idekerülhetett volna a javaslat… 
 
ELNÖK: Tehát a képviselő úr azt kéri számon, vagy azt szeretné elérni, hogy ne 

tartsuk be a saját ügyrendünket. Csak akkor tessék világosan kimondani! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Lehetnek olyan helyzetek, amikor erre indok 

lehet, igen.  
 
ELNÖK: Mi az indok abban az esetben, amikor előre pontosan ismerjük a 

napirendet, és pontosan ismerjük azt az ügyrendet, amit közösen fogadtunk el, 
egyébként ellenzéki oldalról is?  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Mondjuk a magyar termőföldnek az eladása és 

külföldi kézre jutása, ez szerintem egy olyan … 
 
ELNÖK: Ha ez annyira fontos a Jobbiknak, akkor miért nem sikerült tegnap fél 

ötig benyújtani?  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Azért, mert az egész törvény meghozatala, 

illetve a kapkodva a kormány által, és ki fogom fejteni, hogy mi az, amit még hétfőig a 
gazdák sem tudnak, és bizonytalanságokat tartalmaz. Szerintem ebbe a vitába ne 
menjünk bele, nem vitatom, hogy az ügyrendünket nem tartottuk be, de úgy 
gondolom, hogy ebben az esetben el lehetett volna térni. Tehát ez a pontos válasz.  

És akkor rátérnék, elnök úr, a javaslatnak a kifejtésére, amelyik itt van önök 
előtt, de szerettem volna azért a jegyzőkönyv, a korhűség kedvéért ezt elmondani, és 
majd 100 év múlva, ha a jegyzőkönyveket olvassák, eldönti az utókor.  

A 4. hivatkozási számú javaslatunk tulajdonképpen az Ángyán-féle javaslatot 
fogalmazza meg. Ez azért fontos, mert azokat az ígéreteket, amelyek alapján a Fidesz 
2010-ben nyert - és Ángyán József személye szerintem számon kérhető ma is, öt év 
távlatából, bár tudjuk, hogy máshogy alakultak a dolgok, de egy olyan 
birtokmaximum-szabályozást, amit annak idején Ángyán József terjesztett be, és ami 
miatt véleményem szerint 2010-ben a gazdák jó része a Fideszre szavazott -, 
kötelességünk számon kérni, és az a minimum, hogy támogatható lenne a 
kormánypártok részéről.  

De hogy a részletekbe is belemenjek, arról van szó - és itt a Győrffy-féle 
módosítóval kapcsolatosan kettősek az érzéseink -, hogy ha az a cél, mert jómagam 
több gazdálkodóval is egyeztettem még ma reggel is, hogy milyen visszajelzések 
jönnek, nem szeretném azt, hogy egy elefántcsonttoronyból ítéljük meg a dolgokat, 
tehát ha a módosítónak az a célja, hogy a korábbi, egyébként a mindenkori 
kormányok által - tehát ez a Fidesz-, MSZP-kormányokra is igaz volt, ki-ki a saját 
klientúráját - sokszor 50-100 évre kiadott, minimális, ötöd-hatod áron kiadott állami 
földbérletekkel valamit lehessen kezdeni, és egyébként azt is lehetett látni, hogy több 
per hiába indult el, nem vezetett eredményre, tehát nem sikerült ezeket a 
szerződéseket sajnos megtámadni, ez is egy hosszabb kérdés, hogy hogyan lehetett 
ilyeneket kötni, de a lényeg, hogy ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell. Mert nem jó, 
ha 100 évig valaki mindenféle kötelezettség nélkül töredékáron bérel állami földeket, 
és tulajdonképpen semmi ráhatásunk nincs erre, és még bíróságon is nagyon nehezen 



14 

lehet megtámadni. Tehát ha ez a cél, és ez, mondom, köthető, most neveket 
mondhatnék, nem mondok, MSZP, Fidesz közeli körökre ugyanígy igaz volt, ha az a 
cél, hogy ezeket rendezzük és valahogy akár az állam számára is egy normális bevételt 
jelentsen, és ezért szeretnénk bérleti díjat emelni, akkor ezzel egyet lehet érteni, ha 
csak az lenne a cél.  

De az a probléma, hogy a gazdák visszajelzései alapján az időzítés nem túl jó. 
Hiszen ha egy hasonló javaslatot mondjuk tavasszal, miután az önök által 
szándékozott árverések lezajlanak, és mondjuk tényleg a helyi gazdák veszik meg a 
földeket, ha ezután jön egy ilyen szabályozás, és a nagy állami birtokokat, 
nyilvánvalóan a már 50-100 évre kiadott birtokokat feltételezhetően nem veszi meg 
senki, és utána behozunk egy ilyen szabályozást, az állam megemeli a bérleti díjat, 
hogy legalább akkor komoly bevétele van, akkor ezzel még egyet is tudnánk érteni, és 
még igennel is szavaztunk volna, csak az a probléma, hogy mivel ez megjelent a 
médiában, ezért megjelentek azok a befektetők, egyébként készültek rá, mert az 
aranykalászos gazdák száma hirtelen megugrott, többszörösére ugrott az elmúlt 
években, önök nyilván jobban tudják ezeket a statisztikákat, de azért egy ilyen 
képzettséget nagyon egyszerű szerezni, és ezt mindenki eddig visszaigazolta, akivel 
eddig beszéltem, tehát hiába a húsz kilométeres kör, hiába az aranykalászos 
végzettség elvárása - aranykalászos végzettséggel becslések szerint közel százezer 
ember rendelkezik az országban, vagy ennyien is rendelkezhetnek -, a húsz 
kilométeres körben a helyi gazdasági elit tulajdonképpen úgy tud venni földet, hogy 
azután a bérletidíj-emelésekkel jóval nagyobb bevételhez jut, mint ha mondjuk 
bankban tartaná a pénzét. Tehát ha ez így elfogadásra kerülne, és most ez így menne 
végig, akkor az önöket támogató helyi gazdák is hátrányos helyzetbe kerülnének, 
hiszen több a pénz azoknál a helyi potentátoknál. Lehet, hogy magyarok veszik meg a 
földet, de be fognak ruházni, akiknek eddig a bankban volt a pénzük, földbe tudják 
fektetni a pénzüket, és a helyi gazdák elől tudják megvenni.  

Egy másik dolgot is felhoznék ezzel kapcsolatban. Az is visszajelzésként 
érkezett, hogy nem tudják helyben, hogy akik tisztességes helyi gazdák - vannak 
ilyenek is -, és földhöz szeretnének jutni, tehát nem spekulatív jelleggel, ha jól tudom, 
a mostani szabályozás szerint - és államtitkár úr, erre kérek egy választ majd, hogy jól 
tudom-e vagy nem - ha valaki egy árverési vevőként a legjobb ajánlatot adja, és 
kedvezményes hitelhez juthat, ez a jelenlegi verzió, de ha elővásárlási joggal él egy 
helyi gazda, mert elővásárlási joga van az árverési vevővel szemben, akkor tudtommal 
nem feltétlenül kapja meg ezeket a hiteleket.  

Vagy legalábbis a gazdák felé ez a tájékoztatás ment. Tehát az elővásárlási 
joggal élő gazda hiába mondja azt, hogy ilyen áron inkább nekem kell a föld, ő nem 
fogja megkapni azokat a kedvezményes hiteleket. (Jelzésre:) Ha nem így van, akkor 
örülök neki, de ez hangozzék el, és ez is egy fontos szempont.  

Dióhéjban tehát ezek azok az aggályok, amelyekre mindenképpen szeretnénk 
választ várni; és hangsúlyozom, azt a problémát, hogy itt hatalmas gazdaságok 50-
100 éves kedvezményes bérleti díjakért állami földeket bérelnek, nyilvánvalóan meg 
kell oldani, de én nem látom, és úgy tűnik, a gazdák sem látják egyelőre a garanciáját 
ennek a javaslatnak, hogy ezt meg tudja oldani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jakab István alelnök úr, parancsoljon! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon 

örülünk annak, hogy a Jobbik egyetért a kezdeményezéssel, mi is úgy gondoljuk, hogy 
a versenysemlegesség ezen a területen nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy 3 vagy 
500 forint aranykoronánkénti összeg bérleti díjként azokkal szemben, akik piaci 
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alapon bérelnek földet, elfogadhatatlan. Pontosan ezért ez mindenkire értendő. 
Örülünk, ha egyetértenek, és kérjük is, hogy ezt támogassák. 

A másik kérdés az, hogy a gazdák mennyire ismerik, mennyire nem. Én úgy 
gondolom, hogy minden fórumon elérhetők az információk.  

És nem államtitkár úr helyett, de a gazdák szempontjából mondom: nagyon 
fontos üzenet volt, és mindig is erről volt szó, hogy az elővásárlási joggal a helyben 
lakó gazda természetesen élhet és kell is hogy éljen, viszont azt a luxust senkinek nem 
lehet megengedni, hogy el sem megy az árverésre és ő majd él az elővásárlási jogával. 
Menjen el, vegyen részt, licitáljon, befizeti azokat az összegeket, amit természetesen 
be kell fizetni, és mindenki számára egységes feltétel keretében gyakorolhatja az 
elővásárlási jogát. Ez a meggyőződésünk. 

Visszatérve, a föld esetében, az állami földek értékesítése, vásárlási lehetőségek 
kapcsán mi úgy gondoljuk, hogy minden egyes licitre jelentkező gazda azonos 
feltételekkel indul, megvan a lehetőségük a helyben lakó gazdáknak, és hisszük is, 
hogy élnek vele. Nemcsak a nagybirtokok esetében, hanem a kisebb területek esetén 
is, de az az általános vitában már lezajlott, én ezt nem is szeretném idehozni. 

Még egyszer: annak örülünk, hogy a versenysemlegességet nagyon fontosnak 
tartja a Jobbik, és kérjük is, hogy támogassák. Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Kiss László képviselő úr, Magyar Szocialista Párt. 

Parancsoljon! 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi a törvény egészével nem 

értettünk egyet korábban, és ez nem változott meg a TAB-kezdeményezések tükrében 
sem. Ennek igazából az az oka, hogy amiket mi kritizáltunk, az nem változott, és azt 
gondoljuk, hogy az állami föld értékesítésénél azt, hogy az állami föld ne kerülhessen 
külföldiek kezébe, csak egyetlen módon lehet megakadályozni, hogy nem értékesítjük 
ezeket a földeket. Úgy gondoljuk, hogy a földnek a magyar állam, illetve a magyar 
gazdák kezében van a helye. 

Elvben magam is azt gondolom, hogy ezeket a bérleti díjakat, amelyeket már az 
előző Orbán-kormány is, a 2000 előtti Orbán-kormány is nagyon alacsonyan 
állapított meg, valóban rendezni kell az állami bérlemények kapcsán. Azonban kicsit 
kilóg a lóláb, hiszen hirtelen akkor válik fontossá ezeknek a bérleti díjaknak a 
rendezése, amikor magánkézbe kerülnek ezek a bérlemények. Igazából itt arról van 
szó, hogy majd a privatizált földeken az új tulajdonos fog kedvezőbb helyzetbe kerülni 
a bérlettel kapcsolatban, nem pedig az állam. Ilyen értelemben tehát ezeket az 
érveléseket kicsit pontatlannak tartjuk, amik erre vonatkoztak. Mi, bár egyetértünk 
azzal, hogy rendezni kell a bérlet kérdését, azonban azt gondoljuk, valójában itt pont 
az a probléma, hogy az új oligarcháknak a bérleti kérdését rendezi ez a 
törvényjavaslat, nem pedig az állami földbérlet problémáját oldja meg.  

A 2., 3. sorszámú kormánypárti kezdeményezés arról szól, hogy ha a 
haszonbérbe adó személyében változás áll be, akkor az új tulajdonos a haszonbérleti 
díj felülvizsgálatát kezdeményezheti. Ezt a dolgot furcsának tartjuk, igazából nem 
értjük az okát, azt gondoljuk, hogy ez egy káros hatást tud beindítani, ezért ezt 
semmiképpen nem tudjuk támogatni. 

Általában azt gondolom - és ebben Staudt képviselőtársamnak azért igazat kell 
hogy adjak -, hogy ilyen jelentőségű törvényjavaslatnál, ami előttünk van, mondjuk, 
azért káros az a szituáció, amikor a kormány hetekig-hónapokig arról beszél, hogy a 
föld nem adható idegen kézbe, majd tegnap egy elszólásból kiderül, hogy egyébként 
mégis; amikor arról beszélnek, hogy milyen irányú változásokat fognak végezni, majd 
gyakorlatilag percenként más irányokat vesz a jogalkotás; és gondolom, hogy a 
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szabályokat mindenkinek be kell tartani, de azért a reagálás ilyen kusza körülmények 
között meglepően nehéznek tűnik. 

Végezetül, mivel új érvek nem merültek fel, és nem gondoljuk azt, hogy nekünk 
változtatni kell az álláspontunkon, mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a magyar föld 
idegen kézbe nem adható, és úgy lehet megoldani, hogy ez így maradjon, hogy ezeket 
az árveréseket leállítják, ezekre az árverésekre nem fog sor kerülni. Nem támogatjuk a 
javaslatukat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Répássy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt előterjesztő 

Képviselő Úr! És kérdezem az államtitkár urat is. Ha jól értem, akkor a 3. szám alatti 
módosító javaslat határozná meg innentől kezdve a törvény szövegét, innentől kezdve 
az ide leírt eljárási rend lenne az irányadó, amikor a haszonbérbe adó kezdeményezi a 
haszonbérleti díj megváltozását.  

Két kérdés merült fel bennem, és mind a kettejük segítségét kérem, hátha 
tudunk rá válaszolni. Az első az, hogy kikerülne a törvényjavaslat szövegéből az, hogy 
ki határozza meg a piaci haszonbérleti díj összegét. Lehet, hogy nem volt szerencsés, 
hogy ezt az Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési kamara határozza meg, de 
így gyakorlatilag teljesen a haszonbérbe adó fog egy egyoldalú javaslatot, egyoldalú 
ajánlatot tenni, hogy így mondjam. Na most, innentől kezdve érdekes, hogy hogyan 
zajlik tovább az eljárás. Az eljárás szerint, ha a haszonbérlő 30 napon belül nem indít 
pert, a bíróságtól nem kéri a piaci haszonbérleti díj meghatározását, akkor a 
szerződés részévé válik az az ajánlat vagy az a kezdeményezés, amit a haszonbérbe 
adó felajánlott. Ilyen esetben nagyon szigorúnak kell lennie, hogy valóban értesült-e 
erről a haszonbérletidíj-változásról a haszonbérlő. Tehát ezt mindenképpen tisztázni 
kell, hogy jogvesztő határidő ez a 30 nap, ha ő nem értesült róla, nem tudta 
megfontolni, akkor egy kicsit veszélyes, hogy ez egyből a szerződés részévé válik. Ez 
egy egyoldalú haszonbérletidíj-módosítás tulajdonképpen, ami ellen bírósághoz 
fordulhat a haszonbérlő. Tehát az egyik kérdésem az, hogy azt hogyan lehet önök 
szerint garantálni, hogy itt egyértelmű legyen az, hogy értesül és megfontolja a 
haszonbérlő azt, hogy mennyi lesz a jövőben a haszonbérleti díj. 

A másik kérdés pedig az, hogy nem tudom, a bíróságok vagy az Országos 
Bírósági Hivatal mondott-e valami véleményt erről a javaslatról, az eredeti 
javaslatról, hiszen az eredeti javaslatban is egy bírósági út lett volna biztosítva, csak 
most egy kicsit megváltozik ennek a tartalma, hogy tulajdonképpen mit is kell a 
bíróságtól kérni. Az én megítélésem szerint ez tömeges pereket fog előidézni, főleg 
azért, mert kikerül a törvényjavaslatból az az elem, hogy még csak egy irányadó piaci 
haszonbérleti díjat sem tudunk, mert a kamara abban a konkrét haszonbérleti 
szerződésben - tehát hangsúlyozom, lehetséges, hogy a kamara kiad majd valamilyen 
állásfoglalást, valamilyen irányadó haszonbérleti díjakat, de az eredeti szöveg szerint 
a konkrét haszonbérleti díj összegére is a kamara tett volna egy értékbecslést. Ez egy 
nagyon lényeges különbség, hogy konkrét értékbecslés van, vagy pedig csak egy 
általános irányadó érték van. Ezért szerintem tömegesen fognak előfordulni ilyen 
perek, amelyekben nyilvánvalóan valamilyen szakértőt kell igénybe venni, mert a 
bíróság nem fogja megállapítani a piaci haszonbérleti díjat. Ezért vannak kételyeim 
afelől, hogy a bíróságok hogyan fogják tudni végrehajtani a törvényben foglaltakat. Ez 
valószínűleg több száz vagy akár ennél nagyobb nagyságrendű pert is jelenthet.  

Lehet, hogy hosszúra nyúltam, de végül is az a kérdés, hogy van-e valami 
elképzelésük erről, és hogy az Országos Bírósági Hivatal nyilatkozott-e ebben a peres 
eljárásban. Köszönöm szépen, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Azzal szeretném 

kezdeni, hogy ezzel a javaslattal kapcsolatban, ami előttünk van, valóban az embernek 
ellentmondásos érzései kellenek hogy legyenek, mert ha csak pusztán megnézi a 
törvényjavaslatot, számtalan olyan elem lehetne benne, ami miatt támogatható volna. 
De mi, liberálisok mégsem fogjuk támogatni, méghozzá azért nem, mert valahogy 
abból kell kiindulnunk, amit maga a miniszterelnök úr fogalmazott meg még 2010-
ben az amerikai nagykövetnek, amikor azt mondta, hogy ne azzal foglalkozzanak, 
hogy ő mit mond, hanem azzal, amit tesz.  

Ha ebből az alapállításból indulunk ki, akkor bizony az elmúlt időszakban amit 
tettként láttunk a kormány részéről, az óhatatlanul is komoly aggályokat ébreszt az 
emberben arra vonatkozóan, hogy mi is az, ami most előttünk van. Először is 
önmagában az, hogy legyen piaci verseny e téren, lehessen piaci alapon vásárolni, a 
bérleti szerződések valóban ne örök érvényre szóljanak, hanem azokat lehessen 
felülvizsgálni, egy helyes törekvés. És például abban, amit mondjuk Jakab István 
megfogalmazott és az ő jó szándékában csöppnyi kételyem nincsen. Azonban a 
gyakorlatot szeretném megnézni, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, miről szól 
ez a törvényjavaslat. Nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy ez egy személyre 
szabott politikai büntetés, ami előttünk van. Azért személyre szabott politikai 
büntetés, zárójelben jegyezném meg, és felidézném ’89-ből Kövér Lászlónak azt az 
interjúját, amikor azt mondta, hogy többek között nekünk, sokunknak, akik a 
rendszerváltás idején küzdöttünk azért, hogy demokratikus Magyarországon éljünk, 
az egyik legfontosabb célunk az, hogy végre a jog ne a politika szolgálóleánya legyen, 
amelyen általában a politika erőszakot tesz - mondta ezt a mostani házelnök úr. Igaza 
volt. Itt pontosan egy ilyen példával állunk szemben, olyan eseménysorozatnak olyan 
jogi leképezésével, ahol bizony a politika a jogot szolgálóleánynak tekinti, amelyen 
éppen erőszakot tesz. Az elmúlt időszakban nem ez volt a kormány politikája. 
Létrejöttek hatalmas és jelentős birtokrendszerek bérleti viszonyokkal; tudjuk azt, 
hogy Simicska Lajos is többek között ezek közé tartozott. Érdekes módon most, 
miután megromlott a viszony a kormányfő és Simicska Lajos között, sok mindenben 
változás történik.  

Itt a bizottság előtt hónapokkal ezelőtt már vitatkoztunk arról, hogy mi történt 
egyszer csak a reklámpiacon, ahol eddig éveken keresztül az volt az álláspont, hogy 
nem helyes dolog kihelyezni az autópályák mellé a reklámfelületeket, nem helyes 
dolog kandelábereken reklámfelületet adni. Ez az álláspont másodpercek alatt 
változott meg, amint kirobbant ez a háború. Ugyanez vonatkozik a földkérdésre is. És 
azért itt a tét elég nagy, hiszen mégiscsak arról a földről van szó, ami számunkra, 
liberálisok számára mindig is evidens volt, hogy itt is a liberális piaci viszonyokat kell 
érvényesíteni, és korrekt, normális, átlátható törvényi szabályozás mellett engedni 
kell a piaci versenyt. De vajon most ez átlátható szabályozás lesz-e? Valóban lesz-e 
piaci verseny? Hihetünk-e ezeknek a szavaknak, amikor maga a miniszterelnök úr 
hívta fel a figyelmet arra, hogy a tetteknek higgyünk? A tettek másról szóltak. Tehát 
itt láthatóan személyre szabott politikai leszámolásról van szó, ahogy mondtam, 
hiszen ráadásul először a Simicska-birtokokat fogják felajánlani licitre. Először a 
Simicska-birtokok lesznek azok, ahol egyébként majd a bérleti szerződéseket 
másokkal fogják megkötni.  

Megjegyzem, ha már egy zárójeles, részletekre vonatkozó megjegyzést tehetek, 
a Répássy alelnök úr által felvetettekkel maximálisan egyetértek. Számomra is 
meglepő, hogy miért kerül ki a javaslatból az, hogy mondjuk az Agrárkamara egyfajta 
szakértői felfogásban vagy szakértői minőségben adjon egy olyan kiindulópontot az ár 
meghatározásánál, ami később aztán a bérleti díjak emelésénél, csökkentésénél 
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kiindulópont lehet. Ez számomra teljesen érthetetlen, vagy ha értem, akkor azt kell 
hogy mondjam, hogy arról szól, hogy bizony, politikai büntetésről van szó. És nem 
látok garanciát arra, hogy ne az következzen be, hogy most egyes oligarcháktól 
átkerül a föld más oligarchák kezébe. És ha ez így lesz, akkor semmit nem jutottunk 
előre, és valójában nem földárverésekről beszélünk, hanem átverésről beszélünk, 
olyan átverésről, amelyben nagyon sok gazda most reménykedik, hogy esetleg juthat 
földhöz, esetleg bérelhet földet, de nem fog bekövetkezni ez, mert könnyen lehet, 
hogy ki fogják játszani őket, hiszen az elmúlt időszak is erről szólt. Nos, emiatt, mert 
önmagában a jogot politikai büntetőakcióra használó felfogást mi elutasítjuk, ezért 
ezt a törvényjavaslatot támogatni nem tudjuk. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hende Csaba miniszter úr, parancsoljon! 
 
HENDE CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Elhangzott - és szeretnék vitát is 

provokálni, ha kell - Fodor Gábor részéről, hogy mi, liberálisok. Már a többes szám 
használata is azért kérdőjeles. (Derültség.)  

Ugyanolyan piaci viszonyokat kívánunk a föld tekintetében érvényesíteni, mint 
bármely más árunál. Közgazdasági és társadalomtudományi evidencia, hogy a föld, a 
termőföld gyökeresen és alapvetően, minden fontosabb mutatóját tekintve is 
különbözik a piacgazdaság egyéb tárgyaitól. Ha szükséges, akkor ezt mélyebben is 
kifejtem majd. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Hende Csaba 

képviselőtársammal egyetértek, csak ez a módosító javaslat pont a tőkeirányba tereli 
a földet. El is mondom, hogy miért.  

Ha ezt így, ebben a formában is… Répássy államtitkár úrral maximálisan 
egyetértek, hiszen amit mondott, az teljesen egyértelmű, és a jog nyelvére lefordítva 
arról van szó (Dr. Répássy Róbert: Én csak kérdeztem.), és ezt megint csak lehet 
tagadni, de a visszajelzések alapján ez teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok olyan 
embernek van aranykalászos végzettsége vidéken - az elmúlt időszakban, az elmúlt 
években ezt megszerezték -, aki nem gazda. Pont. Lehet tagadni, el kell menni 
vidékre, körbe kell kérdezni, el fogják mondani. Ha ez így van, és ennek a tőkeerős 
vidéki, földdel nem foglalkozó rétegnek - rakjuk zárójelbe, hogy miből gazdagodhatott 
meg - mondjuk van egy kis megtakarított pénze a bankban, ez alapján jó feltételekkel, 
kedvező állami hitellel tud vásárolni földet 300 hektárig, vagy akár, ha a családját 
bevonja, de ha mondjuk csak neki van aranykalászos végzettsége, akkor 300 hektárt 
úgy meg tud vásárolni, hogy teljesen garantált a haszna. Hiszen a piaci bérleti díjat el 
tudja kérni, és teljesen egyértelműen egy kockás papíron ki tudja számolni: veszek 
300 hektárt, ennyi pénzt beleteszek, ennyiért kapok állami hitelt, és ennyi a piaci 
bérleti díj, amennyit megkapok érte - ez magasabb összeg, még a mai banki 
kamatokat nézve legalább kétszerese a banki kamatnak, tehát jól járok, meg fogom 
tenni. Csak az a gond, hogy ez a földnek 100 százalékig a tőkeként való kezelése. És 
még akkor is így van ez, ha nem feltétlenül oligarchákról beszélünk, hanem egy 300 
hektáros méretről, ami önmagában nem olyan kicsi, és nem is feltétlenül külföldi 
befektetőkről - azok is lesznek -, de mondjuk vidéki magyar befektetőkről, akik az 
elmúlt 25 évben mondjuk egy kis pénzre tettek szert, mondom, az egy másik kérdés, 
hogy adott esetben honnan, de mondjuk van egy kis pénzük, de ők nem gazdaként, 
tőkeként meg fogják tudni venni a földet. És ez az, ami nem lehet a cél. Vagy ha ez a 
cél, akkor én nagyon elkeseredek, mert akkor tőkeként kezelik a földet.  
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Még egy dolog: Jakab képviselőtársam arra nem válaszolt, hogy 
tulajdonképpen valóban így van-e, hogy ha valaki elővásárlási joggal él, akkor 
ugyanazt az állami hitelt nem kapja meg, mert nekem ezek az információim. Ez egy 
óriási versenyelőny. Tehát szeretném, ha ezt cáfolnák, mert jelen pillanatban - és ma 
is beszéltem gazdákkal, ezt ők így látják, vagy ezt a tájékoztatást kapták - ez egy fontos 
helyzetelőny az árverési vevő szempontjából, illetőleg én azzal is vitatkoznék, hogy ha 
valaki nem megy el az árverésre, de helyi gazda, akkor ad absurdum miért ne 
gyakorolhatná az elővásárlási jogát. (Dr. Bitay Márton Örs: Gyakorolhatja.) 
Gyakorolhatja? Jó, ennek örülök, hogy gyakorolhatja. Köszönöm, akkor ezt 
helyreraktuk. Mert Jakab képviselőtársam azt mondta, hogy menjen el, licitáljon, 
mert az úgy nem lenne méltányos, ha csak úgy megnézi, hogy mi kelt el, és akkor 
gyakorolhatná. Ha gyakorolhatja, akkor örülünk neki.  

Egyet kérnék még levezető elnök úrtól, hogy azt lehet-e kérni, hogy ne zárja le 
a minisztériumi válasz után, hogy még lehessen rá reagálni, illetve az előterjesztőkre 
még lehessen reagálni. Ezek lennének most a felvetéseim első körben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A szokásoknak megfelelően nem fogom, de azelőtt, hogy az 

előterjesztő válaszolna, Balla alelnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Lévén, nem 

én vezetem az ülést, így egészen biztos, hogy az elnök úr nem fogja lezárni.  
 
ELNÖK: Itt liberális ülésvezetés van, ezért indokolt a „mi, liberálisok”. 

(Derültség.)  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Kezdem rosszul érezni magam, 

de azért folytatnám, és a liberális ülésvezetéshez szeretnék fordulni, mégpedig annak 
érdekében, hogy kérjük meg a kormány képviselőjét, hogy mondja el, hogy a licitálás, 
tehát az árverés során milyen feltételeket kell teljesíteni, és mi az a prioritási sorrend, 
ami alapján eldől, hogy ki kapja meg valójában a földet. Staudt képviselő úr 
egyébként logikusan, érthetően és világosan beszélt, csak szerintem ezt az egy elemét 
hagyta ki, és ez az az eleme, amely világossá teszi az én olvasatomban, hogy nem 
spekuláció, nem befektetés, hanem a gazdálkodást segítő tulajdonszerzés, a gazdákat 
segítő tulajdonszerzés az, hogy ők földhöz jutnak. 

Most én azt látom, hogy - ritka pillanat - tudunk nem egymás mellett 
elbeszélni, hanem képesek vagyunk arra, hogy közösen gondolkozzunk valamiben. Ez 
most egy ilyen vita itt, a bizottság ülésén. Szerintem ha a képviselő úr meghallja 
pontosan, hogy mik ezek a feltételek, akkor, azt gondolom, ez világos lesz az ön 
számára, hogy abszolút a gazdákat priorálja, és nem valamiféle földspekulációt vagy 
tőkebefektetést. Úgyhogy ha elnök úr lehetővé tenné számomra, hogy most a 
kormány képviselője megnyilvánuljon, azt megköszönném. 

 
ELNÖK: Két felszólalási szándék van. Először Jakab alelnök kért szót, neki 

megadnám a szót, és utána a kormány képviselőjének. 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nagyon rövid leszek, és örülök, hogy 

képviselőtársam szóba hozta az elővásárlási joggal rendelkezők ügyét. Természetesen 
én egyértelműen arra próbáltam utalni, hogy aki az elővásárlási jogával élni akar és a 
hitelprogramban részt akar venni, annak el kell menni, be kell fizetni a regisztrációs 
díjat, előzetesen be kell hogy fizesse a 10 százalék előleget, és azt követően élhet az 
elővásárlási jogával. Ha ezt nem teszi meg, akkor a hitelhez nem jut hozzá, legalábbis 
a hitelprogram keretében. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kormánynak megadnám a szót 

válaszadásra, és utána még lesz lehetőség minden frakció részére hozzászólásra, az 
előterjesztőnek is saját megosztás szerint nyugodtan. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, elnök úr, csak hogy nehogy rosszul 
válaszoljak, hogy a kialakult elővásárlási sorrendre vagy mindenre reagálhatok, ami 
elhangzott? 

 
ELNÖK: Államtitkár úr határozza meg, hogy mire kíván reagálni és mire nem. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm, mert akkor végigmennék a kérdéseken, csak szó volt róla.  
Staudt képviselő úrnak: ez valóban egy elég bonyolult dolog, tehát beszéljük át 

pontosan. Az elővásárlási sorrendre vonatkozó szabályokat a földforgalmi törvény 
szabályozza. Nem szeretnék cinikus lenni, de ez az a törvény, amit önök nem 
szavaztak meg. Ez az a törvény, ami alkalmas arra, hogy a helyi földművest senki más 
ne tudja megelőzni. Ha ez nem lenne, akkor bárki meg tudná előzni, mint ahogy 
régen bárki meg is tudta előzni, adott esetben egy budapesti ügyvéd fogta magát, 
elment vidékre, és vett földet. Itt viszont ezt most nem tudja megtenni. 

Az elővásárlási sorrend és a licit teljesen elválik egymástól. A licit egy 
értékesítési forma, amivel az állam földeket felkínál megvásárlásra. A liciten részt 
vesznek valakik, aztán nyer valaki, de ezt a szerződést, amivel ő megnyeri, 
kifüggesztik a helyi önkormányzathoz, és az összes elővásárlásra jogosult helyi 
földműves rá jelentkezhet, és abban a sorrendben tudja megszerezni, amilyen 
sorrendben ő priorált pozícióban van a törvény alapján. Teljesen mindegy, hogy hitel, 
nem hitel, vett fel, nem vett fel, a helyben lakó földművest senki semmilyen 
metódussal nem tudja megelőzni, mert a kifüggesztés taxatív kötelezettség, és nem a 
licit, hanem a kétharmados földforgalmi törvény dönti ezt el. 

Közben Lukács képviselő úr kérdezi, hogy mi van a földbizottságokkal. Nem 
szeretném önt megbántani, de ez is benne van az NFA-törvényben, hogy 
földbizottságok az állami föld értékesítésénél nincsenek. Tehát ott eleve szóba sem 
kerül semmilyen földbizottság, csak egy törvényességi, hatósági eljárás van, 
semmilyen földbizottság nincsen, de legalább most ezt is talán tudtuk tisztázni. 

Hogy ki kaphat hitelt vagy ki nem kaphat hitelt, ez nem az én asztalom, de 
természetesen felkészülten igyekeztem idejönni a bizottsági ülésre. Hitelt mindenki 
kaphat, aki a liciten részt vesz. Ez nem érinti az elővásárlási jogot. Az elővásárlási 
jogot semmilyen körülmények között semmivel nem lehet megelőzni. A hitel csak 
arra vonatkozik, hogy tessék szíves lenni elfáradni az árverésre, regisztrálni, részt 
venni rajta, és mindenki, aki részt vett rajta, bátran fordulhat ezzel a 
hitelkonstrukcióval a Budapest Bankhoz, de bármilyen más hitelkonstrukcióval 
akárki vehet fel rá hitelt, és megszerezheti ennek a földnek a tulajdonjogát. Tehát 
válasszuk ketté! Az egyik a pénzügyi része, a másik a jogi része. A jogi részben senki 
nem tudja a helyi földművest megelőzni sehogy sem, akárhogy licitál, akárhogy nyeri 
meg a földárverést. Hogy ki a helyi földműves: az első nyolc helyen a földforgalmi 
törvény elővásárlási sorrendjében úgy szoktuk mondani, hogy helyi földműves áll, hát 
nem teljesen, mert az első helyen az állam áll, de jelen esetben ez nem értelmes, 
hiszen az állam adja el, nyilván ő nem fog az elővásárlási jogával élni. Még a hetedik 
helyen is olyan földműves van, jellemzően helyi állattartó, szomszéd, tulajdonostárs, 
ha se nem szomszéd, se nem tulajdonostárs, nem is állattartó, akkor csak szimplán 
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helyi földműves, aztán 20 kilométeren belüli földműves - ezt a sorrendet senki nem 
tudja felborítani. 

Az aranykalászos gazdára vonatkozóan, amit ön említett, ez egy érdekes vita, 
hogy akkor most hányan végezték el vagy hányan nem. Én máshonnan közelíteném 
meg, ha megengedi. Egyrészről volt egy tárgyi tévedés, amit mondott, hogy százezer 
aranykalászos gazda van, ez így nem igaz, mert 103 ezer földműves van a földműves-
nyilvántartásban, ennek egy kisebb része az, ami aranykalászos gazda. Erre most nem 
készültem fel, nem tudom fejből elmondani a számot, de ebben benne van az 
agrármérnök, mindenféle egyetemi, főiskolai, középiskolai végzettség, plusz benne 
van az, akinek semmilyen végzettsége nincsen, csak évtizedek óta ezt a tevékenységet 
gyakorolja. Az ilyen-olyan OKJ- és egyéb végzettséggel szerzett földműves státus 
lényegesen kisebb a 103 ezerből. Ráadásul hozzátenném, hogy 10 millió 
állampolgárból ez így is elég szűk, hogy van 103 ezer, aki egyáltalán szóba kerülhet, 
hogy vásároljon. De ön hiába végzi el az aranykalászos gazdát és bekerül a földműves-
nyilvántartásba, ön nem tud akárhol licitálni, csak ott tud, ahol már legalább három 
éve helyben lakó földműves, aztán még azzal is meg kell küzdenie, hogy annak a 
földnek, amit szeretne megszerezni, a szomszédjában szintén van egy helyi 
földműves, de a szomszéd bizony elővásárlási sorrendben lényegesen előrébb van, 
mint ön, vagy van egy helyi állattartó, vagy van egy helyi biogazdálkodó. 

Tehát csak azt szeretném az egészből mondani, hogy politikai szinten valóban 
lehet erről vitatkozni, de nem ezt mondom, hogy politikai szinten, hanem elméleti 
szinten lehet vitatkozni azon, hogy ha egy négytagú családból mindenki földműves, 
egy tag ugye 300-at szerezhet, akkor - háromszor négy - 1200 hektárt már el is vitt, de 
ennek egyetlenegy realitása van: itt, a papíron, egyébként az életben nincs, mert az 
50 ezer helyrajzi számból 41 ezer 10 hektár alatti. 

Tehát ahhoz, hogy valaki, mondjuk, 300 hektárt egyáltalán meg tudjon venni, 
három éve helyben kell laknia, hét személyt meg kell előznie az elővásárlási 
sorrendben, és meg kell nyernie tucatnyi árverést, mindenhol az ő ajánlatának kell a 
legjobbnak lennie. Nem akarom ezt túlragozni, de nagyon bonyolult folyamat, hogy 
valaki ide eljusson, és ráadásul még ott van a 300 hektáros limitszerzési korlát, tehát 
csak akkor tud 300 hektárt venni - hogy maradjunk a példánál -, ha per pillanat nincs 
egy darab hektárja sem, ami meg szintén nem biztos, hogy annyira életszerű 
elképzelés, de mondjuk, lehet ilyen. Tehát nagyon-nagyon sok akadálypályán végig 
kellene mennie ahhoz, hogy valaki egyáltalán labdába tudjon rúgni. 

Amit felírtam még külön, és szeretnék az ön által felvetettekre reagálni, hogy 
miért most csináljuk ezt, és ez másoknál is szóba került. Nyilván azért, mert értékesíti 
az állam ezeket a földeket, és akkor az új vásárlókat ezzel akarjuk előnyösebb 
helyzetbe hozni; nagyjából ebben lehet összegezni az önök álláspontját.  

Először is szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az állami földekről szól, ez 
minden földről szól, tehát bárkit, akinek egyébként most két magánszemély között is 
van egy létező haszonbérleti szerződése, és lesz egy új tulajdonosa a területnek, akkor 
őt is megilleti majd az a jog, hogy felülvizsgálja annak a lehetőségét, hogy egyébként 
piaci szint szerinti díjat fizet-e vagy sem. Tehát ez inkább egy elvi vita, ennek nem 
oka, talán nem is apropója a mostani földértékesítési program, mert nemcsak az 
állami földekről szól, hanem minden magyarországi termőföld adásvételénél 
alkalmazható ez a szabály.  

Az 50 és 100 évre megkötött szerződések: én csak 2013 nyara óta foglalkozom 
ezzel az üggyel, tehát az azelőttiek miatt én nem akarok magyarázkodni, de azt 
szeretném mondani, hogy 100 éves szerződésből egyetlenegy van, és egyébként a 
Jobbikkal - ha nem sértem meg önt ezzel - vállvetve küzdöttünk azért, hogy valahogy 
elérjük, csak nem kellett volna annak idején kikötni, hogy a bécsi választottbíróság 
dönthet csak vitás ügyben, nem kellett volna kikötni olyan szabályokat, amelyekkel 
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minden oldalról próbáljuk a hajót alulról fúrni, hogy végre elsüllyedjen, de nem 
nagyon sikerül, mert olyan szerződési konstrukciót kötöttek annak idején.  

Egyébként pedig azért érzem egy picit álságosnak, ha szabad így mondanom, 
az ellenzék hozzáállását ezzel kapcsolatosan, mert pont arról beszélünk, hogy akkor 
most adjunk egy lehetőséget arra, hogy egyszer s mindenkorra ezt a fejezetet lezárjuk, 
és azt mondjuk, hogy ha van olyan szerződés, tök mindegy, hogy állami vagy nem 
állami, amely egyébként a piaci díjak alatt van, akkor a tulajdonosnak - és ebből a 
szempontból az, hogy új vagy nem új tulajdonos, mindegy, csak kell találni egy 
időpontot, hogy mikor adom meg, és ezért mondjuk, hogy a tulajdonosváltáskor - 
adjuk meg azt a lehetőséget, hogy piaci szintre felemelje, nem többre. 

Ezért éreztem egy picit disszonánsnak azt, amit Fodor képviselő úr mondott, 
mert pont el is mondta, hogy a liberális szemlélet… Szerintem ennél liberálisabb 
szemléletet nem lehet elképzelni, mint hogy akkor mondjuk azt, hogy biztosítsunk 
lehetőséget arra - ez nem kötelezettség, illetőleg Győrffy képviselő úr javaslata -, hogy 
piaci szintre megemelje, ne tovább, nem túlgondolva a dolgot, de legalább a piaci 
szintre hadd emelje ezt meg. Szerintem ez akár még egy liberális gondolat is lehetne. 

A harmadik dolog, ami az áremeléssel, a haszonbérleti díj emelésével 
kapcsolatos és feltétlenül idekívánkozik: mindenkit megillet az a lehetőség, hogy ezt 
bíróságon megpróbálja követelni. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy kitalálunk 
valami nóvumot, meg a 30 nap, nem 30 nap, vagy hogy alakul ez az egész, hanem 
mindenkinek megvan a lehetősége - akár ő maga kötötte a szerződést, akár nem ő 
kötötte a szerződést -, hogy megpróbál megállapodni egy másik feltételben, és miután 
a haszonbérbe vevő ezt nem fogadja el, akkor bírósághoz fordul.  

Tehát ebben semmilyen újdonság nincsen, csak annyi az újdonság, hogy azt 
mondjuk, fordítsuk meg a dolgot, és mondjuk azt, hogy van egy jogszabályi alapja 
annak, hogy ő meg tudja emelni ezt a bérleti díjat, de természetesen utána még 
ugyanúgy ki tudnak alakulni perek, mint ahogy ki tudtak volna eddig is alakulni 
perek. Ebben semmilyen különbség nincsen, csupán annyi a különbség, hogy ha 
tulajdonosváltás van, akkor joggal - habár a szónak inkább a hétköznapi értelmében 
mondom, hogy joggal - mondhatja azt az új tulajdonos, hogy elnézést kérek, nem én 
kötöttem ezt a szerződést, szerintem ez nem felel meg a piaci viszonyoknak, szerintem 
ez ilyen vagy olyan okoknál fogva nem jó, ezért én szeretnék változtatni rajta. Csak az 
a helyzet, hogy most nem adunk neki egy mankót, hanem azt mondjuk, hogy menjél 
el a bíróságra, az eltart négy-öt, nem tudom, hány évig - nem szeretném a bíróságokat 
megbántani, valamennyi ideig eltart -, és utána születik majd valamilyen döntés. 
Pusztán arról van szó, hogy ebben a folyamatban szeretnénk - és megint csak a 
tulajdonosok szempontjából - egy előrelépést hozni.  

Az MSZP-ből Kiss képviselő úr és a Jobbik is elmondta, hogy a külföldiek most 
akkor szerezhetnek termőföldet vagy nem szerezhetnek termőföldet. Ez megint csak 
egy olyan vita, ami finoman szólva, legalábbis én úgy gondolom, arcpirító. Pont az 
ellenzék fogott össze, és beadtak egy alkotmánybírósági beadványt, amelyben azt 
kritizálják, hogy a kormány előírta, hogy csak magyar állampolgárok vehetnek részt a 
liciten. Most, miután az Alkotmánybíróságnál és Brüsszelben is sikerül megfúrni ezt a 
javaslatunkat, azt mondják, micsoda dolog az, hogy most a kormány rendeletet 
módosít, és azt mondja, hogy a földforgalmi törvény szerint bárki szerezhet földet. 
Elnézést kérek, de nem mi indukáltuk ezt a folyamatot, hanem az ellenzék az 
alkotmánybírósági beadvánnyal meg a brüsszeli laposztogatásokkal meg súgásokkal. 
Persze, oda jutottunk, hogy meg is van a nyomás rajtunk: ha ezen nem változtatunk, 
akkor adott esetben nemcsak ez a program, hanem úgy en bloc komoly szankciók 
kerülhetnek elő. Tehát ezután azért az nagyon álságos, hogy önök hivatkoznak arra, 
hogy miért vesszük ezt ki.  
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De tegyük zárójelbe az egészet, ugyanis a földforgalmi törvény elővásárlási 
sorrendjét nem tudja megugrani senki más, csak a helyi földműves. Tehát 
végeredményben ennek azért inkább látszat- vagy technikai okai vannak, de a 
gyakorlatban ez nem fog eredményt hozni, mert a helyben lakó szomszédot nem tudja 
megelőzni senki sem, akár azt írjuk elő, hogy licitálhat, akár azt írjuk elő, hogy nem 
licitálhat. A helyben lakó földművest nem tudja megelőzni senki sem.  

Azt szintén Kiss képviselő úr mondta el, hogy új oligarchák jönnek elő ebből a 
rendszerből, és Fodor képviselő úr is elmondta ugyanezt vagy ehhez hasonlót. Én csak 
azt tudom önnek mondani továbbra is, hogy 50 ezer helyrajzi számból 41 ezer 
helyrajzi szám 10 hektár alatti. Én nem tudom, hogy mennyiben oligarchaméret, 
mondjuk, 8,5 hektár szántóból 150-et megnyerni az ország különböző pontjain, hogy 
valami nagyüzemi méretet össze tudjon rakni belőle. Én abszolút nem erre számítok, 
sőt én ezzel ellentétesnek látom, és ezért nem értem az ellenzék hozzáállását a 
díjemeléssel kapcsolatosan sem. Pont arról van szó, hogy akik eddig egyben nagyot 
béreltek alacsony bérleti díjért, ott most jöhetnek a helyi földművesek, 
megvásárolhatják, és adott esetben amíg még nem jár le ez a haszonbérleti 
szerződése, addig az a lehetősége is megvan, hogy piaci díjat szedjen belőle. De ez 
egyébként a kisebb halmaza az összes meghirdetett birtoktestnek, mert a nagyobb 
halmaza nem ötven év múlva fog lejárni meg harminc év múlva meg húsz év múlva, 
hanem sokkal hamarabb, négy, öt, tíz év múlva le fog járni, márpedig ebből a 
gondolkodási aspektusból nézve szerintem ez egyáltalán nem szabadna hogy gondot 
okozzon. Ebben szerintem az ellenzéknek és a kormánynak vagy az előterjesztőnek 
abszolút egyetértésben kellene lennie, hogy ne a nagyoknak adjunk, ne a 
nagyüzemeket támogassuk, hanem adjunk lehetőséget arra, hogy most a helyi gazdák 
is megvegyék ezeket a területeket.  

Még egy utolsóra reagálnék, aztán, ha az elnök úr megengedi, akkor utána az 
előterjesztőre hagynám a többi reakciót. Fodor képviselő úr mondta, hogy a Simicska-
birtokok kiírásával kezdjük. Ilyen formában, engedje meg, hogy így mondjam, ez nem 
fedi teljes mértékben a valóságot. Egyrészről hat megyében indul összesen az árverés, 
technikai szempontjai voltak annak, hogy melyik megyékkel kezdünk. Nógrád megyét 
is mondhatnánk, vagy mondhatnánk Vas megyét, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyét, ahol ugyanúgy hétfőn indul az árverés, mint Győr-Moson-Sopron megyében. 
Egyébként hogy ki az első meg ki az utolsó, olyan sok pozitív élménye ebből a 
szempontból senkinek nem lesz, mert a legutolsó is hat hét múlva árverezésre kerül, 
tehát itt ezen az időintervallumon belül beszélünk.  

Ennek abszolút technikai okai vannak: olyan birtoktestekkel lehet elkezdeni az 
árverést, ahol nincsen semmilyen jogvita, ahol minden tulajdoni lapot 
leellenőriztünk, ahol kiderült, hogy védett természeti terület nincsen benne. Bevallom 
önnek férfiasan, próbáltunk olyan megyékkel haladni, ahol vagy valamilyen tömbös 
állami területek vannak, vagy relatív számban nem sok állami terület van, mert ezt 
tudtuk gyorsan átnézni. Tudtuk, hogy mondjuk, Hajdú-Bihar megyében, Békés 
megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében vagy Baranyában, ahol rengeteg kicsi 
van, a többiekben pedig rengeteg nagy is van, több időt fog igénybe venni, mire 
végignyálazzuk az összes tulajdoni lapot. De ebben semmi ilyen meggondolás nem 
volt, hogy kivel szeretnénk kiszúrni vagy kivel nem, és próbálom igazolni azzal, hogy 
hat héten belül mindenkire sor fog kerülni, tehát ilyen szempontból nincs ennek 
jelentősége. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek adom meg a szót. Parancsoljon! 
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Az államtitkár 
úr már jó néhány kérdésre válaszolt. Egy-kettőre én is szeretnék, mert itt azért 
vannak komoly, nem mondom, hogy csúsztatások, én vélelmezem, hogy félreértések. 

Az aranykalászos gazda tanfolyammal kapcsolatban némi pontosítást én is 
szeretnék tenni. Én szeretném jelezni, hogy én is aranykalászos gazda vagyok, és noha 
egyébként gyakorló gazdálkodóként más úton-módon is kérhettem volna a 
földműves-nyilvántartásba vételemet, kövezzenek meg, nekem is egyszerűbb volt 
elővenni a tíz éve megszerzett aranykalászos bizonyítványt, és besétálni vele a 
földhivatalba. Elkövettem azt a hibát, hogy közgazdasági és jogi tanulmányokat 
folytattam, ettől függetlenül, tisztelt képviselő úr, én még nem érzem magam - noha 
nem használta ezt a jelzőt - műparasztnak, mert valóban ezzel foglalkozom.  

Egy dolgot szeretnék a számmisztikába behozni. Pillanatnyilag száz-egynéhány 
ezer földműves státussal rendelkező magánszemély van Magyarországon, ebből 
egyébként 222 az, aki nem magyar állampolgár, az arányok tisztázása végett.  

Tisztelt Képviselő Úr! Idén tavasszal nagyságrendileg 180 ezer egységes 
kérelem érkezett be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Tetszik tudni, ez 
mit jelent? Azt, hogy ad absurdum 78 ezerrel növekedhetne a földműves-
nyilvántartásban szereplő személyek száma akár két héten belül is, ha azok, akik 
egyébként valóban gazdálkodnak, mindenki besétálna a földhivatalba és kérné a 
földműves-nyilvántartásba vételét. Nyilván ezt lehetne úgy kommunikálni, hogy na, 
akkor lett még 78 ezer aranykalászos vizsgával rendelkező ember, de ez nem igaz. Itt 
ne tessenek egyértelmű párhuzamot vonni, hogy harminc-egynéhány ezerről 102 vagy 
103 ezerre emelkedett a földműves-nyilvántartásban szereplők száma, mert ez nem 
kizárólag ebből fakad. Mondom még egyszer, ez az exponenciális emelkedés akár a 
következő két hétben még egy további ívet vehetne, ha mindenki, aki erre egyébként 
jogosult, bemenne. Nyilván a gazdálkodók érzik, hogy a mindennapi munkához, a 
vásárláshoz, a földhasználat bejegyezéséhez is egyébként szükségük van erre a 
papírra, ezért mennek be, amikor odajutnak az ügyintézésben, és nyilván egy 
gazdálkodónak egy éves ritmusban azért előbb-utóbb el kell jutnia erre a szintre.  

Hadd hozzam ide azt, hogy az eredeti beadványom miért változott. Jelentős 
részben azért, mert ellenzéki képviselőtársaimnak a kritikai észrevételeit 
megfogadtam, és ezeket beépítettem. Én is azt gondoltam, hogy a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara egy alkalmas szerv arra, amely földbérleti díjat, valamilyen 
formában piaci átlagárat képes, mondjuk, egy járás vonatkozásában meghatározni, 
hiszen a bérlők mindannyian tagjai a kamarának, tehát nekik azért van egy valódi 
piaci információjuk. De kritika ért bennünket arról az oldalról, hogy ezt miért a 
kamara csinálja, biztos én mint kamarai elnök a kamarának akarok pluszbevételeket 
szerezni. Nem! Egyébként éppen az volt ezzel a célom, hogy ne zúduljon rá 
kontrollálatlanul a magyar bírói karra ez a fajta dömpingszerű módosítási lehetőség, 
bár megjegyzem, a gazdálkodók szinte kizárólag piaci keretek között működnek, mert 
máshogyan nem jutottak volna hozzá. Itt jellemzően egyébként a még 2010 előtt 
kötött állami földbérleti szerződések azok, amelyek kérdésesek. 

Kiss képviselő úrnak én értékelem azt a félelmét, hogy ne kerüljön külföldi 
kézbe a magyar termőföld, azt még jobban értékeltem volna, ha mondjuk, a 
zsebszerződésekre is odafigyelnek, és akkor nem lett volna egyes szakértői becslések 
szerint félmillió hektárnyi zsebszerződés megkötve az MSZP-kormányzat alatt. (Dr. 
Bitay Márton Örs közbeszól.) Igen, helyesen mondja államtitkár úr: amit egyébként a 
földforgalmi törvény egyes passzusai gátoltak meg.  

Az is felmerült az eredeti beadványommal kapcsolatban, hogy ez egy 
kontrollálatlan helyzetet teremthet, ezért gondoltuk azt, hogy jó, akkor valamilyen 
keretek között szabályozzuk, hogy tulajdonosváltás esetén legyen meg a lehetősége, 
hiszen tulajdonosváltásnál elmondhatjuk, hogy az eredeti tulajdonos által megkötött 
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bérleti szerződésre az új tulajdonosnak az égvilágon semmilyen ráhatása nem volt, és 
itt az idő múlásával összefüggésben azért kerülhettek elő olyan lényeges változások, 
amelyek miatt aztán a bérleti díj mértéke a mostani piacihoz képest érdemi 
eltéréseket mutat. Ugyanis, hogy mi a földbérleti díj piaci értéke, az is egy érdekes 
kérdés. Vannak egyébként olyan bérleti szerződések, amelyek most valóban 
értékaránytalanságot mutatnak, de azok a megkötés pillanatában semmivel nem 
voltak kedvezőbbek, mint mondjuk, a most megállapított 1250 forint/aranykorona, 
csak nyilván a bérleti díjak az Európai Unióba történő belépés után mutattak egy elég 
erőteljes emelkedést. Néhány szerződésben az infláció követésével, tehát az infláció 
mértékével lehetett növelni a bérleti díjakat. Lássuk be 15-20 év távlatából, hogy ez 
nem biztos, hogy a legjobb megoldás volt, de valamilyen formában mégis tett akkor a 
szerződéskötő erre egy kísérletet. Ugyanakkor a legnagyobb jó szándék mellett is - 
tételezzük ezt fel - eljutottunk oda, hogy ezek már rég nem piaci bérleti díjak.  

Az én javaslatom arra vonatkozik, hogy lehessen megadni a tulajdonosoknak a 
lehetőséget arra, hogy piaci bérleti díjat tudjanak szedni. Egyébként a Ptk. generális 
szabályként bármilyen bérbe adónak és bérbe vevőnek megadja a lehetőséget arra, 
hogy tudjon módosítani bíróság előtt a bérleti szerződés egyes elemein. (Dr. Répássy 
Róbert: Ez így van!)  

A mostani földhasználók, földbérlők részéről találta meg néhány kritikus hang 
az ellenzéki képviselőtársaimat, hogy ők félnek attól, hogy ez azt jelenti, hogy az 
egyébként most piacinak számító bérleti díjakra is javaslatot fognak tenni a 
földtulajdonosok. Egyrészt ezért építettük be a kamarát, hisz ott nem a tulajdonosok, 
hanem a bérlők a tagok, és ők nem érdekeltek abban, hogy egy piacinál magasabb 
bérleti díj kerüljön megállapításra. Tehát ez mindenképpen fontos volt. És hogy ne 
lehessen ezzel korlátlanul élni, ezért gondoltuk azt, hogy valamilyen jogi aktushoz 
kössük hozzá a módosítás lehetőségét, és ha jól emlékszem, a 3. számot viselő 
bizottsági módosítóba ezért került beépítésre az, hogy tulajdonosváltás esetén, ami 
lehet öröklés, illetve tulajdonosváltás, de itt fontos volt beletenni, hogy a 
hozzátartozók közötti tulajdonosváltást nem tesszük be ide, hogy ne lehessen 
eljátszani azt a játékot, hogy én eladom a feleségemnek, és egyből megvan a 
tulajdonosváltás, miközben nyilván gazdasági érdekeltség szempontjából érdemi 
változásról nem beszélünk.  

Tehát én az összes olyan kritikai észrevételt, ami az ellenzéki 
képviselőtársaimtól érkezett akár a Mezőgazdasági bizottság ülésén, akár 
négyszemközti vitában, beépítettem, javaslatot tettem, hogy ezek kerüljenek 
beépítésre. Tehát én örülnék, ha sikerülne egy konszenzust kialakítani az ügyben, 
hogy ez a szándék egyértelműen megvalósuljon. 

Elnézést, egy kicsit szeretnék a papírjaim között még kutakodni, mert 
államtitkár úr jó néhány felvetésre válaszolt… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha annyit javasolhatok, hogy még úgyis egy körben 

ilyenkor minden frakcióból egyvalaki szokott megszólalni… 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Bocsánat, még egy gondolatot, elnök 

úr, ha szabadna. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: A tőke irányába tereli-e ez a 

módosítás a földet? Szerintem egyértelműen nem. Ez egy nagyon rossz logikai 
levezetés. Az látható, hogy a kormányoldal és az ellenzék között abban van egy vita, 
hogy az állami földeket értékesíteni kell vagy nem kell. Ez nyilván egy „úgy látom, 
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egymást nehezen tudjuk meggyőzni a magunk igazáról” helyzet, de most ezt tegyük 
félre.  

Az állami földértékesítési program elindult. Vannak olyan területek, ahol 
extrém alacsony a mostanihoz képest a földbérleti díj mértéke. Nyilván azok a 
gazdálkodók - hisz azért szögezzük le, államtitkár úr kifejtette, itt a szerzési 
feltételeket jellemzően helyben lakó magyar gazdálkodók fogják megugrani -, azok a 
személyek, akik szeretnének földhöz jutni, egy olyan faramuci helyzetben vannak, 
hogy egy bérleti szerződés egy adott helyrajzi szám vonatkozásában és egy másik 
földbérleti szerződés egy másik helyrajzi szám vonatkozásában elképesztő 
különbségeket mutat, és mondjuk, egyik város határában tudok piaci áron úgy földet 
vásárolni, hogy azért piaci bérleti díjat kapjak, míg egy másik város határában pedig 
úgy tudok földet vásárolni, hogy piaci árat kell érte fizetnem, vagyis a piacinál 
legalább 10 százalékkal magasabbat, ott viszont nem tudok piaci bérleti díjat szedni.  

Ebben az esetben azért állapítsuk meg, hogy amennyiben ez a javaslat nem 
kerül elfogadásra, annak a meg nem szavazói ilyen formában azokat a most 
kedvezményezett bérlőket támogatják az ellenző szavazatukkal, akik most egyébként 
élvezik ezt az idilli állapotot. Tehát szögezzük le, egy nem szavazat egyértelműen a 
mostani kedvezményezetti kör melletti kiállást jelenti. (Dr. Staudt Gábor: Pont ezt 
mondtam, hogy nem.) De képviselő úr, ez egy logikai bukfenc, hisz egyértelműen 
látszik, hogy ezzel effektíve megakadályozzák a helyben lakó gazdákat, hogy piaci 
körülmények között tudjanak ebben a programban részt venni. Egyértelműen látszik, 
hogy a nem szavazatok egy bizonyos érdekkör status quo fenntartására szolgáló 
igényét fogják kiszolgálni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rövid hozzászólásra kérem képviselőtársaimat. 

Parancsoljon, Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, ne haragudjon, azért lenne mit 

mondanom, úgyhogy nem ígérhetem, hogy nagyon rövid lennék. 
Azért itt nagyon sok mindent összekeverünk ám az én véleményem szerint. 

Vegyük azt, hogy ugye, arról beszélünk, főleg államtitkár úrnak és önnek is a 
mondandója elsődlegesen a földbérleti szerződések körül forgott. Igazából három 
lényeges pontban lehetne összefoglalni, hogy mi az, amiről beszélünk itt, és miben 
értünk egyet, és miben nem értünk egyet.  

Először beszélünk arról, hogy vajon el kellene-e adni a meglévő állami 
földtulajdont vagy gyarapítani kellene az állami földtulajdont; ez az első, amiben vita 
van közöttünk. A másik a földbérleti szerződések helyzete jelen pillanatban, lehet-e 
változtatni, kell-e változtatni a 2013 előtt megkötött szerződéseknél is, hiszen ott 
lehetnek problémák, és a harmadik pedig az, hogy ha eladja az állam a földeket, akkor 
vajon lehetővé tesszük-e azt, hogy külföldiek is vásároljanak. Ez a három lényeges 
pont, amiről jelen pillanatban beszélgetünk. És azt mondom, hogy általában önök 
mindig ezt csinálják, és elhangzott államtitkár úr részéről is, hogy a földforgalmi 
törvénynél, mondjuk, adott esetben a Jobbik hogy szavazott és miért, csak azt felejti 
el elmondani, hogy miért szavaztunk így. Azért, mert abban benne van az, hogy 
külföldiek is vásárolhatnak Magyarországon tulajdont. És itt is, önök azt mondják, 
hogy ha nem fogjuk megszavazni, akkor mi azokat képviseljük, azokat az embereket 
képviseljük, akik élvezik most, jelen pillanatban a régen megkötött földbérleti 
szerződések előnyeit.  

De egy dolgot elfelejtenek mondani. Ezt lehetett volna változtatni úgy is, hogy 
nem kapcsoljuk össze a földeladással. A kettőt nem kötelező összekapcsolni. Önök 
behozhattak volna egy olyan törvényt is, adott esetben gondolkozhattak volna már 
régebben is egy olyan törvénymódosítás benyújtásán, amely megoldotta volna 
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valahogy - találják ki, hogy hogy - eladások nélkül, mondjuk, a földbérleti szerződések 
felülvizsgálatát.  

Itt jön az egyébként, amit államtitkár úr mondott, és amivel abszolút nem értek 
egyet, azt mondta államtitkár úr, hogy 2013 óta foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát ön 
a 2013 előtti állapotokkal nem nagyon akar foglalkozni, ha jól értettem, valahogy így 
mondta. Ez biztos, hogy nem lehet, mert kell foglalkozni ezekkel az állapotokkal. (Dr. 
Bitay Márton Örs közbeszól.) Ja, a felelőssége, jó. De a felelősségbe az is beletartozik, 
államtitkár úr, ahogy elmondta ön is, hogy valóban itt milyen szerződéseket kötöttek, 
bécsi bíróság kikötése, és a többi, és a többi, piaci ár alatt lényegesen. Csak vizsgáltuk-
e azt, hogy vajon volt-e itt hivatali visszaélés, indultak-e, mondjuk, eljárások vagy 
bármi egyéb? Tehát azért mondom, hogy ezeket egyértelműen mi is támogatnánk, 
hogy vizsgáljuk meg ezeket az eseteket és ezzel foglalkozzunk. Ez a földbérleti 
szerződések kérdése, amiben a Jobbikkal, úgy érzem, abszolút egy platformon 
tudnának lenni, hiszen mi is azt mondjuk, hogy igen, ezeket meg lehet vizsgálni.  

Amiben nem értünk egyet, az egyértelműen az, hogy önök úgy gondolják, hogy 
el kell adni az állami tulajdont, privatizálni kell a földet, mert nyugodtan 
beszélhetünk privatizációról, hiszen abban az időszakban egyébként, amikor 
privatizáltak ebben az országban nagyon sok mindent, akkor még lehetett beszélni 
többes számról a liberálisoknál valóban, tehát akkor még liberálisok voltak, akik ezt a 
privatizációt elindították - egyébként csak halkan jegyzem meg, és tényleg nem 
akarom elvinni másfelé a vitát, akkor még a jelenleg kormányzó Fidesz is nagyon 
közel volt ezekhez a liberálisokhoz mind szemléletben, mind egyébként szavazás 
szintjén -, de akkor mit mondtak ezek a liberálisok? Hogy azért kell privatizálni az 
ország vagyonát, azért kell privatizálni az élelmiszeripartól kezdve mindent, mert az 
állam nem jó gazda. Ez volt a fő szlogen. Az állam nem jó gazda. És mi ezzel nem 
értünk egyet. Az elmúlt 25 év bebizonyította, hogy mekkora kárt okozott 
Magyarországnak ez a kijelentés és ez a privatizáció, és most mi úgy érezzük, hogy 
igenis az állam jó gazda lehet, ha akar. Ugyanígy a földtulajdonnál is jó gazda lehetne 
az állam, ha akarna. Tehát nem kellene privatizálni, nem kellene eladni azt a 
földvagyont, ami a Nemzeti Földalapkezelőnél még jelen pillanatban is van, hanem 
gyarapítani kellene.  

Itt is mondtuk azt egyébként, hogy itt is lehetne változtatni, mert szükséges 
bizonyos esetekben, mondjuk, hogy egy 20 méteres hosszúságban két nagyobb terület 
közé ékelődött állami tulajdont megváltoztassunk, de akkor vagy vegyünk helyette 
valahol, vagy találjunk ki erre is megoldásokat. Tehát vannak olyan problémák, 
amelyeket meg kell oldani adott esetben, és erre nyitottak lennénk, de arra, hogy 
privatizáljuk az állami földvagyont, arra véleményünk szerint nem megfelelő. 

És akkor jön az utolsó nagyon lényeges kérdés, ez pedig az, hogy kik 
vásárolhatnak és kik licitálhatnak, kik vehetnek részt ezeken az árveréseken. Azzal 
sem értek egyet, amit államtitkár úr mondott, hogy a licit és maga az elővásárlási jog 
teljes mértékben elkülönül egymástól. Nem, elmondom miért nem. Azért, mert a licit 
meg fogja határozni az elővásárlási jog lehetőségét, hiszen a licit fogja meghatározni 
azt, hogy mennyiért élhet valaki az elővásárlási jogával. Ha veszünk egy adott, száz 
egységet, vegyük azt, hogy az éri meg maximum éppen az elővásárlási joggal 
rendelkezőnek, hogy ő száz egységet adjon egy bizonyos földterületért, de jön egy 
olyan sokkal jobb helyzetben lévő, neki sokkal többet érő vásárló, licitáló, aki 
mondjuk, kétszáz vagy háromszáz egységet is hajlandó adni a földért, akkor valóban 
az államnak ez megéri, mert ő nagyobb bevételre tesz adott esetben szert, de hiába 
fogják kifüggeszteni, és hiába fog lehetőség nyílni arra, hogy elővásárlási joggal éljen 
valaki, ezzel nem tud versenyezni.  

Tehát azért azt elismerhetjük, hogy jelen pillanatban a magyar gazdák a 
nyugat-európai külföldi gazdákkal vagy urambocsá, még azt is mondom, hogy akár 
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olyanokkal, akiknek megéri nagyobb területeket vásárolni Magyarországon - mert 
ahol élnek, ott nem nagyon lehet földműveléssel foglalkozni, mert mondjuk, rossz a 
termőföld -, azokkal nem fognak tudni versenyezni. Tehát mi azt mondtuk, hogy 
mindenképpen. Az, hogy 222 külföldi van most - mondja ön -, aki vásárolhatna, az 
pont 222-vel több, mint amennyi külföldi a Jobbik szerint vásárolhatna. Hiszen mi 
azt szeretnénk, hogy csak magyar állampolgárok vásárolhassanak.  

És itt jön az a lényeges pont, ami miatt mi általában mindig vitatkozunk 
egymással. Az általános vita során mi volt folyamatosan az önök retorikája? Az volt a 
retorikája, hogy önök csak magyar állampolgároknak akarják eladni. És én pontosan 
tudom, államtitkár úr egyébként nagyon tehetséges retorikailag, azt is tudom, és 
tényleg így gondolom, hogy államtitkár úr elég okos is ahhoz, hogy átlássa ezt az 
egészet, és ő pontosan tisztában volt azzal, hogy amikor azt mondták, hogy a magyar 
gazdák, hogy csak a magyar állampolgárok vásárolhatnak, pontosan tisztában volt 
azzal, hogy ezt meg fogják változtatni, mert jelen pillanatban önök majd arra fognak 
hivatkozni… (Dr. Bitay Márton Örs közbeszól.) Nem változtatták meg, államtitkár 
úr? Semjén miniszterelnök-helyettes úr kiadott egy kormányhatározat-módosítást 
pont két nappal ezelőtt, amiben külföldiek számára is megnyílt a lehetőség, hogy 
vásároljanak és részt vegyenek az árveréseken. Tehát itt ez a probléma. 

Ahogy elmondta Hende Csaba is, hogy a föld mennyire fontos, hogy teljesen 
más megítélés alá kellene esnie, mint bizonyos árucikkeknek, abszolút egyetértek 
vele, hiszen fontos. Mi önfeladásnak minősítjük azt, ha külföldiek is vásárolhatnak 
Magyarországon, ezzel megteremtették ennek a lehetőségét, és éppen ezért, ha csak 
ez az egy tétel lenne, akkor sem szavaznánk meg, és nem is fogjuk megszavazni ezt a 
földtörvényt. Egyébként konstruktívak voltunk, ha jól tudom, az előterjesztővel még 
tegnap is tárgyalt a szakpolitikusunk, próbált olyan helyzeteket felvázolni, amivel 
esetleg tudtuk volna támogatni ezt a törvényt. Nem tudtak közös nevezőre jutni ebben 
a kérdésben. Tehát konstruktívan álltunk hozzá ezekhez a dolgokhoz. 

Egy biztos: hívhatják az országunkat Magyarországnak, ha külföldiek 
tulajdonolják a magyar földet. És mindegy, hogy hány százalékát, mindegy, hogy mely 
részét. Ezt próbáljuk megakadályozni, ezt kellene megakadályozni; csak magyar 
állampolgárok, a magyar állam vagy pedig önkormányzatok birtokolhassanak 
Magyarországon földet, külföldi állampolgárok pedig ne. És a belföldi természetes 
személy, amiről beszéltünk, azt jelenti, hogy az európai uniós tagország polgárai és a 
társult tagország polgárai is élhetnek ezen jogukkal, és ezt mi mindenképpen meg 
kívánjuk akadályozni.  

Tehát én arra szeretném kérni mind az előterjesztőt, mind a kormányt, hogy 
állítsák le először is, még lehetőségük van hétfőig, állítsák le a földek eladását. Erre 
van lehetőségük. Kérem, gondolják végig, hogy Magyarország szempontjából ez 
mennyire megfelelő döntés lenne. Véleményünk szerint az. Ezt a kormányhatározat-
módosítást pedig, amit Semjén úr kiadott, azt vonják vissza azonnal. Ha ezt 
megtennék, akkor mondhatnánk el azt és akkor mondhatnák el önök is azt, hogy a 
magyar föld magyar tulajdonban tartását és a magyar emberek érdekét képviselik 
önök, egyébként pedig nem. Minden más, amit ezzel kapcsolatban mondanak, az csak 
mellébeszélés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kiss László képviselő úr, parancsoljon! 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr, igyekszem rövid lenni. Igazából 

ott szeretném kezdeni, hogy ezt a demonizálást azért kicsit abba kellene hagyni. Tehát 
arról beszélni, hogy a Jobbik meg az MSZP AB-beadványa, meg egyébként a két párt 
vállvetve küzdött azért, hogy az Unióban elmeszeljék ezt a kiváló törvényt, és ennek 
köszönhetően a külföldiek juthatnak földhöz, mondjuk úgy, hogy ez nevetséges volt, 
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államtitkár úr. (Dr. Bitay Márton Örs: Siralmas, nem nevetséges.) Amit állított, az 
volt nevetséges.  

Óbudai képviselőként mindig eszembe jut, hogy amikor az 1-es villamost több 
mint 90 százalékos uniós pénzből újították föl, és mivel a műszaki tartalom nem volt 
megfelelő, azért rimánkodtak az Uniónak, hogy hadd fizessék ki mégis a pénzt, akkor 
kevésbé voltak kurucok, mint ebben az ügyben, mint ahogy ebben az ügyben sem 
kurucok egyébként. Nem kell ránk hárítani a felelősséget ezekért a dolgokért. Egész 
egyszerűen azt gondolom, hogy aki azt állítja, hogy ebben a törvényben meg más 
törvényekben is külföldiek azért vásárolhatnak földet, mert az ellenzéki pártok ezt 
bárhol kilobbizták, annak tényleg elmentek otthonról, tehát hogy ilyen nincsen. 

Pontosan azért az az álláspontunk, hogy nem szabad a földet eladni, mert ezért 
állnak elő ilyen helyzetek, amiről itt előttem Staudt képviselőtársam vagy Szabó 
képviselőtársam is beszélt. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy teljesen világos, amit 
mondunk: vissza kell vonni ezeket az árverési kiírásokat, nem szabad elidegeníteni a 
földet. Ezt mondjuk a törvény benyújtásától kezdve. Nem gondolom azt, hogy ennek 
lenne alternatívája, és bocsánatot kérek önöktől, hogy nem hiszünk önöknek. Valóban 
tényleg az a helyzet, hogy arra kell figyelni, amit önök csinálnak, nem pedig arra, amit 
mondanak, mert ha az elmúlt néhány évnek a bérleti szerződések kapcsán nem lettek 
volna mutyigyanús ügyei; ha nem zengene attól a vidék, nem zengene attól a média is, 
hogy kik és hogyan és milyen szégyenletes körülmények között juthattak 
földbérlethez, hogy fogorvos vagy bizonyos illetők, fodrász és egyéb olyan emberek, 
akiknek nincs közük a magyar földhöz, juthattak bérlethez; nos, ha ezektől nem 
zenegene az ország, akkor esetleg számon lehetne kérni rajtunk, hogy miért nem 
hiszünk ennek a kiváló kormánynak. De nem hiszünk a kormánynak, nem változott 
meg a véleményünk, ezért kérjük, hogy vonják vissza a javaslatot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Miután eddig az volt a szokásjog, hogy miután a kormány 

válaszolt, fontosabb törvényeknél még minden frakció egy képviselője reagálhatott, 
de most Staudt Gábor is szót kér, eddig minden esetben ezt tettük, de megadom a szót 
két percben Staudt Gábornak. Akkor viszont legyen kedves a két perchez tartani 
magát, főleg, hogy már negyedórát a kormányzati álláspontra Szilágyi képviselő úr is 
reagált. Parancsoljon, két percben! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, köszönöm. Nagyon rövid igyekszem 

lenni. A kérdés az - azt én értem, hogy aki indul a liciten és alulmarad, de elővásárlási 
joga van, akkor ő is jogosult a hitelre, ezt jól értem? (Jelzésre:) Jó, akkor ez 
megnyugtató, tehát ez a része rendben van, hogy valamiben egyet is értsünk. Ugye, 
103 ezer földműves van, tehát köztük azért lehetnek olyanok, akik helyben laknak, de 
be tudnak ruházni. Azt nem ismételném meg, amit Szilágyi György mondott; ugye, az 
eladással nem értünk egyet, de ha már eladjuk, akkor a helyi gazdákhoz juttassuk, és 
ez a módosítás - és ezt a helyi gazdák mondják - egy olyan félelmet generál, hogy a 
gazdának, aki gazdálkodik és gépekbe fektet folyamatosan, nincs akkora forgótőkéje, 
mint egy helyi potentátnak, és nyilván kaphatnak hitelt, de ha az árat meg nyilván a 
helyi emberek felnyomják, hogy még megérje nekik befektetni, akkor ők 
kimaradhatnak ebből. Az állami földeknél a 100 éves bérleteknél már lehetett volna - 
(Jelzésre:) akkor egy darab van -, annál is és mondjuk, az 50 éveseknél is lehetett 
volna, az állam is fordulhatott volna bírósághoz, ha jól értem, mert bárki fordulhat 
bírósághoz - az állam kötötte -, akkor viszont lehet, hogy büntetőjogi felelősség állt 
volna fönn. (Jelzésre:) Ez meg elég probléma. Tehát azt hangsúlyosan ki szeretném 
emelni, hogy nem arról van szó, hogy azokat a nagy gazdaságokat támogatnánk, 
hanem valóban akkor már a helyi gazdáknál maradjon. 
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És a végére tényleg egy félmondat, hogy a földforgalmi törvény nem volt jó 
szerintünk, egy kormányrendelet ettől eltért, emiatt súghatta meg az 
Alkotmánybíróság azt, hogy ez a kettő nincs összhangban. Tehát nem arról van szó, és 
még nem történt meg az Alkotmánybíróság döntése, tehát nem arról van szó, hogy mi 
a külföldiek földszerzését szeretnénk elősegíteni, hanem eleve a földforgalmi 
törvénnyel nem értettünk egyet, és a kormányrendelet meg úgy tűnik, hogy ezzel nem 
volt összhangban, de javítson ki államtitkár úr, ha tévednék. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm én is. A vitát lezárom. A kormánynak meg az 

előterjesztőnek azzal adom meg a szót, hogy igazából mindenre reagáltak, legföljebb 
néhány kérdésben az elvi különbség fennmaradt, tehát ha egyáltalán nem kívánnak 
reagálni, arra is van lehetőség, ha néhány szóval kívánják kommentálni az 
elhangzottakat, akkor ezt valóban néhány szóban legyenek szívesek megtenni, 
államtitkár úr, illetve képviselő úr. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Azt gondolom, talán nem lenne illendő, ha teljesen szó nélkül 
hagynám, de egyetértek elnök úrral, hogy azért néhány dologról már beszéltünk.  

Staudt képviselő úr mondta - ha időrendben mehetek visszafele -, hogy az 
állam is megtámadhatta volna ezeket a szerződéseket. Meg is támadta az állam, de 
mindegyik esetben, amikor megtámadta, akkor azt mondta a bíróság, hogy bocsánat, 
állam, te kötötted, miért kötöttél ilyet? Tehát az államnak ebből a szempontból 
nincsenek olyan pozíciói. Ezt akarjuk most pont elérni, hogy az új tulajdonosnak, 
akinek adott esetben lehetne, ne egy hosszadalmas bírósági eljárás keretében nyíljon 
erre lehetősége, hanem adott esetben a törvény adta lehetőségével élve a piaci szintre 
tudja emelni. 

Ne csúsztassunk, vagy nem tudom, ön mennyire volt benne az 
alkotmánybírósági beadványban, de önök nem azt támadták meg, hogy a földforgalmi 
törvény nincs összhangban a kormányrendelettel. Először is, amit megtámadtak erre 
vonatkozóan, az az, hogy az NFA-törvény nincs összhangban a kormányrendelettel. 
Másodszor is: a beadványuknak az 1. pontja az, hogy a magyar jogrendbe nem 
illeszthetően kizártuk a külföldi, az európai uniós tagállami állampolgárokat. Ez van 
benne az 1. pontban, Magyar Zoltán aláírásával kezdődik a beadóív. Három részből áll 
az alkotmánybírósági beadvány, annak az egyik része ez, hogy van-e koherencia a 
törvény és e között vagy nem; hogy elképzelhető-e az, hogy csak magyar állampolgár 
vásárolhat vagy nem; és van még egy egyébként - mindegy, most ebben nem akarom 
elvinni a beszélgetésnek ezt az irányát. 

Kiss képviselő úrnak tényleg azt kell mondjam, hogy kellő türelem kell ahhoz, 
hogy… Önök is aláírták ezt a beadványt az Alkotmánybíróságnál. Önök is aláírták azt, 
hogy magyar állampolgárt előnyben részesítünk azzal a tagállamival szemben, aki 
szeretne ezen a liciten indulni. Én ezt tovább nem szeretném ragozni, hogy akkor 
most ki támadta meg vagy ki nem azt, hogy külföldiek tudjanak szerezni, illetőleg 
nem. 

Szilágyi képviselő úrnak pedig csak annyit reagálnék, hogy szerintem téved a 
képviselő úr, a három pontból kettőben egyetértünk. Abban, hogy a magyar 
gazdáknak földet kell adni. Az önök választási programjában is benne van ez, taxatíve 
bele van írva, földtulajdonhoz kell juttatni a magyar gazdákat. Gondolom, nem arra 
gondoltak, hogy más magyar gazdától vegye el az állam és adja oda nekik, tehát 
kizárásos alapon körülbelül annyi marad, hogy vannak állami földek, amik szántók, és 
még oda szeretnénk adni. Nem értek önnel egyet, szerintem mi a három pontból 
kettőben egyetértünk. Abban egyetértünk, hogy a külföldiek ne vásárolhassanak, csak 
mi nem is szerettük volna, önök ezt megtámadták, most kijött az eredmény, muszáj a 
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kormányrendeletet módosítani, de hozzátenném - egy kis gyógyír továbbra is -, hogy 
azért a földforgalmi törvény alapján még most sem tud vásárolni. A másikban is 
szerintem egyetértünk, az pedig az, hogy a magyar gazdák kapjanak földtulajdont. 
Benne van a választási programjukban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e Győrffy képviselő úr reagálni? (Jelzésre:) Igen. 

Parancsoljon! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Igen, köszönöm. Szeretnék néhány 

gondolatban. Szilágyi képviselő úrnak van egy olyan megfogalmazása, aminek a 
tartalmi részével én egyet is tudok érteni, nyilván én sem örülnék neki, ha külföldi 
gazdálkodók Magyarországon földet vennének. Itt azért egyébként én árnyalnám ezt a 
történetet, mert például az én feleségemnek a felmenői között jó néhány echte sváb 
ember található. Azt gondolom, nekem azokkal a külföldi gazdálkodókkal, akik 
életvitelszerűen ideköltöznek és itt fogják leélni az életüket és egyébként 
integrálódnak a magyar társadalomba, hogy adott esetben neki az állampolgársága 
akárhonnan való az Európai Unión belül, a felesége, gyermekei magyarok és itt élnek; 
tehát ha mondjuk, ő földet vesz, én az égvilágon semmi kivetnivalót ebben nem látok. 

Ő egy közösségnek a része. Ennyiben árnyalnám a dolgot. De lehet, hogy ebben 
még egyet is tudunk érteni. De azt, képviselő úr, a földforgalmi törvénybe nem 
írhatjuk bele taxatíve, hogy tagállami állampolgár nem vásárolhat földet, mert 
képviselő úr, ezt egy esetben írhatjuk bele, ha kilépünk az Európai Unióból. De akkor 
azt is mondjuk el, hogy ez azzal jár, hogy a következő öt évben a Magyarországra 
érkező 4000 milliárd - négyezer milliárd! - forintnak akkor búcsút inthetünk. Tehát, 
aki mond a-t, az mondjon b-t is, mert képviselő úr, a mondat második felét soha nem 
mondják el, de ez ezzel jár. Beleírhatjuk ezt, csak ez 4000 milliárd forintjába kerül a 
magyar vidéknek, ami horribilis összeg. 

Képviselő úr azt mondja, hogy az állam nem feltétlenül rossz gazda. Ezzel én 
egyetértek. Én nem állítom, hogy az állam rossz gazda, de hogy a magyar gazda a 
legjobb gazdája a magyar termőföldnek, ebben viszont teljes mértékben biztos 
vagyok.  

Képviselő úr kérdezte, hogy miért módosítottuk úgy a jogszabályt, hogy csak 
eladásnál, illetve öröklésnél lehet élni ezzel a jogosítvánnyal. Ez Sallai R. Benedek 
képviselőtársam kérdése volt, (Közbeszólás a Jobbik részéről.) bocsánat, valakitől 
elhangzott, elnézést, nem akarom önnek titulálni. Nekem nem ez volt az eredeti 
gondolatom, csak egyeztettem az ellenzéki képviselőtársaimmal, és külön köszönöm 
egyébként nekik, hogy nyitottságot mutattak, Magyar Zoltán képviselő úr itt is van, 
valóban egyeztettünk. Azt is szeretném megjegyezni egyébként, hogy vannak az 
elképzeléseimnek metszetei, ami metszetet mutat az ellenzéki képviselőtársakkal, 
úgyhogy nem adnám fel a megoldáskeresés irányába tett erőfeszítéseimet. Viszont 
nem akarom megsérteni Kiss László képviselő urat, valószínűleg nem önnel fogok 
egyeztetni az MSZP részéről, mert mint óbudai képviselő tökéletesen bebizonyította, 
hogy ehhez a témához nem ért, úgyhogy továbbra is a szakmai kompetenciát mutató 
képviselőkkel próbálnék dűlőre jutni az MSZP-ben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Most a határozathozatal következik. Ennek megfelelően először az 1. 

hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról szavazunk. 
Ezt a kormány nem támogatja, illetve az előterjesztő sem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak, 1. hivatkozási számú TAB-módosító. (Szavazás.) 
Nem támogatja a kormány az előterjesztést. 

Megállapítom, hogy igen szavazat nélkül, 22 nem ellenében a bizottság nem 
támogatta az 1-es hivatkozási számú TAB-módosítót.  
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Most a 2. hivatkozási számú TAB-módosítóról kell szavaznunk. Ezt szintén 
nem támogatja az előterjesztő, illetve a kormány. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 26 nem szavazattal egyhangúlag elutasította.  

Most a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. Ezt viszont 
támogatja az előterjesztő és a kormány. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 3. hivatkozási számú TAB-módosítót 21 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most a 4. hivatkozási számú, a Jobbik által benyújtott törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatról kell szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! A kormány és az előterjesztő nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 21 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság nem támogatta.  

Most az összegző jelentés, az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Az előterjesztő és a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Jakab alelnök urat javasoljuk bizottsági előadónak. Jelzi, hogy ő ezt vállalja. 
Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag a bizottság Jakab alelnök urat bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadó megosztva Gőgös képviselő úr, a Szocialista Párt részéről és 
Staudt képviselő úr a Jobbik részéről. Így aztán a kisebbségi előadói a bizottságnak ők 
lesznek.  

Az ülés berekesztése 

Az utolsó napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen a mai munkát, a 
bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc.) 

 

 
  

Dr. Gulyás Gergely 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Vicai Erika, Szűcs 
Dóra, Barna Beáta, Horváth Éva Szilvia, Baloghné Hegedűs 
Éva, Lajtai Szilvia, Podmaniczki Ildikó 


