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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik a mostani 
szabályok szerint figyelemmel tudják kísérni bizottságunk nyílt ülését. 
Köszöntöm egyben itt Nagy János helyettes államtitkár urat és kísérő 
kollégáit, az egyes napirendi pontokhoz érkezett agrárminisztériumi 
képviselőket.  

Újra tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy itt, a pulpitusnál a 
kormányt, minisztériumot képviselők a bekapcsolt mikrofonnál - amelyet a 
technikus kollégák majd mindig irányítanak - tudnak hozzászólni, akik viszont 
bizottsági tagként a velünk szemben lévő ülőhelyeken foglalnak helyet, a 
csíptetős mikrofon használatával tudnak szólni, hagyományosan, mint ahogy 
a parlamentben is használjuk, azt a mikrofontípust kell nekik is használni. A 
fiókban van a mikrofon. Akik szeretnének felszólalni, azt készítsék elő. 

A bizottságunk határozatképes, előre bejelentett hiányzók vannak, ezt 
rögzítettük. Most a napirendi pontra térnék rá. A bizottság tagjai a szokásos 
módon megkapták a napirendi javaslatot. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel 
van-e hozzá? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor szavazunk róla. Ki az, 
aki egyetért a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint 
fogunk haladni. Két napirendi pontunk van, a múlt héten tárgyalt két 
törvénytervezet részletes vitáját fogjuk lefolytatni.  

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról 
és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak 
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló T/10312. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontban az osztatlan közös tulajdon és egyéb 
törvényekhez kapcsolódó T/10312. számú törvényjavaslat részletes vitáját 
fogjuk lefolytatni.  

Ezzel kapcsolatban megnyitom az első szakaszt, amely a házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdése szerint a megfelelést vizsgálja meg. Kérdezem 
a kormány képviselőjét, a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ebben a 
vitaszakaszban hozzászólási szándéka, kérdése. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy az első vitaszakaszt 
lezárjuk azzal, hogy a benyújtott törvénytervezet megfelel a házszabályi 
rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Rátérünk a második szakaszra, a benyújtott módosító indítványok 
tárgyalására, és mint ahogy ezt jeleztük, majd egy bizottsági módosító 
indítványi sort is szeretnénk a végén benyújtani. A tárca képviselőjét 
kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fognak-e képviselni.  

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselünk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A háttéranyag sorrendje szerint fogunk 
haladni a benyújtott módosító indítványok megtárgyalásakor.  

Az 1. pontban Magyar Zoltán tréfás, hangulatjavító módosító 
indítványát fogjuk megvitatni. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki sem jelentkezik.) Pedig azt 

hittem, egy indoklást fog kérni a beterjesztő. Na, mindegy, akkor enélkül 
kérdezem meg, hogy ki az, aki egyetért a módosító indítvány tartalmával. 
(Szavazás.) 1 igen, ez kisebbség. A bizottságunk nem támogatja.  

Csak azon gondolkodom, hogy amikor ilyen tréfás módosító 
indítványok kerülnek benyújtásra - a többi indítvány, amelyben látok komoly 
előkészületet az indítványtevők részéről, hogy valóban mélyen beleásták 
magukat a törvénytervezet egyes fordulataiba, és tesznek is hozzá logikusnak 
tűnő vagy vitatható, legalábbis elgondolkodtató módosító indítványt -, akkor 
úgy összegészében mire gondol az ellenzék, amikor megnyitja a preambulum 
részében az ilyen típusú módosító indítványt, amellyel tulajdonképpen 
szerintem annulálja sajnos utána a többi, egyébként megvitatásra érdemes 
módosító indítványt. Tehát nem látom a koherenciáját az ellenzéknek, hogy 
ezt miért teszi. Mert tételezzük fel, hogy netán elfogadtuk volna az első 
módosító indítványt, akkor nyilvánvalóan az összes többinek nincs értelme, 
még azoknak sem, amelyekkel kapcsolatban esetleg elgondolkodtató lenne, 
hogy érdemben vitassuk meg a törvényjavaslat majdani működése érdekében, 
hogy ezek az egyes indítványok tényleg segítik-e a benyújtó szándéka 
megvalósítását.  

A 2. indítvány szintén Magyar Zoltán és képviselőtársai javaslata. A 
tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) 

Parancsoljon!  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem kívánok 

egyesével minden módosító indítványnál indoklást kérni, úgyhogy, ha 
megengedi, elnök úr, röviden összefoglalnám az álláspontomat, hiszen az 
Országgyűlésben egy nagyon hosszú és szerintem jó vitát folytattunk, 
meglepően nagy részvétel mellett, és nem látnám értelmét most ezt a négyórás 
vitát újra lefolytatni, hiszen jelentős változás, újabb információ azóta nem 
érkezett be hozzánk. Elnök úr előző megjegyzéséhez csak annyit, hogy 
szerintem az első módosító indítvány elfogadása csak őszintévé tette volna a 
jogszabály bevezetését, és nem az ellenzék fémjelezte, kizárólag én, viszont 
valóban nincs köze a többi módosító indítványhoz logikailag, az nyilvánvaló.  

A módosító indítványok, legalábbis amit aláírtam, azoknak nagyjából 
négy iránya van. Egyrészt úgy éreztük, hogy jogsérelemmel jár ezen jogszabály 
jó néhány érintett számára. Továbbra sem vitatjuk, hogy ilyen jogsérelmek 
nélkül valószínűleg nem is lehetne megoldani az osztatlan közös tulajdon 
problémáját, annak felszámolását, ellenben sokszor aránytalannak érezzük - 
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itt a kisebbségben maradottak jogvédelmére például hadd utaljak. Illetve 
ellentmondásosnak érzem azt, hogy miközben szerzett jogként az 
Alaptörvényre hivatkoznak akkor, amikor azt mondom, hogy túlzó a 300 
hektáros birtokmaximum újbóli fellazítása, aközben más tekintetben, mint, 
mondjuk, a magántulajdon védelme, annak tekintetében meg éppen arra 
hivatkoznak, hogy kénytelenek megsérteni ugyanazt az Alaptörvényt ahhoz, 
hogy végrehajtódjon ez a folyamat. Tehát úgy érzem, hogy amikor önöknek 
kedvező, akkor hivatkoznak a szerzett jogra, amikor meg útban van, akkor 
meg azt mondják, hogy nem lehet másként megoldani az adott problémát. 
Úgyhogy ezt továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ezt a 300 hektáros, 
egyébként a vidéket járva egyfajta közmegegyezés tárgyát képező 
hektármértéket fellazítsuk ismét, egy újabb kivételt téve. Ez az egyik csoportja 
a módosító indítványainknak, amelyek a jogsérelmeket igyekeznek orvosolni.  

A másik típusúak életszerűségi módosító indítványok, illetve fogalmi 
problémákat igyekeznek kezelni. A harmadik nagy csoport pedig, ami a 
határidőket igyekszik módosítani, mert ezt következetesen minden egyes 
törvénynél megtesszük, hiszen úgy ítéljük meg, hogy a XXI. században illő 
lenne, ha a magyar állam és intézményei is felpörögnének egy picit a 
felgyorsult élethez, és ezeket a határidőket szükséges lenne csökkenteni.  

Tehát nagyjából ugyanazokat a problémaköröket érintik a módosító 
indítványok, amelyeket a vitában is már elmondtunk. Úgyhogy én így 
összefoglalva ennyit szerettem volna csak hozzátenni. Természetesen, ha 
bármelyiknél kialakul érdemi vita, akkor még majd gombot nyomok, illetve 
felszólalást kérek, de összességében nem akartam újra megismételni az 
egészet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, most nincs is olyan kiemelt 

kérdés, amire a kormány részéről válaszolni kellene. Tényleg nem megnyitva a 
parlament közel négyórás vitáját, de szerintem képviselőtársam helyesen 
mondta, hogy úgy néz ki, hogy nem lehet minden jelenlegi elv betartása 
mellett megoldani az osztatlan közös tulajdonok szétírását, mert ha meg 
lehetne, akkor már eddig is meg lehetett volna. Éppen ez volt a dilemma, hogy 
valamilyen akadályba beleütközik az előterjesztő, amikor ezt a problémát meg 
akarja oldani. 

Én ilyen akadálynak látom a 300 hektáros szerzési korlátnak ebben az 
egy esetben való átlépését is. Mondjuk meg őszintén, legalábbis 
gondolkodjunk el, hogy hány ilyen eset lehet egyáltalán, hogy már van neki 
300 hektár, és még van osztatlan közös tulajdon, és abból valamennyi neki 
lesz, és vajon ez milyen mértékben lépi majd túl a 300 hektárt. Hiszen 
nincsenek több száz hektáros birtoktestek, ha meg vannak, akkor több 
tulajdonos osztozik rajta. Lehet, hogy 10-15 - nagyon nagy számot mondok -, 
50 hektárral netán túllépi, de ez olyan extrém eset, hogy szerintem nem is 
valószínű, hogy meg fog történni. Tehát minimális egyáltalán az esélye. A 
másik, az ismert birtoktestek nagysága, és a sok tulajdonos miatti osztódás 
miatt ez egy relatíve alacsony hektármennyiség lesz. Nem hiszem, hogy ez 
felborítja a teljes magyarországi földtulajdonszerzési koncepciót és az eddigi, a 
2014 óta tartott alapálláspontot, még az azelőtti álláspontot a 300 hektárról.  

Igen, ez is egy olyan határ volt, amelyben az előterjesztők elmentek a 
falig, és rájöttek, hogy ha nem megyünk a falon túlra, akkor ezt a problémát 
nem lehet megoldani. Ugyanígy a kisebbségben maradt tulajdonosok kérdése 
és a nem művelhető birtokmérettel rendelkezők tulajdoni kérdésének a 
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megváltása, ez mind olyan kérdés, amit 25 évig tologatott a mindenkori 
kormányzat, hogy mi az erősebb: az ő tulajdoni jogához való végtelen 
ragaszkodás, még akkor is, ha az 50 négyzetméter, vagy pedig az, hogy végre a 
termőföld a megfelelő hatékonysággal legyen megművelve, annak a 
tulajdonában, aki várhatóan gazdaként fogja majd ezt megtenni. 

Ez a dilemma, mint említettem, az általános vitán végigment. Most újra 
feleleveníthetjük egy-egy elemét ennek. Úgy éreztem, hogy Magyar Zoltán is 
azt mondta, hogy ezt nem kellene újra kinyitni. Jelezte, hogy milyen dilemma 
mentén adták be a módosító indítványt. Én ezt tudomásul vettem, illetve 
láttam is, hogy milyen konkrét módosítások érkeztek be. (Jelzésre:) Igen? 
Mondjuk azt, hogy preambulum vitája. Most Fazekas Sándornak kell szót 
adnom, és utána majd Steinmetz Ádámnak. Parancsoljon!  

 
DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Én csak egy olyan elemet szeretnék elmondani, ami az 
általános vitában nem hangzott el. Itt nyilvánvaló, hogy megoldáskeresés van 
folyamatban már évtizedek óta erre a bonyolult problémára, aminek a 
részletei ismertek előttünk. Arra szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét 
is, hogy a kilencvenes évektől 2020-ig, amikor az akkori szabályok, Ptk.  stb. 
alapján lehetett az osztatlan közös tulajdont felszámolni, megszüntetni, 
szétmérni - ami egyébként lehetőségként ma is adott -, mintegy félmillió 
hektár esetében sikerült megszüntetni ezt a tulajdoni formát. Ezek az adatok 
régiek, de alig hiszem, hogy lényegesen változtak volna. Tehát, ha a probléma 
nagyságrendjét nézzük, akkor látszik, hogy az a megoldás ennek a 
problémának a 15-20 százalékát sem érte el. Tehát az az út nyilvánvalóan 
nagyon lassú, szinte járhatatlan.  

Utána a mostani folyamatban lévő, állam által finanszírozott szétmérési 
eljárás, ami néhány százezer hektárra terjed ki, szintén mutatja azt, hogy 
körülbelül mi az, ami belefér abba a jogi megoldásba. Tehát, hogy egy 
generális megoldást tartalmaz ez a mostani anyag. Nyilvánvaló, hogy mivel 
teljesen egyedülálló problémáról van szó, ez nem lehet egyszerű. Nagyon 
sokféle ingatlan van, nagyon sokféle tulajdonosi struktúra van, nagyon sokféle 
tulajdonosi szándék. Az alkotmányossági oldalát is vizsgálta már korábban a 
beterjesztő, de nekem meggyőződésem, hogy a gazdatársadalom érdekében 
meg kell próbálni ezt a megoldást. Túl sok további variáció egyébként 
szerintem nincsen.  

Tehát én azt hiszem, hogy ez kellően erős, amiatt is, hogy ha lesz 
esetleg néhány olyan tulajdonos, aki túllépi a 300 hektárt, amit örökléssel is 
például túl tud lépni, akkor az megéri azt a kockázatot, ami által több százezer 
földtulajdonoson viszont segítünk. Itt egy milliós tömegről van szó, és azzal 
egyetértek, amit az elnök úr mondott, hogy ez néhány esetben lehet, de 
semmiképpen sem tömeges esetben előforduló dolog.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor 

én is formabontó módon most csatlakozom az előttem szólókhoz a 
tekintetben, hogy egy pár szóval jellemezzem a vitát és a beadott módosító 
indítványokat. Azt gondolom, hogy párthovatartozástól függetlenül mindenki 
látja, hogy ez egy jó szándékú javaslat, egy hosszú évtizedek óta fennálló 
problémát kíván kezelni. Azt gondolom, hogy a módosító indítványok is, amik 
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beérkeztek hozzá, alapvetően ezt teszik a középpontba. Én magam 
önmérsékletet gyakoroltam számos téren, a vitát követően még 
álláspontomon is tudtam változtatni, de jogászként és gazdálkodóként is 
látom, hogy azért ennek a törvénynek az elfogadásával - aminek szerintem sok 
eleme jó szívvel támogatható -, ebből még azért lesznek később viták. Úgyhogy 
én is csak azt tudom mondani, hogy a legtöbb esetben csatlakozom Magyar 
Zoltánhoz, itt nem az elvi kérdésekkel van problémánk, hanem inkább csak 
formaiakkal. Én bízom benne, hogy a kormány és a bizottság is fog tudni 
támogatni jó néhány ellenzéki indítványt majd annak érdekében, hogy például 
gördülékenyebben tudjon haladni majd az osztatlan közös földtulajdonok 
kimérése és megszüntetése, hiszen a törvénynek alapvetően ez a célja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Térjünk vissza tehát a 2-es indítványra, 

amelyet a minisztérium nem támogat. Kérdés, észrevétel ugyan hangzott el, de 
olyat, amire konkrét reflexió kellene, én nem hallottam, hiszen általános 
elemek kerültek felszínre. Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja 
a 2-es indítványt? (Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség. A bizottságunk nem 
támogatja. 

A 3. számú indítvány szintén Magyar Zoltáné és Steinmetz Ádámé. A 
tárca álláspontja?  

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, ez kisebbség. A bizottság 
nem támogatja.  

A 4. indítvány Magyar Zoltán, Steinmetz Ádám indítványa. A tárca 
álláspontja?  

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A 4. indítványhoz nagyon sok kapcsolt indítvány is társul, 

ezért ezt jelzem külön, hogy a 6., 15., 18., 20., 25., 33., 37., 39. és 41. indítvány 
is ezzel együtt lesz tárgyalva. A tárca nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 2 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  

Az 5. számú indítvány szintén Magyar Zoltán és Steinmetz Ádám 
indítványa. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen. A 
bizottság nem támogatja.  

A 7. sorszámú indítvány következik. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatja.  
A 8. számú indítvány következik. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 
támogatja.  

A 9. indítvány következik. A tárca álláspontját kérdezem - Steinmetz 
Ádám, Vadai Ágnes, Varga László, Magyar Zoltán közös indítványa.  

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem 
támogatja.  

A 10. számú indítvány Magyar Zoltán indítványa. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatja.  
A 11. számú indítvány következik. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 12. indítvány következik. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 13. pont szintén Schmuck Erzsébet indítványa, mint az előző is az 

volt. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
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A 14. indítvány Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 16. lesz a következő indítvány. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A bizottság nem 
támogatja.  

A 17-es indítvány Magyar Zoltán indítványa. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 19-es indítvány Magyar Zoltán javaslata. A tárca álláspontját 

kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 21-es a következő indítvány, amely Magyar Zoltán javaslata. A tárca 

álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Ezt 

tartalmilag támogatjuk. A bizottságtól azt kérjük, hogy ezt így ne támogassa, 
viszont szeretnénk, ha a bizottsági módosítóban ez megjelenne egy 
pontosítással. Tehát tartalmilag egyetértünk vele. 

 
ELNÖK: Oké. Akkor azt javaslom, hogy a bizottság által benyújtott 

indítványok sorában ezt fogalmazzuk újra, itt közösen kérjünk majd segítséget 
főosztályvezető úrtól. Tehát ebben a formában nem támogatja a tárca. Van-e 
kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 1 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  

A 22-es indítvány Magyar Zoltán javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Bocsánat! A 22-eshez még a 23-as indítvány is kapcsolódik, 
tehát a kettőt együtt tárgyaljuk most. Így kérdezem újra a tárcát.  

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság 
nem támogatja a 22-es és a hozzá kapcsolódó 23-as indítványt.  

A 24-es indítvány Magyar Zoltán indítványa. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság 
nem támogatja.  

A 26-os indítvány következik, Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A bizottság nem 
támogatja.  

A 27-es indítvány következik, Magyar Zoltán indítványa. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság 
nem támogatja.  

A 28-as indítvány Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A 
bizottság nem támogatja.  

A 29-es indítvány Steinmetz Ádám és további képviselőtársai 
indítványa. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  

A 30-as indítvány Magyar Zoltán javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 31-es pont Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca álláspontját 

kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A 
bizottság nem támogatja.  

A 32-es indítvány Steinmetz Ádám és Schmuck Erzsébet javaslata. A 
tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja. 
Jogszerűen eltulajdonít. Hát ezt azért meg kellett volna magyarázni. Értjük a 
bekebelezést is, de hogy jogszerűen eltulajdonít, az a két szó egymással 
ellentétes, vagy fogalmilag kizárt, nem? Na, jó. (Derültség.) Erről most ne 
nyissunk vitát. Tehát a bizottság nem támogatta a 32-es indítványt.  

Rátérünk a 34-es indítványra, amely Steinmetz Ádám és további 
képviselőtársai javaslata. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Indoklást szeretnék kérni. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Igen, itt 

az a különbség a T/9932-es törvényjavaslathoz képest, az a legalább 50 ezer 
forint aranykorona, ahol egy részaránytulajdont, egyfajta virtuális 
földtulajdont váltunk meg. Itt meg van egy olyan konkretizálható, egyedileg 
azonosítható, értékkel meghatározható szakértői véleményben című tulajdoni 
hányad területrész, amelyre lehet egyedi értéket adni, és ezért mi maradnánk 
az értékbecsléses módszeren alapuló értékmegállapításnál.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Parancsoljon!  
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ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A parlamenti 
általános vita során elhangzott az, hogy a három törvény három különböző 
értékelési szabályozást tartalmaz, és ez okoz esetleg valamilyen értelmezési 
zavart. Nos, ennek az a legegyszerűbb indoka, hogy a földforgalmi törvény, 
ugye, 20 éves megtérülést határoz meg a föld maximális értékeként. A 
részaránylezárós törvényjavaslat, ahogyan ezt helyettes államtitkár úr is 
elmondta, egy virtuális tulajdonnak egy országos átlagár alapján próbálja 
meghatározni az értékét, ez az 50 ezer forint/aranykorona érték, a jelen 
törvényjavaslat pedig egy minimálértéket határoz meg, ez pedig az 
értékbecslésben megállapított ellenérték.  

Ennek az az indoka, ahogyan ezt az általános vitában a képviselő úr is a 
kisajátítás kapcsán bemutatta, hogy ennek van egy alkotmányos 
feltételrendszere, ennek pedig az egyik eleme a teljes kártalanítás 
bekövetkezte. A teljes kártalanítás piaci értelemben vett teljes kártalanítást 
jelent, tehát itt nem tekinthetünk el attól, bármennyire is okoz ez, ha úgy 
tetszik, egyfajta adminisztratív nehézséget az érintett tulajdonostársak 
számára, de nem tekinthetünk el attól, hogy egy tényleges értékbecslés során 
kerüljön ez az ellenérték megállapításra.  

Tudunk ezen könnyíteni egyébként, hogy mégiscsak az érintetteknek 
lehetőleg minél kevesebb nehézséget okozzon. Ez az állam részéről egyfajta 
kiindulópontként egy egyszerűsített értékbecslés felajánlása lesz, ami a felek 
megegyezéséhez tud egy nyitóajánlatot adni, de természetesen, ha ezzel 
kapcsolatban a felek között nem jön létre konszenzus, akkor nem lehet 
eltekinteni attól, hogy egy tényleges értékbecslésnek megfelelő árat 
állapítsanak meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja a 34-es indítványt? (Szavazás.) 3 
igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  

A 35-ös indítvány következik. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Indokolást szeretnék kérni, illetőleg 

egy magyarázatot arra, hogy azért számos ilyen eset van, tekintettel arra, hogy 
ennek a több millió földtulajdonosnak egy jelentős százaléka örökléssel 
szerezte ezt a birtokot, és feltehetően ezek között nagyon sok olyan, ami egy 
hektárt meghaladó birtok, öröklődött kettő-, három-, esetleg többfelé. Ilyen 
esetben nem látjuk a jelenlegi törvénytervezetben ezeknek a teljesen életszerű 
helyzeteknek a szabályozását. A kérdésem, hogy miért nem elfogadható ez így, 
illetőleg gondoltak-e arra, hogy ha ez így, ebben a formában nem elfogadható, 
hogy azokra az örökösökre, akik… Tehát, hogy összerendezhetik-e igazából. 
Mert, ugye, az lenne a cél, és majd, ha látjuk esetleg később, már nagyon 
várjuk, hogy bejöjjön az öröklést szabályozó törvénynek is a módosítása, 
mintegy előremenve, hogy szabályozni ezt és az ehhez hasonló eseteket. Tehát 
erre lennék kíváncsi, hogy gondoltak-e erre, ha nem, miért nem, és mit 
szeretnének tenni, amennyiben mint cél, egyébként az önök számára is 
figyelemreméltó és támogatható. 



 15 

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A válaszunk 

igen, tehát mi maximálisan egyet is értünk azzal, amit a képviselő úr felvetett, 
és a törvényjavaslat ennél tágabb körben biztosít erre lehetőséget. Ugyanis 
nemcsak a közeli hozzátartozók számára, hanem bármely tulajdonostársak 
számára megadja a lehetőséget, ha úri kedvük úgy tartja, ők társulhatnak, és 
maradhatnak osztatlanban közösen, és így elérhetik a területi minimumra 
vonatkozó határt, és így nem kerül az ő tulajdoni hányaduk más által 
bekebelezésre.  

Tehát a mi elképzelésünk ennél tágabb kör számára kívánja biztosítani, 
minden tulajdonostárs számára, mert teljesen valid az a felvetés, amit a 
képviselő úr megfogalmazott a módosító indítványában, hogy közeli 
hozzátartozók esetében ez egy nagyon is életszerű jelenség, de adott esetben 
előfordulhat, hogy nincsenek egymással közeli hozzátartozói, sőt egyáltalán 
nincsenek hozzátartozói kapcsolatban, de mégis ők úgy gondolják, hogy 
szeretnék együttesen megtartani, vállalva a közös tulajdonnak egyébként az 
ismert következményeit, a tulajdoni hányadukat.  

 
ELNÖK: Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Én úgy olvastam a törvényben, hogy 

az osztatlan közösben maradás abban az esetben tud működni, ha ebben az 
esetben is születik egy egyezségi döntés, ami most egyezségi vagy többségi 
döntés, tehát ahhoz is kellene egy 50 százalék plusz 1 szavazat. Itt nem erről 
van szó, hanem arról van szó, hogy azok az örökösök, akik összességében több 
mint egy hektárt örököltek, azok tudjanak 1/1-be kerülni. Ha ez az egy hektár 
egyébként - vagy másfél hektárról beszélünk - egy 20 hektárosban nem éri el a 
10 hektár plusz 1 négyzetmétert, akkor én úgy értelmeztem, hogy erre nincsen 
lehetőség. 

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): De, a 6. § (4) 

bekezdése alapján erre lehetősége van a tulajdonostársaknak.  
 
ELNÖK: Tehát, ha jól értem, akkor abban az esetben, ha a közeli 

hozzátartozó örökösök együttesen elérik… 
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Bárki.  
 
ELNÖK: Bárki, és ők nem akarnak más eddigi osztatlan közös 

tulajdonostársakkal a szétosztási műveletben részt venni, hanem ők azt 
mondják, hogy továbbra is osztatlan közösben szeretnének maradni ezzel a 
tulajdonosi körrel, akkor ők ezt megtehetik.  

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Így van, ezt 

erősíti a 12. § (1) bekezdésében a gondolatjelek közé foglalt rendelkezés, amely 
alapján akkor történik a bekebelezés, ha sem önállóan, sem a 6. § (4) 
bekezdésében foglalt esetben, sem a 7. § (1) vagy (2) bekezdésében foglalt 
esetben nem éri el a területi minimumot. Tehát lehetőségük van összeállni, és 
akkor nem történik bekebelezés. 
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ELNÖK: És ezt melyik szakaszban kell jelezni a többségi tulajdonosok 

felé?  
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Eleve így 

kérik az egyezséget. Tehát, amikor az egyezségi tárgyalás történik, amikor 
arról döntenek, hogy kinek hova kerüljön kialakításra a tulajdoni hányada, 
akkor ők jelzik, hogy mi ketten vagy többen összeállva együttesen kérjük a 
tulajdoni hányadunk kijelölését.  

 
ELNÖK: Értem. És ez nem írja fölül azt az elvet, hogy gyakorlatilag az 

eljárás azért indul meg az osztatlan közös tulajdonok esetében, mert meg 
szeretnék szüntetni az összes osztatlan közös tulajdont. Mert ez esetben van 
egy kivételes helyzet mégiscsak. 

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Azért nem 

írja felül, mert a 6. § (4) bekezdése megadja erre a jogot.  
 
ELNÖK: Házastársak esetén meg satöbbinél olvastam ezt, ezt értettem, 

de hogy ezt mindenki megteheti, ez nekem se volt triviális. Rendben, én 
értem. 

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Annyi 

megkötés van, hogy ezt nekik kifejezetten kérni kell, tehát hogy akarata 
ellenére senki nem lehet osztatlan közös tulajdonban, de ha ezt kéri, akkor 
viszont igen.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): (A képviselő hangosítás nélkül kezdi 

meg hozzászólását.) …tehát, ha azt akarják, hogy több közeli hozzátartozó 
közül az egyik kapja csak meg a földnek a tulajdonjogát, akár 1/1-es tulajdoni 
hányaddal, akkor ez közeli hozzátartozók között alapesetben most is 
szerintem leggyakrabban ajándékozás jogcímén történik. Bár, mondjuk, 
testvérek között 9 százalék az illeték mértéke, de ha vállalja a szerző fél, hogy 5 
évig nem idegeníti el, nem terheli meg vagyoni értékű joggal, akkor ugyanúgy 
megkapja az illetékmentességet, mint az adásvétel 4 százalékos illetékénél. De 
ettől függetlenül érzek létjogosultságot ebben a javaslatban, még akkor is, ha 
ajándékozással történik az idézőjelbe tett bekebelezés ilyen formán. 

A másik pedig, ha jól értem, főosztályvezető úr, akkor ez a legerősebb 
kisebbségvédelem sarokpontja ennek az egész törvénynek, hogy akár közeli 
hozzátartozók, akár egymással semmilyen hozzátartozói viszonyban nem álló 
személyek össze tudnak bútorozni, és vélhetően egyébként - a gyakorlati 
oldaláról mondom - az adott táblának egy kevésbé kedvező pontján fogják 
tudni élvezni az osztatlan közös tulajdon előnyeit. Nyilván az egyezség 
valószínűleg ebben az irányban fog hatni, ha már kifejezetten kérik, hogy ők 
osztatlanban akarnak maradni, hozzátartozóként vagy nem hozzátartozóként, 
akkor vélhetően egyébként a táblának egy kevésbé frekventált helyére 
kerülnek. De valóban, nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, én ezt értem, 
viszont az örvendetes, hogy így csökken szerintem - most jogászként mondom 
- azoknak az alkotmányossági támadásoknak a hatásfoka meg a 
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sikerességének a valószínűsége, amelyek miatt esetleg később teljesen kukába 
kerülne ez a törvény, és aztán, ha az meg egy eredeti állapot helyreállításával 
járna, akkor gyakorlatilag visszakanyarodnánk a legrémesebb rémálomhoz, 
ami most fennáll. 

Viszont erre bátorkodtam utalni nagy tisztelettel, és tényleg abszolút jó 
szándékkal - nagyon figyelemre méltó volt bizottsági elnök úr reakciója -, hogy 
én elhiszem, hogy ez a helyes értelmezés, és ez egyébként szerintem 
örvendetes és megnyugtató sokak számára, de valóban nem feltétlenül ez az 
elsődleges nyelvtani értelmezés, illetőleg nem ez esik le rögtön a csendes 
szemlélődőnek vagy a törvényjavaslattal barátkozó személynek.  

Ugyanez az aggályom - és ezt megint jó szándékkal mondom - az eltérő 
művelési ág problémájánál. Számomra továbbra sem teljesen világos. Az 
világos, hogy nem lesz területcsökkenés és területnövekedés, mert ugyanaz az 
aranykorona különböző művelési ágnál különböző területet eredményez - 
most nagyon egyszerűen próbálom mondani. Tehát a területváltozás 
problémája kilőve azzal, hogy kevesebbet senki nem kaphat, kivéve ha 
kifejezetten kéri azt is. Ennek azért csekély a valószínűsége. De az, hogy akkor, 
ha megtörténik az elvi megosztás, majd a földmérés, hogy a művelésiág-
változás későbbi tisztázása vagy földméréssel együtt való tisztázása során a 
földvédelmi bírság kockázata nem áll fenn a tulajdonosoknál, azt én csak 
remélni tudom a törvény szövege alapján, hogy így lesz, de egyáltalán nem 
vagyok benne biztos. És higgyék, higgyétek el nekem, hogy alapvető akadálya 
lesz a megszüntetésnek a földvédelmi bírságtól való félelem, amely jelenleg 
nagyon gyakori esetkör lenne, különösen a legelő-szántó kombinációban, 
főleg azokban az esetekben, amikor a legelőterületek egészét vagy egy részét 
már szántóként használják, és ezért vagy azért elmulasztották a művelésiág-
változást bejelenteni. Ezt akkor vagy egy ennél részletesebb indoklásban vagy 
egyéb körlevelekben a hatóságok felé félkövéren, vastag betűkkel kell jelezni, 
vagy aláhúzva, dőlt betűkkel, vagy nem tudom, hogy, mert nem egyértelmű a 
törvény szövegéből. Az oké, hogy viselik a kockázatát a területszámítási meg a 
művelésiág-változásoknak, de ebből egyáltalán nem következik az, hogy akkor 
földvédelmi bírsággal nem kell szembesülniük, amely az aranykorona-érték 
kétezerszerese az én legjobb tudomásom szerint. Ez már bőven elég 
visszatartó erő lesz a megszüntetési eljárások megindításával szemben. 
Ugyanúgy nem teljesen világos vagy még kevésbé világos, mint az a probléma, 
amit most itt Steinmetz képviselő úr indítványánál tárgyalunk.  

Úgyhogy ezt valahogy jobban ki kellene domborítani, illetőleg itt 
tényleg a végrehajtó állam vagy az igazgatás szervezetrendszere felé kell 
egyértelmű jelzéseket adni, mert attól tartok, hogy a partikuláris 
jogalkalmazás és jogértelmezés minden eddiginél durvább teret fog nyerni, ha 
nem lesz egyértelműsítve a minisztérium részéről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, ez 

annyira így van, hogy mi egyébként nemcsak a gazdák számára szeretnénk 
tájékoztató fórumokat, illetve kiadványt készíteni a törvény gyakorlati 
alkalmazási lehetőségeiről, hanem a hivatalok számára is természetesen, 
hiszen ez egy teljesen új szabályozás, ezt a hivataloknak is először meg kell 
ismerni, és ki kell alakítani számunka azt az eljárásrendet, ahogy ezt a 
jogalkotó elképzelte, hogy hogyan érvényesüljön a gyakorlatban.  
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DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Még egy, 

hogy alapvetően földvédelmi bírságolásról hivatalból indult eljárásoknál 
beszélhetünk. Itt meg abban bízunk, hogy az érintett tulajdonostársak 
kérelmére lesz egy művelésiág-átvezetés, ha arra szükség van, és ilyen 
esetekben az igazgatási szolgáltatási díjon felül további bírságolás nem merül 
fel.  

Nekünk az az alapállásunk - és ezt kommunikáljuk a földhivatalok felé 
is -, hogy itt, ugye, hivatalbóli eljárás nincs, tehát földvédelmi bírságolás sincs. 
Magyarul, mi abban bízunk, hogy örülni fognak a földhivatalok, hogy 
bejelentésre rendezhetik ezeket a tulajdonjogokat. Úgyhogy nyilván az a 
fontos kommunikációs feladat megvan a tárcánknak is, meg a 
Miniszterelnökségnek is, amit a főosztályvezető úr mondott, de alapvetően mi 
nem látjuk ezt a bírságolási problémát, hiszen hivatalbóli eljárások tömegesen 
nem indulhatnak, illetve egyáltalán nem indulnak. Abban bízunk, hogy 
bejelentések fognak indulni, egyedi kérelmek lesznek, ahol meg nincs 
bírságolás Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: A gyakorlatban az is 

adódik, hogy miért nem oldható meg az, hogy egy család már úgy érkezzen az 
egyezségi tárgyalásra, hogy megoldotta a családon belüli szétaprózódás 
problémáját, és kvázi 1/1-ként lehessen már tekinteni. 

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Ezt 

megtehetik. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ezt megteheti, jól 

értettem. Tehát, hogy ők nem akarnak osztatlan közösben maradni. 
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A többiekkel. 

De a családon belül igen. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Családon belül meg tudja oldani. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: És akkor ők, ha úgy 

tekintődnek, mintha az a terület egyben lenne, tehát kvázi, mondjuk, az 
egyhektáros problémakört is elérhetik.  

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Elérhetik, 

igen.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Rendben, így értem. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Erre utalt Apáti István az ajándékozással például.  
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ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, Apáti 
képviselő úrnak, amit említett, az pedig a 7. § (1) bekezdésében szerepel, 
annak a lehetősége.  

 
ELNÖK: Fenntartja még a szólási szándékát Apáti István?  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Ha jól értelmezem, akkor ennek 

ugyanaz a megoldása, és ha közeli hozzátartozók egymás között adásvételi 
vagy ajándékozási szerződést kötnek, azt tudomásom szerint jelenleg sem kell 
sem kifüggeszteni, sem jóváhagyatni.  

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Ez így van, de 

az egyezség keretében kötöttet amúgy sem kell e törvény szerint.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): De már, mondjuk, december 31-éig 

elérkezhetek erre a pontra viszonylag gyorsan, mert egy szabályos szerződést 
elvileg 8 napon belül bejegyez a földhivatal, és azért december 31-éig még 
sokszor 8 nap van.  

 
ELNÖK: Térjünk vissza a 35-ös indítványhoz, amely megindította ezt a 

vitát. A tárca nem támogatja az előbb említett és most már értelmezett 
okoknál fogva. Kérdések, észrevételek elhangzottak. Szavazásra kerül sor. Ki 
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 igen, kisebbség. A bizottság nem 
támogatja.  

A 36-os indítvány Steinmetz Ádám és képviselőtársai indítványa. A 
tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Ugyanaz 

az álláspontunk, mint a 21-es pontnál, hogy úgy támogatjuk, tartalmával 
egyetértünk. Kérjük a bizottságtól, hogy ezt így ne fogadja el. Annyi 
módosításunk van, és szintén alkotmányossági problémák miatt, hogy itt azért 
mégiscsak tulajdonjog-elvonás történik, és az 5 év helyett mi 15 évet javaslunk 
azért, hogy kvázi egy elbirtoklási időszak elteljen, és javasoljuk, kérjük a 
bizottságot, hogy a saját módosító indítványába ez kerüljön beépítésre.  

 
ELNÖK: Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Szívből örülök, és köszönöm. Az 5 

év azért 5 év, mert tudomásom szerint a bírósági letétnek ennyi a határideje. 
Tehát, ha mi 15 évet szeretnénk megállapítani, akkor értelemszerűen a 
bíróságokra vonatkozó jogszabályt is meg kell változtatni, hogy ezekben az 
esetekben a letét 15 évig szóljon, csak hogy legyenek figyelemmel majd a 
jogszabályok koherenciájára.  

 
ELNÖK: Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Akár 5 év, akár 15 év kerül bele a 

szövegbe, fogalmilag elképzelhető vagy eleve kizárt fogalmilag, hogy valami 
megszakítaná az elévülési időt, és utána újrakezdődne? Gondolok itt arra, 
hogy az elbirtoklásnál az adott helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapján az 
utolsó bejegyzéstől számít mindig a 15 év. Tehát ha a 14. év 364. napján 
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érkezik egy tulajdonjog-bejegyzés, akkor onnantól kezdve nullázódnak a 
számlálók, és megszakad az elévülési idő, és újraindul.  

Ennél a jogi helyzetnél elképzelhető-e, egyáltalán lehet-e olyan 
körülmény, amely megszakítja, és amely miatt újraindul az elévülési idő, akár 
az 5, akár a 15 év esetén? Ez is egy kulcskérdés, hogy ez egy abszolút 5 vagy 15 
év, vagy akár többször is újraindulhat az elévülési idő számítása. Ez egy 
lényeges kérdés szerintem.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Megszakadni 

nem tud, de nyugodni tud. Tehát ha a jogosult menthető okból nem tudja 
érvényesíteni ezt az igényét, bármi előfordulhat, bármilyen vis maior helyzet, 
ami miatt nem tud, és letelik a 15 év. Tehát ez az időszak nyugodni tud. 
Megszakadni nem tudom úgy értelmezni, hogy tudna.  

Ami pedig a 15 év jogrendszeren belüli elhelyezkedését illeti, ez a 
törvény, ha úgy tetszik, általános speciális viszonyban van minden egyéb más 
jogszabályhoz képest. Tehát itt azért nem szükséges különben módosítani a 
polgári törvénykönyvet, merthogy ez egy speciális jogszabály az általános 
polgári jogi szabályokhoz képest.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk róla… (Jelzésre:) Van! Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Egyáltalán fölvetném azt a gondolatot, 

hogy ha itt azt nézzük, hogy a tulajdon helyére az ellenérték lép, és hogy 
elvileg a tulajdonjogi igény soha nem évül el, akkor egyáltalán az elévülésnek 
akár 5 vagy 15 év elteltével helye van, helye lehet-e, mert ha ezt az érvelést 
vagy logikai nyomvonalat követjük, akkor szerintem meg nem. Ez most így 
őszintén, bő két évtizedes jogi tanulmányaimból jut eszembe, hogy a 
tulajdonjogi igény nem évül el. Akkor az hogy évülhet el? Tehát ez is egy 
izgalmas kérdés, hogy egyáltalán elévülhet-e valaha.  

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, 

pontosan ezen megfontolásból javasoljuk, hogy ne 5 év, hanem 15 legyen 
ennek az igénynek az érvényesíthetőségi ideje, mert 15 év alatt a tulajdonjog 
elbirtokolható, és azzal viszont így már analóg viszonyba állítható ez az 
időszak. Igaza van képviselő úrnak, a tulajdonhoz való jog soha nem évül el. 
Itt a tulajdonjog helyébe lépő pénzkövetelésről van szó, és ahogyan a 
tulajdonjogot 15 év alatt el lehet birtokolni, úgy gondoljuk, hogy egy azonos 
időtartam a pénzkövetelés érvényesíthetőségének elenyészése szempontjából 
elfogadható alkotmányosan.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. A 36-osnál tartunk. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? (Szavazás.) 1 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  

A 38-as indítvány, Magyar Zoltán javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 40. indítvány Magyar Zoltán javaslata. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Így nem 

támogatjuk, azonban a bizottsági módosító indítványban a 17. § (6) 
bekezdésébe került be ugyanez. Ezt tartjuk helyénvalónak, és azt ott 
támogatjuk. Tehát ugyanez a szöveg bent van a bizottsági módosítóban, azzal 
támogatjuk, ezt így nem. A helye miatt csak. 

 
ELNÖK: Tartalmilag oké. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs ilyen. A bizottság nem támogatja.  

A 42. indítvány Magyar Zoltán javaslata. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Ugyanaz, amit az előbb elmondtam, hogy a bizottságiban, a 17. § (6) 
bekezdésben tartjuk jó helyen lévőnek, és azt támogatjuk ugyanezzel a 
szöveggel.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A bizottság nem 
támogatja.  

A 43. indítvány következik, Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Tartalmilag egyetértünk. Itt is egy pontosítás szükséges, úgyhogy a bizottsági 
módosítóban kérjük szintén rendezni. Tehát ezt így nem támogatjuk, de kis 
módosítással a bizottságiban igen.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A bizottság nem 
támogatja.  

A 44. indítvány következik, Magyar Zoltán javaslata. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A 45. indítvány Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca álláspontját 

kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bocsánat! Itt van egy kapcsolódó indítvány, mégpedig az 57-

es. Ezzel együtt kérdezem újra a tárcát.  
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DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja a javaslatot? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A bizottság 
nem támogatja.  

A 46. javaslat Steinmetz Ádám és képviselőtársai javaslata. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatják az indítványt. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez 
többség. A bizottság támogatja az indítványt.  

A 47-es indítvány szintén Steinmetz Ádám és társai javaslata. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Ez 

összefügg az előzővel, ezt is támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyhangú. A bizottságunk 
támogatja az indítványt.  

A 48-as indítvány Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen, kisebbség. A bizottság 
nem támogatja.  

A 49-es indítvány Schmuck Erzsébet javaslata. A tárca álláspontját 
kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A bizottság nem 
támogatja.  

Az 50. indítvány Magyar Zoltán és Steinmetz Ádám javaslata. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
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Az 51. indítvány Steinmetz Ádám és képviselőtársai javaslata. A tárca 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen, kisebbség. A bizottság 
nem támogatja.  

Az 52. javaslat Schmuck Erzsébet indítványa, és kapcsolódik az 53., 54, 
55. indítványokhoz. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. A 
bizottság nem támogatja.  

Az 56. indítvány következik. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatják az indítványt. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
Egyhangú. A bizottság támogatja.  

Az 58. indítvány. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen, kisebbség. A bizottság nem támogatja.  
A háttéranyagban nincs további olyan indítvány, amelyről döntenünk 

kellene. Térjünk rá a már képviselőtársaimhoz is eljuttatott 
módosítóindítvány-tervezetre, amelyet a bizottság nevében szeretnénk 
beadni.  

Miután, ha jól számoltam, három olyan indítvány van, a 21., a 36. és a 
43. - ezek a háttéranyag sorszámai voltak -, amelyek pontosítással, de 
befogadhatóak lennének, ezért majd arra kérem a jelen lévő agrártárca 
képviselőit, hogy ezt most próbáljuk beilleszteni a tervezethez. A tervezetet 
képviselőtársaim megkapták. Természetesen ehhez kérdést, észrevételt lehet 
tenni. De mielőtt ezt a megszólalási lehetőséget megnyitnám, kérném, hogy a 
szövegszerű indítványt tegye meg a tárca, és azt is, hogy mely szakaszra 
gondolják ezt beilleszteni a tervezethez, amelyet bizottságunk szeretne 
benyújtani. Tehát a 21., 36. és 43. sorszámú indítványok voltak azok, 
amelyeknél jelezte a tárca, hogy szövegpontosítással el tudja képzelni.  

Azt a javaslatot fogom tenni, mivel itt szóbeli előterjesztés fog történni, 
hogy először jelöljük meg, hogy a tervezetben, amelyet benyújtani szeretnénk 
bizottsági módosító indítványként, hova látja célszerűnek beilleszteni a tárca. 
Ezeket szóban itt pontosítjuk, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, hogy mi 
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az a szövegkörnyezet, amelyet ezekben javaslunk. A végső, elektronikusan 
szerkesztett változatot pedig a tárcától várjuk vissza, hogy ez legyen hitelesen 
csatolva a benyújtandó dokumentumokhoz. Tehát kérném a 
szövegpontosításokat sorrendben haladva, eredeti számon a háttéranyag 21. 
szám alatt található módosító indítvány esetében! 

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, ami a 

törvényjavaslatnak a 9. § (1) bekezdését kívánja módosítani. Ezt a 
Mezőgazdasági bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatának 
megküldött tervezetében a 8. pont után javasoljuk beilleszteni. Így emelkedő 
számsorrendben illeszkedik a törvényjavaslat paragrafusaihoz. Tehát úgy 
szólna a 9. § módosítással kiegészített szövege - (1) bekezdés -: „A 
tulajdonostársak az egyezség keretében kötelesek rendelkezni a megosztásra 
kerülő ingatlant érintő jogoknak és tényeknek a megosztás eredményeként 
létrejövő új ingatlanokra történő átjegyzéséről, valamint a tulajdonostársak 
valamelyikének tulajdonában álló, a földtől elválaszthatatlan vagyontárgyak 
értékének megtérítéséről, vagy további használatú feltételeinek 
meghatározásáról.” 

 
ELNÖK: Érthető volt ez a korrigált szakasz? (Senki sem jelentkezik.) 

Tehát akkor ezzel együtt gondoljuk majd át a beadni szándékozott módosító 
indítványt.  

Térjünk rá a 36-osra! 
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A 36-os. Ez a 

törvényjavaslat 12. § (5) bekezdését érinti, amit a módosító javaslat 
tervezetének az eredeti 10. pontját követően javaslunk elhelyezni szintén a 
paragrafusok emelkedő számsorrendjére tekintettel. A módosítás 
eredményeként a 12. § (5) bekezdésének szövege a következő. „Az ellenérték 
megfizetését az egyezségi döntésben részt nem vevő, az 5. § (2) bekezdése 
szerinti tulajdonostárs, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti értesítettnek 
tekintendő tulajdonostárs részére bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni. 
Amennyiben a letétben lévő összeget a jogosult 15 éven belül nem igényli, 
abban az esetben azt az állam földvásárlásra felhasználhatja.” 

 
ELNÖK: Tehát itt az 5-ről a 15-re kerül átvezetésre.  
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, és nem 

magyar állam, hanem állam, merthogy az Alaptörvény szerint ez a pontos 
megnevezése. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy érthető-e ez a beillesztés? (Senki sem 

jelentkezik.) Rendben.  
Akkor térjünk rá a 43. számú indítványra! 
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A 43. 

indítvány a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdését érinti, amelynek a módosítást 
követően a szövege a következő. „Ha az ingatlanból nem alakítható ki legalább 
2, a 11. § szerinti területi minimumnak megfelelő ingatlan, a 2. alcím szerinti 
megosztásnak nincs helye, hanem az ingatlant egyetlen tulajdonostárs veheti 
tulajdonba.” 
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ELNÖK: Várjunk, lehet, hogy rosszul értettem. Tehát a 43. sorszámú 

indítványról van szó, Schmuck Erzsébet indítványa. 
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, ez a 

bizottsági módosító indítvány 16. pontjában már szerepel, ugyanis a 3. alcím 
javítása már szerepel 2. alcímre a bizottság módosító javaslatában, tehát itt 
nem kell újat beilleszteni. Itt a meglévő 16-os pontnak az átszövegezéséről 
lenne szó. Kikerülne belőle „az ingatlan teljes területe nem éri el a területi 
minimumot” szövegrész, és ennek helyébe kerül be az a szöveg, hogy 
„ingatlanból nem alakítható ki legalább két, a 11. § szerinti területi 
minimumnak megfelelő ingatlan”. 

 
ELNÖK: Oké, tehát a 43-as, Schmuck Erzsébet indítványa gyakorlatilag 

a bizottság által benyújtani szándékozott tervezet 16. sorszámú indítványának 
a korrigálásával. Tehát nem közé, alá, fölé és a többi, hanem a már meglévő 
indítvány korrigálásával épülne be.  

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Rendben. Érthető így akkor? (Senki sem jelentkezik.) 

Rendben. Akkor most már látjuk, hogy a három vitatott indítvány hogyan 
integrálódna be a bizottsági módosítási tervezetbe. Ezek után megnyitom a 
vitát a tervezetről. Van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor szavazunk róla. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az így módosított 
tervezetet a bizottságunk módosítóindítvány-sorként benyújtsa? (Szavazás.) 
Ez többség, sőt egyhangú. Most már Apáti Istvánra is ránéztem. (Jelzésre:) 
Elnézést! A tárcát megkérdezem, hogy bármilyen kérdése, észrevétele a 
tervezett indítványsorhoz van-e, esetleg kifogása.  

 
DR. NAGY JÁNOS helyettes államtitkár (Agrárminisztérium): Nincs.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy a bizottságunk 

egyhangúlag támogatja, hogy ezt az indítványsort a közösen értelmezett 
korrekcióval nyújtsuk be.  

Visszatérünk a forgatókönyvhöz, amely szerint, miután minden 
módosító indítványt, véleményem szerint, megvitattunk, ezért a vitának ezt a 
második szakaszát lezárhatjuk. Erre teszek javaslatot. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a második vitaszakaszt lezárjuk? (Szavazás.) Többség.  

A kötelezettségünknek megfelelően jelentést fogunk benyújtani az 
Országgyűlésnek. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a jelentést 
tegyük meg. (Szavazás.) Többség.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e előadót állítani az 
Országgyűlés plenáris ülésén soron következő vitában. (Jelzésre:) Igen. Ebben 
egy kisebbségi-többségi véleményt előadó felosztásban jelöljünk képviselőt! 
Döntsétek el ti ellenzékből, hogy Magyar Zoltán a kisebbségi véleményt, a 
többségi véleményt magam vállalnám majd ebben a majdani vitában. Akkor 
így kérdezem, hogy ki az, aki egyetért, hogy a többségi véleményt jómagam, a 
kisebbségi véleményt Magyar Zoltán képviselje a soron következő parlamenti 
vitában. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  
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Talán nincs olyan döntés, amit meg kellene hoznunk az első napirendi 
pont keretében, úgyhogy az első napirendi pontot lezárom.  

Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer 
működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
T/10308. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a második napirendi pontra, amely az agráriumban 
létrehozandó krízisbiztosítási rendszerről szólna, a T/10308-as indítvány 
részletes vitáját fogjuk itt megtartani. A jegyzőkönyv kedvéért a most helyet 
foglaló Agrárminisztérium képviselőjét kérném, hogy neve bemondásával és 
az álláspont képviseletével, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel, 
erről nyilatkozzon, vagy akik itt jogosultak erre, elnézést, Andréka Tamásra is 
nézek.  

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen. 

Szentirmay Zoltán főosztályvezető úr, a Támogatáspolitikai Főosztály részéről. 
Egyébként tárcaálláspontot képviselünk.  

 
ELNÖK: Továbbra is. Köszönöm szépen. Az első vitaszakaszban a 

házszabályi rendelkezésnek való megfelelést kell megvitatnunk. Kérdezem, 
hogy az első vitaszakaszban van-e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai és a 
tárca képviselői részéről. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány 
megfelel a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. (Szavazás.) 
Egyhangú. Az első szakaszt lezárom. 

A második szakaszhoz jutunk, amelyben a benyújtott módosító 
indítványokról kellene tárgyalnunk, de ilyen nincsen, nincs egyéni képviselői 
módosító indítvány. Ezért rögtön rátérünk a bizottságunk által szándékozott 
módosítóindítvány-sor benyújtására. Ezt az indítványtervezetet szintén 
megkapták képviselőtársaim. A tárca álláspontját kérdezem, hogy 
helyénvalónak látja-e ezt az indítványsort.  

 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, 

támogatjuk a benyújtását. Egy kérdésem lenne, mert bizonytalan vagyok, hogy 
a 3. módosító pontban a helyesírás szabályainak megfelelően szerepel-e az 
„ügyfélnyilvántartási”, vagyis, hogy az „f” betű is benne van-e az „ügyfél” 
szóban, mert több változatot láttam. Tehát „ügyél” szerepelt eredetileg, és 
„ügyfél”-nek kellene szerepelnie. (Jelzésre:) Akkor rendben van. 

 
ELNÖK: Ügyfélnyilvántartásra van módosítva.  
 
ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen.  
 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ahogy jeleztük már 

a parlamenti vitában is, fogjuk tudni támogatni ezt a törvénytervezetet. Egy 
nagyon újszerű megoldásról van szó, ezért nem is igazán tudtunk módosító 
indítványokkal élni. A puding próbája az evés alapon nézzük meg, hogy mit 
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tud ez a rendszer. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy azért a 
kisördög itt a részletekben fog megbújni, tehát a végrehajtási rendeletre 
nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen az érintettek számára lényeges dolgok 
majd abban fognak eldőlni. De megadjuk a bizalmat és a lehetőséget, és 
támogatjuk a törvényt is, illetve az előttünk fekvő részletes vitát lezáró 
bizottsági módosítót is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdést, észrevételt nem látok. 

Szavazunk a bizottság által benyújtandó módosítóindítvány-sorról. Kérdezem, 
hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy nyújtsuk be az imént megvitatott 
indítványsort. (Szavazás.) Egyhangú. A bizottságunk ennek megfelelően 
benyújtja ezt a sort. A második vitaszakasz ezzel lezárásra kerül.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért, hogy a részletes vita második 
szakaszát lezárjuk. (Szavazás.) Többség. Köszönöm szépen.  

Kérdezem, hogy egyetértünk-e azzal, hogy kötelezettségünknek 
megfelelően nyújtsuk be az Országgyűlésnek a vitáról szóló jelentést. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Kérdezem, hogy van-e szándék kisebbségi-többségi előadó 
kijelölésére… Ja, ez esetben nem lehet, mert egyhangú volt! Bocsánat! Már a 
múltkor is beleszaladtam ebbe a parafrázisba. Tehát itt nem lehetséges, 
egyhangú álláspont képviselődik. Akarunk-e előadót állítani ennek az 
egyhangú álláspontnak? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen szándék. Nem 
állítunk előadót a soron következő vitában.  

Miután a második napirendi ponthoz tartozó összes kérdésben 
meghoztuk a döntéseket, ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen 
a tárca jelen lévő képviselőinek is a részvételt.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
észrevétel a bizottsági tagok részéről. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. 
Hamarosan benyújtásra kerül a költségvetés, várhatóan annak kapcsán 
fogunk majd a következő alkalommal ülésezni. Az egyebek napirendi pontot is 
lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc) 
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