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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, aki helyben vagy a tévéközvetítés útján 
figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
járványhelyzetre való tekintettel és a házelnök elrendelései alapján újra olyan 
ülésteremben tarthatjuk csak a bizottsági ülésünket, amely lehetőséget ad a zártláncú 
közvetítésre. Kérem, hogy amennyiben tehetik, itt, az ülésteremben is legyenek 
szívesek maszkot alkalmazni.  

A bizottság tagjai a szokásos módon megkapták a napirendtervezetet. 
Kérdezem, hogy ehhez kérdés, észrevétel van-e. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 
nincsen, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a napirendtervezetet? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/17430. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Az 1. napirendi pontban a Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló 
T/17430. számon benyújtott törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk megtartani. 
Megnyitom a részletes vita első szakaszát, és kérdezem az előterjesztő képviseletében 
jelen lévőket és a bizottság tagjait, hogy a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésének való megfeleltetés ebből a szempontból rendben van-e a benyújtott 
indítvánnyal kapcsolatosan. Ezért kérdezem, hogy bárkinek van-e kérdése, észrevétele 
ehhez a kérdéskörhöz. (Jelzésre:) Az államtitkár úrnak adok szót.  

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatnak 
megfelel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úron kívül kíván még valaki 

észrevételt tenni? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Akkor erről szavazni fogunk. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel a házszabály 44. § 
(1) bekezdésének? Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. 

Mivel az indítványhoz nem érkezett módosító indítvány, amelyről tárgyalnunk 
kellene, és egyik frakció részéről sincs olyan jelzés, hogy bizottsági módosítást 
szeretnénk beadni, ezért nincs további teendőnk, mint hogy döntsünk a részletes vita 
lezárásáról - ezt kezdeményezem is. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a részletes vitát 
zárjuk le? Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Aki egyetért azzal, hogy kötelezettségünk szerint az erről szóló jelentést a 
parlamentnek benyújtsuk, az ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ebben is 
egyetértés van.  
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Ezzel az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a jelenlétet. (Dr. György István: Köszönjük szépen. - A napirendi pont 
tárgyalására érkezett vendégek távoznak az ülésről.) 

Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének 
rendezéséről szóló T/12427. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

A 2. napirendi pont az egykori Rozmaring Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezettel kapcsolatos kárpótlási kérdés rendezése, ez T/17427. számon 
került benyújtásra a parlamenthez. Köszöntöm a főosztályvezető urat! Megnyitom az 
első vitaszakaszt. Ebben a vitaszakaszban arról kell vitatkoznunk, azt kell 
megtárgyalnunk, hogy a benyújtott indítvány megfelel-e a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésének. Van-e kérdés, észrevétel ehhez a kérdéshez? (Jelzésre:) Igen, 
Magyar Zoltán alelnök úr! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Ahogy 

már jeleztük, nagyon örülünk, hogy ez a jogszabály elénk került… Most már ezt vitatjuk, 
ugye? Vagy még nem? 

 
ELNÖK: Nem.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem, jó.  
 
ELNÖK: Még a formális szabályoknál tartunk, az első szakaszban vagyunk. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnézést, elnök úr! 
 
ELNÖK: Igen, nem látok észrevételt a formalitást vitató első vitaszakaszban, 

ezért szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott 
indítvány megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Most térünk rá a második vitaszakaszra, amelyben az egyéni képviselői 
módosító indítványokat fogjuk megtárgyalni. Ennek kapcsán a háttéranyagban 
használt sorrendiség szerint fogunk haladni.  

Az 1. indítvány Ritter Imre nemzetiségi képviselő úr indítványa. Kérdezem a 
kormányt, illetve a főosztályvezető urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e 
képviseli. Megadom a szót. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Kormányálláspontot tudok képviselni. Az 
ajánlási sor 1. pontjában szereplő módosító javaslatot a kormány támogatja, azonban 
arra kéri a bizottságot, hogy a módosító javaslat ab) pontjában szereplő „vagy 2021. 
október 26. napján” betoldást ne építse be a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatba, ugyanis a tegnapi napon a solymári érdekegyeztető fórum tagjaival 
folytatott konzultáció során arra a megállapításra jutottunk, hogy az elérendő célokhoz 
nem szükséges ez a betoldás.  
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ELNÖK: Igen. Már csak az a kérdésem, hogy ezt most szavazástechnikailag hogy 
oldjuk meg. (Az elnök Vásárhelyi Pállal, a bizottság munkatársával egyeztet.) 
Rendben! 

További kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatosan? (Jelzésre:) Magyar 
Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Ezek 

szerint akkor változott az érdekegyeztető tanács álláspontja? Mert külön e-mailben is 
megkaptuk ezt a kérést, tehát egy külön módosítást is megfogalmaztunk ezzel 
kapcsolatban, ezért kérdezem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, a szándék 

arra irányult, hogy azok a jogosultak, akik 1991 után születtek, és örökölték a 
jogosultságot, szintén bekerülhessenek a kompenzációra jogosulti körbe, de az ő 
vonatkozásukban…, a c) pont kifejezetten róluk szól, tehát van egy kifejezetten őket 
ebbe a körbe bevonó rendelkezése a törvényjavaslatnak, ugyanakkor a jelenlegi 
megfogalmazás azokat nem szándékoltan is kompenzációra jogosulttá tenné, akik 
mondjuk tavaly költöztek Solymárra, semmilyen közül nem volt hozzá korábban, csak 
kiköltöztek mondjuk Budapestről, rendelkeznek kárpótlási jeggyel - nyilván őket nem 
érte az a joghátrány, amely a földalapképzés elmaradásából keletkezett, őket nem is 
kívánja előnyökhöz juttatni a törvényjavaslat.  

 
ELNÖK: Rendben! Akkor két szakaszban fogunk dönteni erről az indítványról. 

A főosztályvezető úr itt csak egy dátumot említett, hogy a „2021. október 26. napján” 
indítványbővítés maradjon ki, de a Pilisszentiván település nevesítés benne maradjon? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Az kell, az kell, az 

kell.  
 
ELNÖK: Rendben! Akkor csak ennek az indítványnak a legutolsó bekezdésében 

lévő, ab) nevesítésű mondatról szavazunk, amelynek kapcsán az a kérdésem, hogy ki 
ért egyet azzal, hogy az idézett mondatból, miszerint „1991. június 1. napján vagy 2021. 
október 26. napján Solymár vagy Pilisszentiván településen bejelentett állandó 
lakcímmel rendelkezett”, ebből a mondatból a „vagy 2021. október 26. napján” 
maradjon el. Aki ezzel egyetért, ezt az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Így most a módosító indítvány együttesét fogok feltenni szavazásra az előbb 
említett és elfogadott részmódosítással egybefoglalva, mégpedig kérdezem, hogy ki az, 
aki elfogadja Ritter Imre képviselőtársunknak ezt a módosítását az előbb említett 
feltételekkel. Aki elfogadja ezt, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

A 2. indítvány Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány az 

előbb elmondott érvek mentén ezt nem támogatja. 
 
ELNÖK: Igen, ugyancsak a dátumokra irányult a javaslat. Kérdés, észrevétel 

van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltánnak van. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Elfogadom az 

előző magyarázatot, tehát akkor vissza is vonom ezt a módosító indítványomat.  
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ELNÖK: Rendben, ezt jegyezni fogjuk, és intézzük a további sorsát ennek az 

indítványnak. Mivel technikai értelemben visszavonásra került, de jogi értelemben 
még él ez a módosító javaslat minden más bizottságnál, ezért én szavazásra teszem fel. 
Ki az, aki egyetért az indítvánnyal? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem 
támogatná ezt az indítványt.  

A 3. sorszámú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez 4, ez kisebbség, bizottságunk 
nem támogatja.  

Az 5. számú indítvány szintén Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 
álláspontja…? (Közbeszólások: A 4-es következik.) A 4-es jön? Elnézést, ugrottam 
egyet, elnézést kérek! 

A 4. sorszámú indítvány következik, Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány 
álláspontja?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja. Nagyon elhúzná a folyamatot egy további féléves határidő-hosszabbítás.  
 
ELNÖK: Ühüm. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez 4, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Most jön az 5. sorszámú indítvány, Schmuck Erzsébet indítványa.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 6. indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja. 

Magyar Zoltán indítványa következik. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Schmuck Erzsébet indítványa a 8. számú indítvány. Mi a kormány álláspontja? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? …Nincs… (Magyar Zoltán jelzésére:) Van? 

(Magyar Zoltán: Igen!) Akkor a 8. indítványnál Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Nekem 

nagyon logikusnak tűnt a módosító indítvány, úgyhogy egy indoklást szeretnék kérni 
arra, hogy miért ne lehetne a gyakorlatban ezt megvalósítani. Köszönöm.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A solymári 

érdekegyeztető fórum jelzése szerint igény lenne arra is, hogy az érintettek vegyesen 
kaphassanak pénzbeli és földterület-juttatással történő kompenzációt. Magát a 
szándékot mi támogathatónak tartjuk, azonban annak a törvénybe való beépítése ennél 
sokkal bonyolultabb, több rendelkezést érintő módosítással járna, és ezt el is fogjuk 
készíteni, viszont a Törvényalkotási bizottság ülésére fogjuk tudni csak elkészíteni, 
mert ennek azért van egy időigénye. Úgyhogy ezeket a módosításokat, mivel ezek nem 
elegendőek, a Schmuck képviselő asszony által benyújtott javaslatok nem elegendőek 
az elérendő célnak a megvalósítására, ezért nem támogatjuk, de helyette a TAB ülésére 
fogunk hozni egy olyan módosító javaslatot, amely a célt meg fogja valósítani. (Magyar 
Zoltán: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez az indítvány egyébként összefügg a 20. 

indítvánnyal, úgyhogy kérem, hogy ezeket együtt kezeljük.  
Valóban így van, én is beszéltem, egyeztettem a solymári egyeztető fórum 

vezetőivel, és ezt az igényt végül is, úgy néz ki, lehet teljesíteni - ez nem volt benne az 
eredeti törvény szövegében. Ez egy jóval bonyolultabb eljárási folyamatot fog 
megengedni, de úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy terhelő lesz az 
államigazgatásra ez a típusú eljárás, hogy pénzben is és földterületben is kérheti az 
együttes jogosultságát, így tisztességes, ha ezt a lehetőséget is biztosítjuk a számukra 
ennyi év hányattatás után. Ezért egy sokkal részletesebb kidolgozást kell a 
jogszabályban megtenni ezeknél a szándékot megfogalmazó indítványoknál.  

Van-e a továbbiakban kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk ezt nem támogatja.  

A 9. sorszámú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 10-es Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Túlságosan 

elaprózódnának a területek, ezért nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ugyanazon logikán gondoltam benyújtani, mint amit az elnök úr az előbb a másik ügy, 
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tehát a vegyes kompenzáció kapcsán elmondott, hogy tényleg olyan régóta húzódik ez 
az ügy, és még mindig annyira a szívükön viselik a helyiek ezt a történetet, hogy azt 
hiszem, hogy az állam hibájából történő elhúzódás kell hogy teremtsen annyi 
lehetőséget, hogy ha úgy gondolják az érintettek, akkor akár 5 aranykoronát is hadd 
igényelhessenek kompenzációban akár az érzelmi kötődésük miatt, akár azért, mert 
intenzív művelésben gondolkodnak. Olyan kicsi az érintettek száma az országos 
viszonylathoz képest, hogy szerintem ez megengedhető lenne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Igen, többször felmerült ez a kérdés a térségbeli érintetteknél is, akiket, 

hozzáteszem, szintén megoszt ez a kérdés, de két irányba: az egyik irány, akik tényleg 
vissza szeretnék kapni a területet, és művelni szeretnék, a másik irány, akik akármilyen 
kicsi területet vissza szeretnének kapni, és más célú hasznosításban gondolkodnak a 
későbbiekre nézve - most nagyon finoman fogalmaztam meg ezt a szándékukat. 
Közismert Solymár fizikai közelsége Budapesthez, hogy az agglomeráció egy intenzíven 
fejlesztett területe, és ebben, mondom, az érintettek is eltérő állásponton vannak. 
Agrárgazdasági szempontból egyértelmű, hogy a nagyobb művelhető területek 
irányába kellene vinni a kárpótlást.  

Főosztályvezető úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Az 5 aranykorona 

száz négyzetmétereket jelent, tehát ekkora területen értelmezhető mezőgazdasági 
tevékenységet azért elég kis eséllyel lehet végezni. Azt mindenképpen szeretnénk 
megakadályozni, hogy a későbbiekben pontosan az elnök úr által elmondott probléma 
miatt feszültség keletkezzen a jogosultak között, hogy esetleg - már bocsánat! - építési 
telkeket mértünk-e ki, vagy mezőgazdasági ingatlanokat, és ne legyen ebből feszültség, 
hogy valaki építési telket kapott, más meg mezőgazdasági területet, amelyeknek az 
értéke nyilván nagyságrendekkel eltér egymástól! Ha pedig érzelmi kötődése van a 
földhöz valamelyik jogosultnak, de a jogosultsága nem éri el a 15 aranykoronát, 
kifejezetten lehetőséget biztosítottunk arra, hogy többen összeálljanak, és közösen 
érjék el a 15 aranykoronás minimumhatárt; ebben az esetben osztatlan közös tulajdoni 
formában, de megkaphatják a földterületet. Van tehát megoldás arra, hogyha erős 
belső indíttatás miatt földet szeretne valaki szerezni, de a jogosultsága ennél kisebb.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 11. indítványra térünk rá, ez Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 12. indítvány ugyancsak Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 
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A 13. indítványhoz jutottunk, amely ugyancsak Schmuck Erzsébet indítványa. 
Mi a kormány álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 
A 14. indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 
A 15. indítvány következik, Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 

álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 
A 16. indítványról mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 
A 17. indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja. 
A 18. indítványról mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja. 

A 19-es ugyancsak Schmuck Erzsébet indítványa.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4, ez kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 20. indítványt már megvitattuk a 8-asnál, mert összefüggőek voltak.  
Nem látok olyan indítványt, amelyet a háttéranyag szerint meg kellene még 

tárgyalnunk.  
Ugyanakkor a Fidesz-frakció részéről a szabályokat betartva érkezett bizottsági 

tárgyú módosító indítványra javaslat. Képviselőtársaim elvileg megkapták ezt a 
javaslatköteget, hogy így mondjam, döntő többségében a helyesírásra vonatkozó 
javaslatokról van szó, de érdemi része is van a módosításnak. Ebbe akkor még 
nincsenek befoglalva azok az indítványok - legalábbis egy ilyenről biztosan tudunk -, 
amelyek a megosztott kárpótlást teszik lehetővé, a pénzbeni, illetve a földbeni 
kárpótlást, ez ettől eltérő indítványsort tartalmaz. A bizottság tagjait kérdezem, hogy 
kérdés, észrevétel van-e. (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tudjuk 

támogatni ezt a módosítást. Igazából csak érdeklődni szeretnék, hogy a megosztott 
kárpótláson kívül várható-e még érdemi dolog, amit esetleg a TAB-módosítás majd 
tartalmazni fog. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A főosztályvezető úrnak adok szót, hogy egyrészt nyilatkozzon a 

tervezett indítványról, másrészt pedig hogy válaszoljon a feltett kérdésre.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Jelen 

információim, tudásom szerint nem várható más a TAB-ban.  
A módosító javaslat tervezetét a kormány támogatja, az - ahogyan az elnök úr is 

elmondta - elsősorban nyelvhelyességi típusú módosításokat tartalmaz. Egy érdemi 
javaslat található benne, a 15. pontban foglalt módosítás, amely egy Nagykovácsit 
érintő módosítás, ott ugyanis volt olyan időpillanat az elmúlt harminc évben, amikor 
volt jogerős földalap, és ebben az időablakban bizonyos jogosultak - ők 
részarányjogosultak voltak - birtokba is vehették a földet a földkiadó bizottság döntése 
alapján; a bíróság utóbb azonban megsemmisítette a földalapot, ezért a tulajdonjogunk 
bejegyzésére nem került sor. Ők most gyakorlatilag mint Mohamed koporsója ég és föld 
között lebegnek, tehát birtokban vannak immáron huszon éve, de az ingatlan-
nyilvántartásba nem kerülhettek tulajdonosként bejegyzésre. Ez a rendelkezés az ő, 
gyakorlatilag jóhiszeműen szerzett és gyakorolt joguknak a nyilvántartásban történő 
feltüntetéséhez szükséges szabályt állapítja meg. Ez körülbelül egy tucat jogosultat 
érint, de az ő számukra igen fontos. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy a benyújtandó indítványhoz van-e további 

kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla! 
Ki az, aki egyetért, hogy bizottságunk nyújtsa be a most tárgyalt indítványsort? Aki 
ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú, bizottságunk 
tehát benyújtja ezt az indítványt.  

Javaslatot teszek a második vitaszakasz lezárására is, hiszen nincs már olyan 
indítvány, amelyről tárgyalnunk kellene. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a részletes 
vita ezen szakaszának lezárásával. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ez egyhangú.  

Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy a részletes vitáról szóló jelentést 
benyújtsuk a parlamenthez. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Szintén 
egyhangú. 
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Kérdezem, hogy akar-e valaki előadót állítani a soron következő parlamenti 
vitánál ezzel a kérdéssel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen szándék, 
akkor erről külön nem kell döntenünk.  

Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom.  

Az agrárgazdaságok átadásáról szóló T/17428. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra, az agrárgazdaságok átadásáról szóló 
törvényjavaslatra, amely T/17428. számon került benyújtásra. Megnyitom az első 
vitaszakaszt, amelyben szokásunknak megfelelően a házszabályi rendelkezés 44. § 
(1) bekezdésének való megfelelést vizsgáljuk meg. Kérdezem, hogy van-e ebben a 
vitaszakaszban hozzászóló, kérdező, véleménykifejtő. (Senki nem jelentkezik.) 
Nincsen. Akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal… (Az elnök Vásárhelyi Pállal, 
a bizottság munkatársával egyeztet.) Az előterjesztőt külön megkérdezzük a 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány 

álláspontja szerint a törvényjavaslat megfelel a házszabály rendelkezésének.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra teszem fel a kérdést. Kérdezem, hogy ki 

az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott indítvány megfelel a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
egyhangú.  

Az első vitaszakaszt lezárom.  
A második vitaszakasz a benyújtott egyéni képviselői indítványokról fog szólni, 

azok részletes vitájáról. A háttéranyag sorrendisége szerint fogunk haladni.  
Az 1. pontban Schmuck Erzsébet képviselőtársunk indítványát tárgyaljuk meg. 

A kormány képviselőjét kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e 
képviselni. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): 

Kormányálláspontot képviselek. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot. És mi az 1. ponttal kapcsolatos álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Egy 

rövid indoklást szeretnék kérni. Köszönöm.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Hát, ez egy 

nagyon bátor javaslat. Azt tudni kell, hogy a magyar jogban a gazdaságátadásnak nem 
nagyon volt még előzménye, tehát egy olyan területet szabályozunk, ahol nagyon 
fontos, hogy lássuk azt, hogy milyen hatásokkal fog ez járni az érintettek számára. 
Igazából a törvényjavaslat egy óvatos megközelítést tartalmaz, először csak a családon 
belüli átadást tenné lehetővé - amit nyilván el szeretnénk kerülni, az a spekuláció, 
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illetve az azzal való visszaélés. Azzal a módosítási szándékkal, amely a legszélesebbre 
kinyitná a kaput, tehát bárki számára lehetővé tenné a gazdaságok átvételét, ott azért 
elég magas lenne a kockázata annak, hogy olyanok is bejöhetnek, akiket nem 
szeretnénk.  

Itt fontos szem előtt tartani azt, hogy nagyon sok kedvezményt tartalmaz a 
szabályozás a gazdaságátadási szerződésre nézve, a földforgalmi törvénynek a 
rigorózus feltételeit nem teljeskörűen kell alkalmazni, elővásárlási jog nem 
gyakorolható. Nem szeretnénk azt lehetővé tenni, hogy ezzel a lehetőséggel élve esetleg 
nem kívánt átvevők is megjelenhessenek a magyar földpiacon.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, az eredeti tervezet szerint egy 

nagyon szűk mezsgyén lehet nem közvetlen családtagnak átadni, hogyha az üzemmel 
hét éve szerződéses munkakapcsolati jogviszonya van egy kívülállónak, legalább hét 
éve, ő lehet még esetleg az alanya a nem családi, rokoni fokozatokon kívül.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, el lehet 

mondani, hogy mint az Ószövetségben Jákob is hét évet dolgozott a feleségéért.  
 
ELNÖK: Na, tehát itt is visszaköszön az Alaptörvényünk preambuluma.  
Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Csak azért kértem 

megint szót, mert aztán az én módosító indítványaim egy jelentős része is ezen a 
határon billeg, hogy nyilvánvalóan mindenkinek, aki itt ül, az lenne az érdeke, hogy a 
spekulációt kizárjuk, ugyanakkor jó lenne, ha a jogszabály meg elérné azt a célját, hogy 
a gazdaságok átadása valóban életszerűen könnyebbé váljon, és bizony rengeteg olyan 
helyzet van, amikor nem lehet családon belül megoldani a gazdaság átadását, pont ez 
a probléma - mindannyian ismerünk szerintem ilyen élethelyzeteket.  

Én azt hiszem, hogy a spekuláció kiszűrésére az lenne ebben az esetben a 
legalkalmasabb, ha normálisan működő földbizottságok lennének szerte 
Magyarországon - tisztelet a kivételnek! -, ha az agrárkamara nem lenne mondjuk 
átpolitizálva, és akkor rá tudnánk tolni ezt a felelősséget a helyi földbizottságokra, hogy 
igenis döntsék el ők, hogy ott helyben ez a gazdaságátadási procedúra gyaníthatóan 
spekulációs hátterű, vagy valóban egy olyan élethelyzetet old meg, amely aztán segíti a 
gazdaság további működését. Én tehát inkább innen közelíteném meg, és igenis ebben 
az esetben sokkal szélesebbre is ki merhetnénk nyitni ezt a kaput. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Egy egészen új fordulatot vett a Jobbik eddigi álláspontja az 

államigazgatási szervek véleményezésében, mikor a földadásvétel folyamatában vélt 
spekulációs célú vásárlás miatt megtagadja a vásárlást, ugye, rendkívül komoly 
támadásokat szokott kapni az államigazgatási szerv, most pedig, ha jól értem, mégis 
őrájuk bízná ezt a kérdést. (Magyar Zoltán: Nem.) Ezt mondtad. (Magyar Zoltán: 
Helyi földbizottság!) Hát, azt még többen támadják az ellenzéknek a soraiból, ha jól 
figyelem, és egy ilyen súlyos kérdést mégis őrájuk bízna.  

Én magam is az úgynevezett óvatos duhajok közé tartozom, mert rendkívül 
izgalmas az az új joghelyzet, amely ezzel megteremtődik. Nem véletlen, hogy több mint 
egy éves lesz az életbeléptetése, tehát 2023. január 1-je, mert mindenkinek tanulnia 
kell majd ezt az új lehetőséget, minden érintettnek. Valószínű, hogy rögtön ki fog 
derülni, hogy működőképes vagy abszolút nem működőképes, és nincs családon belüli, 
és közeli-távoli rokoni fokban sincs unokahúg, unokaöcs és nem tudom még milyen 
szerkezetben sincs, aki átvenné azt a területet.  
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(Jelzésre:) Győrffy Balázs alelnök úr! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én azt 

gondolom, hogy az nem életszerű, hogy valaki úgy akar átvenni egy gazdaságot, hogy 
az égvilágon semmilyen köze nem volt a gazdasághoz azelőtt, hogy azt egyszer csak 
átvette volna. Szerintem a családok, a családon belüli rendszer nyilván nem igényel 
magyarázatot, de azt gondolom, bőven elégséges az a megnyitás, hogy valaki 
egyébként, aki a családi gazdaságban dolgozik, ott valóban részt vesz annak a 
mindennapjaiban, az megkapja a lehetőséget, hogy átvegye a családi gazdaságot, és itt 
nyilvánvalóan nem kell feltétlenül ingyenes átadásról beszélni, hisz a jogszabály 
egyértelműen kezeli, hogy adott esetben ezért a mostani tulajdonos ellentételezést is 
kaphat. Úgyhogy szerintem ez bőségesen rendezi a helyzetet.  

Én is látok a saját környezetemben több olyan élethelyzetet is, ahol nem született 
gyermek a házasságból, viszont a keresztfiukkal együtt gazdálkodnak, aki egyébként 
munkaviszonyban van a családi gazdaságon belül. Én azt gondolom, hogy tökéletesen 
elégséges ez a szabályozási rendszer.  

Még egy gondolat a képviselő úr megnyilvánulásához: én úgy lettem kétszer is 
az Agrárgazdasági Kamara elnöke, hogy a kamarai tagok tisztában voltak azzal, hogy 
én országgyűlési képviselő vagyok a Fidesz soraiban, így lettem megválasztva. Ilyen 
szempontból azt gondolom, hogy érdemi változás nem történt, sőt az én ideológiai 
életemben sem történt változás - szemben önnel, képviselő úr, aki 2006-ban, még 
egyetemistaként Gyurcsány Ferenc ellen jött fel Budapestre tüntetni, szemben azzal a 
helyzettel, hogy most összeálltak, vagy ha úgy tetszik, összefeküdtek velük. Hát, akkor 
jó éjszakát kívánok ehhez!  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? 

(Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tehát a 

helyi földbizottságokról beszéltem, és ha normálisan működnének, ezt is hozzátettem, 
tehát akkor azt hiszem, hogy nyugodtan, ha megkapták volna a jogszabályi 
lehetőségeket, és ha nem lenne ennyire átpolitizált a kamara, és mondjuk nem kellene 
a kamarai tagoknak kötelezően beülniük arra az elhíresült mozifilmre például, akkor el 
tudnánk képzelni, hogy ez működhet, és szélesebbre merhetnénk nyitni ezt a kaput. Én 
csak azt mondom, hogy a gyakorlatban ez a jogszabály így messze nem éri el azt a célját, 
amit egyébként megfogalmaz és amilyen problémát tényleg kezelni kellene, azaz hogy 
megpróbáljuk az agrár-generációváltást elősegíteni. Teljesen egyetértek azzal, hogy 
családon belül ez egy majdnem tökéletes megoldás, és természetesen támogatni is 
fogjuk.  

És ha már szóba került az, hogy nem feltétlenül ingyen kell átadni ezt a 
gazdaságot, pont ez az egyik legnagyobb hiányossága a jogszabálynak, hogy mondjuk 
nem tesz mellé egy államilag támogatott hitel lábat, egyszerűen nem életszerű az, hogy 
tegyük fel, amit legjobban el szeretnénk érni, hogy egy fiatal pályakezdő átvegyen egy 
jól működő gazdaságot, hogy számára a rendelkezésre álljon az a tőke, hogy ezt meg 
tudja valósítani, ez egyszerűen nem életszerű sem családon belül, sem azon kívül. 
Úgyhogy ez az egyik legnagyobb hiányossága egyébként.  

Hangsúlyozom, fogjuk támogatni, de így nem fogja elérni azt a célt, amit 
szeretnénk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Magyar Zoltán alelnök úr valószínűleg nem figyelt a múlt héten a 

parlamentben lezajlott általános vita minden részletére, amelyben voltak, akik jelezték 
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- én magam is például a felszólalásomban -, hogy 2023. január 1-jén életbe lép, de van 
még egy oka, nemcsak a tanulási folyamat, hogy egyéves lesz, hanem hogy várhatólag 
addigra tisztázódik a mostani uniós támogatási ciklus minden részletfeltétele, és akkor 
a fiatalgazda-támogatás és a gazdaságátadási támogatás is életbe fog lépni. Tehát 
tudatosan kombinálunk ezzel a lehetőséggel, amelyet most ön hiányol. Ez a lába tehát 
meg fog érni, be fog jönni, már a ’22. évben látni fogjuk, ’23-ban pedig működőképes 
lesz véleményünk szerint ez a finanszírozási lába is. (Dr. Apáti István távozik az 
ülésről.) 

Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnézést, elnök úr, hogy ezzel 

rabolom az időt, de a képviselő úr, Magyar képviselő úr már egész biztosan egyharmad 
részben minimum átvette a Gyurcsány-vonalat, hisz már reggel hazudik, ez, ugye, pont 
most van. Nem kötelező megnézniük semmilyen filmet a kollégáimnak, meghívtam 
őket moziba, aki eljön, eljön, aki nem, az meg otthon marad. Egyébként többen a saját 
lakodalmukba is meghívják a kollégáikat, szerintem ez minden további nélkül belefér. 
Önt is egyébként, ha van kedve, szívesen látom; talán tanul belőle valamit, vagy felidézi 
azt, ami akkor történt - de lehet, hogy már szemközt köpné az akkori saját magát.  

 
ELNÖK: A főosztályvezető úrnak, Andréka Tamásnak adok szót. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Azt hiszem, hogy 

esetleg ennek a vitának egy jó kimenetele tud lenni, hogyha eloszlatok talán egy 
félreértést. Az agrárgazdaságok átvételének ezen törvényi szabályoktól függetlenül is 
van módja. Ez a törvény egy csomó kedvezményt biztosít hozzá, a kérdés az, hogy 
ezeket a kedvezményeket arra az esetre is szeretnénk-e biztosítani, amikor nem 
családon belüli átvételről van szó. Igazából tehát nincsenek elzárva attól, hogy 
átvehessék a gazdaságot harmadik személyek, vadidegenek, ez nem tilos, nem tiltja 
semmilyen törvény Magyarországon, csak nem adjuk hozzá ezeket a kedvezményeket. 
Ezeket a kedvezményeket mi a törvényjavaslat szerint - legalábbis most, az első körben 
egészen biztosan - a családon belüli átadáshoz szeretnénk biztosítani. 

Ami pedig a képviselő úr által tett megjegyzést illeti, hogy anyagi ösztönző is 
nagyban tudja segíteni, és erre vonatkozóan később van is módosító indítványa, itt 
Gárdonyi Gézát, illetve egészen pontosan Bornemissza Gergelyt idézve „Az én nevem 
Százezer Arany.”, mondta, ugye, a bégnek, mikor a Jedikulában meg akarták látogatni 
Török Bálintot az Egri csillagokban. Tehát van hozzá egy uniós támogatás százezer euró 
mértékben. Mi úgy akarjuk a szabályozást kialakítani - és egyébként ezért is szükséges, 
hogy a hatálybalépésre még további egy évvel később kerül sor -, hogy ezeket a 
támogatási programokat addig fel tudjuk építeni és ki tudjuk alakítani. Tehát lesz 
mellette anyagi ösztönző a Vidékfejlesztési Programon keresztül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 1. sorszámú indítványnál tartunk. Van-e további 

kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 2, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 2. sorszámú indítvány Magyar Zoltán képviselőtársunk indítványa. Mi a 
kormány álláspontja?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja a 

kormány. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Hogyha már a 

gazdaságátvevő részéről kizártuk akkor ezek szerint a spekuláció veszélyét, akkor 
végképp nem értem, hogy a gazdaságátadó miért nem lehet egy olyan élethelyzetben, 
amikor nem feltétlenül az a probléma, hogy ő elérte-e a nyugdíjas korhatárt, tehát 
mondjuk nyugdíjba szeretne vonulni, hanem akár betegsége okán, akár megváltozott 
élethelyzete okán, akár mert ki akar menni a gyermekei után Nyugat-Európába, ahova 
ők kikényszerültek - ismerek több ilyen történetet -, nem tudom, hogy miért kell akkor 
ezeket a szűkítéseket bennhagynunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tartok tőle, hogy ugyanazért, amit a főosztályvezető úr az előbb már 

mondott, hogy ezt megteheti most is, de aki ezzel a törvénnyel akar élni, az nagyon 
komoly kedvezményeket kapna. Ugye, négy nagy ág van, amelyben külön eljárásokat 
kellene lefolytatni, a föld, a szerződések, a támogatások, a pályázatok területén 
egyablakos rendszerrel kattintja most be a tervezet a két felet, tehát nagyon komoly 
kedvezményeket kapnak - de ezek a kedvezmények csak korlátos körre érvényesülnek. 
És ha olyan élethelyzet áll elő, amit mondtál, alelnök úr, akkor tegyék meg, de akkor, 
tartok tőle, nem tudnak ezzel az egyszerűsített, kivételezős helyzettel élni. 

Főosztályvezető úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Teljesen helyes, 

amit az elnök úr elmondott. Még annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy a jogszabályi 
feltételeket már eleve úgy szeretnénk kialakítani, hogy azok igazodjanak a támogatási 
feltételekhez, ahol pedig a nyugdíjba vonuláshoz kapcsolódik ez a lelépési pénz.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja.  

A 3. sorszámú indítvány Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Van-e kérdés, észrevétel? (Magyar Zoltán: 

Akkor nincs.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú, bizottságunk támogatja.  

A 4. sorszámú indítványról mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány az 5. 

sorszámú javaslatban foglaltakat fogja támogatni, erre figyelemmel a 4. sorszámút nem 
támogatja. Az átvevő és az átadó közötti korkülönbséget a generációváltás 
hangsúlyozása miatt fontosnak tartjuk, tehát hogy generációváltásra kerüljön sor az 
átadással. Egy tízéves korkülönbség nagyjából képes ezt biztosítani.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez 2, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

Az 5. sorszámú indítvány Font Sándor indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Támogatja a 
kormány.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Ez egyhangú.  

A 6. sorszámú indítvány Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja a 

kormány. Ez az az eset, amikor a családon kívüli szereplő bejöhet gazdaságátvevőként, 
azonban itt fontosnak tartjuk, hogy egy kellően stabil… Ugye, eleve feltételezett a felek 
közötti bizalmi viszony, de a spekuláció megelőzése érdekében egy kellően hosszú 
együttműködési, ismeretségi viszonyt szeretnénk feltételként előírni. Az egy év azért 
annyira rövid időtartam lenne, ami ezt a követelményt nem teljesítené.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 7. sorszámú indítvány Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 8. számú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja. A hozzátartozók, közeli hozzátartozók között a törvény lehetőséget biztosít 
a szívességi földhasználati szerződés megkötésére, a szívességi földhasználati 
szerződés pedig határozatlan idejű, tehát nem lenne helyénvaló kizárni ezt a 
lehetőséget. Egyáltalán nem biztos… Ugye, a szívességi földhasználati szerződés egy 
ingyenes szerződés, egyáltalán nem biztos, hogy családon belül anyagi 
ellenszolgáltatást kérnek egymástól a felek, erre nem is szeretnénk rákényszeríteni 
őket. Mindenképpen biztosítani akarjuk tehát a lehetőségét, hogy szívességi 
földhasználati szerződést köthessenek, márpedig az határozatlan idejű.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 1, 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 9. sorszámú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 10. indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a bizottsági tagok részéről? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

A 11. indítványról mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Aha, és ezt miért 

nem kell megfizetni vagy miért nem…? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Rábízzuk a 

felekre, szerződéses szabadság… 
 
ELNÖK: Ja, hogy egymást közti, aha, jó. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): …, hogy milyen 

fizetési határidőben állapodnak meg. Nem kötnénk meg a kezüket.  
 
ELNÖK: Értem. A kormány támogatja. Kérdés, észrevétel (Senki nem 

jelentkezik.) nincsen. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

A 12. indítvány Magyar Zoltán indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Az előbb 

elmondottak alapján nem támogatjuk. Lehet, hogy tíz éven túl fizeti meg, hogyha abban 
állapodtak meg, miért ne állapodhatnának meg abban?  

 
ELNÖK: Hm… Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Így valóban nincs 

már értelme a módosításomnak, csak én nem voltam elég bátor. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Ühüm. Nincs további kérdés, észrevétel, szavazzunk róla! Ki az, aki 

támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk tehát nem támogatja. 

A 13. indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Ez azért nagy 

kiszúrás lenne a gazdaságátadókkal, úgyhogy ezt mi nem támogatjuk, a kormány nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Ühüm, igen. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, kisebbség, 
bizottságunk nem támogatja. 

Az egyéni képviselői indítványokkal végeztünk, a háttéranyagban nincs további 
olyan indítvány, amelyről tárgyalnunk kellene.  

Viszont szintén a Fidesz-frakció kezdeményezett bizottsági módosító indítványt, 
amely a rendelkezések alapján a szabályos időkeretek között megérkezett. Ezt az 
indítványsort a bizottság tagjai megkapták. Ezzel kapcsolatosan kérdezem a bizottság 
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tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs… (Jelzésre:) Ja, Igen, Magyar 
Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igazából csak a 

birtokmaximummal kapcsolatban szeretnék egy megnyugtató választ kapni arra nézve, 
hogy akkor most már egyértelmű a jogszabályban, hogy nem léphetik át a jelenlegi 
birtokszerzési maximumot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen. Egész 

pontosan a törvény azt a jogkövetkezményt fűzi hozzá, hogy ilyenkor a gazdaságátadási 
szerződés lehetetlenül, tehát nem fog teljesedésbe menni, hogyha az átvevő ezáltal 
túllépné a földszerzési vagy a birtokmaximumot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazásra teszem fel, hogy ki az, aki 

támogatja, hogy az imént tárgyalt indítványsort bizottságunk adja be. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú, bizottságunk tehát 
benyújtja ezt az indítványt.  

A kormány is egyetértett ezzel az indítvánnyal, ugye? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Közben úgy érzékeltük.  
A részletes vitának ezt a szakaszát lezárni javaslom. Aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A vitaszakaszt lezártuk.  
Javaslom, hogy a kötelezettségünknek megfelelően nyújtsunk be jelentést a 

parlamenthez. Aki ezzel, a jelentés benyújtásával egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú.  

Kérdezem, hogy akar-e valaki előadót állítani a soron következő parlamenti 
vitában. (Senki nem jelentkezik.) Nem akarunk, tehát jelezzük, hogy nincs szándék az 
előadó-állításra.  

Akkor a 3. napirendi pontot is lezárom, mert ezzel kapcsolatosan nincs további 
döntésünk.  

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/17436. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

A 4. napirendi pontra térünk rá, az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 
szóló T/17436. számú indítványnak a részletes vitájára kerül sor. Megnyitom az első 
vitaszakaszt. Ebben a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének való 
megfelelésről fogunk vitatkozni és dönteni. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel, 
illetve a kormány képviselőjét kérem a nyilatkozattételre.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány 

szerint megfelel a törvényjavaslat a házszabály vonatkozó rendelkezéseinek.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem 

jelentkezik.), akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a benyújtott 
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törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.  

Az első vitaszakaszt lezárom. 
A második vitaszakasz az egyéni képviselői indítványok tárgyalásáról fog szólni. 

Itt szintén kérdezem majd a főosztályvezető urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot 
képvisel-e.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): 

Kormányálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Szintén kormányálláspontot képvisel. A háttéranyag sorrendisége 

szerint fogunk haladni.  
Az 1. sorszám alatt dr. Steinmetz Ádám képviselőtársunk indítványa van. Mi a 

kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy indokolást 

szeretnék kérni arra tekintettel, hogy tudomásom van arról, hogy egy hat éve 
felszámolás alá került és azóta megszűnt földtulajdonosi közösség számláján több 
tízmillió forint található, értelemszerűen a földtulajdonosi közösség elnöke is 
elveszítette ezt a tisztségét. Miért nem tudják ezt támogatni, illetőleg hogyha nem 
tudják ezt támogatni, akkor milyen megoldást kínál a kormány vagy az agrártárca 
annak érdekében, hogy ezt a pénzt egyébként meg tudják szerezni azok a 
földtulajdonosok, azok a gazdálkodók, akik egyébként akkor is és azóta is gazdálkodnak 
ezeken a területeken? Tehát hogy létezik az, hogy ekkora összegnek igazából nincsen 
gazdája, és nem lehet tudni azt, hogy ez hová lesz, és kié lesz végeredményben ez a 
pénz? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A problémakör 

két csoportra osztható. Az egyik, amit a képviselő úr megfogalmazott a módosító 
javaslatban, ez, ugye, a jogutódlással megszűnt közösségekre vonatkozik. Ebben az 
esetben az a válasz, hogy teljesen igaz a módosítási szándékban megfogalmazott cél, 
azonban ez rendezve van. A polgári jognak a jogutódlásra vonatkozó szabályai szerint 
amivel a jogelőd rendelkezett, minden jogot, kötelezettséget, beleértve a pénzügyi 
követeléseket, bankszámlát, házipénztár tartalmát természetesen át kell adni a 
jogutódnak, ráadásul olyan arányban, ahogyan a jogutódlás megtörtént; nyilván egy 
beolvadásnál, összeolvadásnál egy jogutód van, egy kiválásnál, egy különválásnál 
arányosítani kell ezt.  

A másik esetkör pedig az, amit most a képviselő úr megfogalmazott, és ez is egy 
teljesen valid, valós problémakör, amikor akár az üzemterv lejárta miatt megszűnik a 
korábbi földtulajdonosi közösség, és fel nem használt pénzeszközök vannak. Országos 
szinten több százmillió forint ilyen alvó pénz van, amit nagyon jó lenne vadászati 
célokra tudni fordítani, mert hát alapvetően ez is a célja, ez is volt a szándéka. Ennek 
az érdekében tartalmaz is a törvényjavaslat egy rendelkezést. A törvényjavaslatnak a 
4. §-a a vadászati törvény 12. §-át új (15)-(17) bekezdésekkel egészíti ki, ezt javaslom 
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tanulmányozásra ezzel kapcsolatban, ugyanis ez pontosan ezeknek az igazából az 
elévülési időn belüli pénzösszegeknek a sorsát rendezi - elévülési időn túl erre 
követelést már nyilván nem lehet támasztani, ez is a polgári jogból következik - arra 
vonatkozóan, hogy ilyenkor hogyan kell erről dönteni, és hogyan kell felhasználni, 
milyen célra használható fel, és a földtulajdonosi közösség korábbi képviselőjének a 
kötelezettségévé teszi azt, hogy ezt a pénzt a közösség döntésének megfelelően vagy a 
törvény szabályainak megfelelően utána felhasználja, és erről a vadászati hatóság felé 
el is kell számolnia. Azt a problémakört tehát, amelyet a képviselő úr felvetett, mi is 
észleltük, és a törvényjavaslatban erre igyekeztünk egy megnyugtató választ adni.  

Ami pedig a módosítási szándékban került megfogalmazásra, azt, úgy 
gondoljuk, a polgári jog jogutódlási szabályai ennél részletesebben és a gyakorlatban 
működő módon rendezik is.  

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

jelentkezik.) Nincsen. Akkor szavazunk az 1. indítványról. Ki az, aki támogatja az 
indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. - Győrffy Balázs felemeli, majd 
leteszi a kezét. - Győrffy Balázs: Nem, bocsánat, majd a következőt!) De ez kisebbség 
úgy is. (Derültség. - Győrffy Balázs: Nem, akkor sem támogatom! - Derültség.) 
Bizottságunk nem támogatja, nincs támogatója az indítványnak, bizottságunk tehát 
nem támogatja. 

A 2. indítvány ugyancsak Steinmetz Ádám indítványa. Mi a kormány 
álláspontja?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja. Indokolást… 
 
ELNÖK: És miért nem lehet önvédelmi célból használni, ha megtámadja egy 

vad? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Lehet használni. 

A jogos védelem mindenkit megillet, nemcsak a hivatásos vadászt illeti meg, engem is, 
mindenkit, aki a teremben van, de nem a vadászati törvény alapján, hanem a büntető 
törvénykönyv alapján. Ez tehát egy mindenkire kiterjedő lehetőség, a jogtalan 
támadással szembeni fellépésnek a lehetősége. Ezt nem a vadászati törvényben kell 
szabályozni, sőt egyáltalán nem kell a vadászati törvényben szabályozni, a büntetőjog 
mindenki számára biztosítja a jogos védelemnek a lehetőségét.  

 
ELNÖK: Még sebzett vaddal szemben is? Mert, ugye, itt arról van szó, bármilyen 

érdekes is a szituáció, hogy az a vadász, akinek van jogosultsága maroklőfegyverhez - 
ugye, ez már egy külön fegyvertípus, mint a vadászpuska és egyéb, általában 
kevesebbeknek van ilyenje -, azzal a maroklőfegyverrel a sebzett vad felé megy, és ott a 
kegyelemlövést fogja neki megadni, de megeshet az, hogy a vad megtámadja, és arra 
hívja fel a figyelmet az indítványtevő, hogy ekkor is jogosult lenne önvédelmi célból 
használni.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Én tényleg nem kekeckedni akarok, de hogyha erre is kiterjed a büntető 

törvénykönyv előbb idézett része a jogos önvédelem kapcsán, akkor rendben van, akkor 
letudottnak tudjuk ezt. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, ez két külön 
kategória. A jogos védelem a jogellenes támadással szemben van, egy emberrel 
szemben, tehát mondjuk egy rapsiccal szemben, hogyha rátámad a hivatásos vadászra 
vagy bárkire. Ha egy vad támadását kell elhárítani, ott más típusú jogsérelemről van 
szó, azt a végszükség-veszélyhelyzet kategóriába kell sorolni, ott is megilleti az 
ellenállás és a védekezés joga, akár a fegyverhasználat joga az érintett személyt; nyilván 
ott más, ott egy természetkárosítás, -rongálás vagy más típusú bűncselekmény alól 
mentesít a büntetőjogi tényállás.  

 
ELNÖK: Oké. Akkor úgy kérdezem ilyen polgári nyelven, hogy ha a hivatásos 

vadász az engedéllyel tartott maroklőfegyverével sebzett vad támadása esetén azt 
lelövi, akkor ez egy szabályos lőfegyverhasználat volt-e. (Dr. Andréka Tamás bólogat.) 
Mert akkor rendben vagyunk, akkor nem kell ezt külön nevesíteni.  

(Jelzésre:) Igen, Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, csak nagyon röviden. Az én 

javaslatom alapvetően a rapsicok elleni önvédelemre irányult… 
 
ELNÖK: Ja! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): …, az indokolásból ez egyébként ki is… 
 
ELNÖK: De az nem derül ki, bocsánat, hogy itt az önvédelmi cél a sebzett vad 

támadásával szemben van. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): A törvény szövegéből, így van, valóban nem 

derül ki, de az indokolásban az van… De egyébként hozzáteszem, hogy a miniszter úr 
is nagyon korrekt módon - ugye, ezt felvetettem a vitában - a Btk.-val válaszolt, és én 
ezt készséggel el is tudom fogadni, de azt meg önök fogadják el, hogy mondjuk egy 
hivatásos vadász vagy egy vadgazdálkodó számára a vadászati törvény a „Biblia”, tehát 
ők azt tartják fontosnak, és amikor ezt a törvényjavaslatot egyébként több 
vadgazdálkodó, a munkámat segítő ismerősöm elolvasta, akkor javasolták, hogy ez 
kerüljön be, ez legyen világos. Nem hiszem, hogy ez egy túlszabályozása lenne a magyar 
jogrendszernek. Én azt gondolom, hogy az a rapsic, aki illetéktelenül van a területen, 
lőfegyvert használ, az bármilyen aljas dologra képes egy tettenérés esetén, és ezért 
tartom fontosnak, hogy ez a vadászati törvényben is megjelenjen, hogy ilyen esetekben 
a maroklőfegyvert, ami egy szolgálati fegyver, bátran használhassák vagy elrettentés 
céljából is használhassák, amikor a hivatásos vadász egy ilyen esettel találkozik a 
területén. Úgyhogy én azért kérem… A kormány álláspontját hallottuk, de én erre 
tekintettel kérem szépen a bizottsági tagok azon tagjainak megértését, akik a vadászati 
kultúrával nem behatóan vagy nem mélyenszántóan ismerkedtek meg az elmúlt 
időszakban, hogy erre tekintettel alakítsák ki majd az álláspontjukat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Döntünk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A 3. indítvány Steinmetz Ádám indítványa.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Egy rövid észrevétel. Szeretném a bizottsági 

tagok figyelmét felhívni, hogy amennyiben ebben a formában itt most nem támogatjuk 
ezt a javaslatot, az rendkívüli módon mind időbeli, mind anyagi megterhelést fog 
okozni a vadgazdálkodóknak. Kis túlzással napi szinten fordulhat elő, hogy egy dögön 
talált trófeás vadat vagy egy gépjármű-közlekedés során elgázolt és elpusztult vadat 
akkor ily módon rendszeresen be kell szállítani a rendszerint a megyeközpontokban 
lévő vadászati hatósághoz. Ilyenkor van, hogy a vadgazdálkodásért felelős személynek 
egy teljes munkanapja elmegy, odavan; nincsen a munkahelyén, nem tudja ellátni az 
érdemi feladatait. Ezért érdemes lenne megtartani a korábbi szabályozást, mégpedig 
azt, hogy a szezont követő 30 napon ezeket akár összesítve elvigyék a vadászati 
hatóságnak arra is tekintettel, hogy ezek a vadak, ezek a trófeák igazából nem 
hiányoznak úgymond senkinek, tehát nem a vadász által elejtett trófeás vadról van szó, 
aki már alig várja, hogy ennek az élménynek az emlékét kézbe vegye, és esetleg feltegye 
a falra. Ezért szeretném kérni a bizottsági tagok megértését tényleg a hivatásos 
vadászok és a vadgazdálkodók érdekében.  

 
ELNÖK: Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Azt hiszem, hogy 

van egy tévedés, ugyanis a jelenleg hatályos vadászati törvény 73. § (4) bekezdése 
ugyanezt tartalmazza, tehát most is a birtokbavételtől számított 30 napon belül kell; itt 
mi nem változtattunk a szabályozás tartalmán, hanem összevontuk két bekezdés 
szövegét. Tehát ez nem hoz újat, pontosan a nem elejtett, hanem az elhullott vad 
trófeájának a bemutatása vonatkozásában nincs tartalmi változás, tehát most is ebben 
az esetben a vadászatra jogosult trófeabemutatási kötelezettségének az elhullott vad 
birtokbavételétől számított 30 napon belül köteles eleget tenni, most is ez van a 
törvényben. Mi összevontuk a törvénynek a (2) és a (3) bekezdését, igazából itt csak egy 
kodifikációs technika történik.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, 

Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Mi ezt megnéztük, és a mi álláspontunk 

szerint pont az összevonásból az következett, hogy egy kalap alá került az elhullott 
trófeás vadak trófeabeszolgáltatása azokkal az egyébként jogszerűen a vadászidényben 
elejtett vadakkal, és ez semmiképpen nem jó. Úgyhogy én kérem szépen, 
főosztályvezető úr, hogy ennek akkor nézzenek utána, és akkor szeretnénk, ha 
legkésőbb a TAB elé már úgy kerülne be, hogy ne keveredjen össze ez a két dolog.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem tudom, én mind a kettőnél 30 napot látok a 

kötelezettségre, a lőttnél is meg az elhullottnál is.  
Döntünk a módosító indítványról. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki 

igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A 4. indítvány Steinmetz Ádám indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez egyhangú.  

Az 5. sorszámú indítvány következik, amely összefügg a 12-essel. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
A 6. sorszámú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk. 

Az önkormányzatok részére történő temetőjuttatás szabályait egyébként az NFA-
törvény tartalmazza, és ingyenesen biztosít az állam földet temetőlétesítés céljából az 
önkormányzat számára, tehát nem szükséges ez a szabály.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 7. indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk. 

Itt vélhetően egy félreértésről van szó. A törvényjavaslat olyan rendelkezéseket is 
tartalmaz, amelyek az ingatlan-nyilvántartásról szóló új törvény, tehát a 2021. évi C. 
törvény hatálybalépésével függenek össze, viszont ez az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
új törvény 2023. február 1-jével lép hatályba, ezért a törvény bizonyos rendelkezései, a 
földforgalmi szabályozásnak kétszer módosulnak, egyszer módosulnak ’22. január 1-
jével, majd amikor hatályba lép az új ingatlan-nyilvántartási törvény, akkor annak a 
megváltozott szabályaihoz hozzáigazítva 2023. február 1-jével is módosulnak. Ez 
valószínűleg elkerülte a képviselő asszony figyelmét. Ezek tehát nem fölösleges 
módosítások, nem véletlenül szerepelnek kétszer a törvényben.  

 
ELNÖK: Rendben! Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
bizottságunk nem támogatja. 

A 8. sorszámú indítvány Steinmetz Ádám indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatja a 

kormány. Igazából azért arra figyelemmel kell lenni, hogy olyan határnapot állapítsunk 
meg, amelyet a hatóság tud is teljesíteni.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm. Én ezt készséggel elfogadom. Itt 

a javaslat célja az, hogy ne 15 nap, hanem 8 nap legyen az az előzetes vizsgálat, ami 
egyébként meggyorsítaná az adásvételeknél az ügyintézési határidőt. Azt gondolom, ez 
mindannyiunk érdeke, tehát mind az eladónak, mind a vevőnek vagy a föld 
használójának, a gazdálkodónak az érdeke is. És én azért gondoltam, hogy a 8 nap 
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mégis életszerűbb, hiszen itt egy előzetes vizsgálatról van szó, amely többek között azt 
állapítja meg, hogy a vevő nevén, tulajdonában van-e 300 hektárnál több vagy 
kevesebb föld, illetőleg hogy regisztrált földtulajdonos-e. Én úgy gondolom, hogy a 
XXI. századi technika mellett lehet, hogy három, de az is lehet, hogy két 
gombnyomással elérhető, megismerhető ez az információ a hatóság számára. Én erre 
tekintettel javaslom a 8 napot, és nagyon örülnék, hogyha egyébként arra törekedne a 
jogalkotás, hogy ezek a földadásvételek minél hamarabb megtörténjenek.  

Egyébként magában a törvényjavaslatban lefektetett szándék is közvetett 
módon, de erre irányul, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá, gyorsabbá tegye az 
ügyintézést, és ehhez csatlakozik az én javaslatom is. Úgyhogy ha szabad, egy részletes 
kifejtést kérek, hogy miért nem elég 8 nap arra, hogy ezt a két dolgot egyébként a 
kormányhivatali dolgozók megcsinálják. Egyébként én is dolgoztam az 
államigazgatásban három évig, tehát vannak bizonyos sablonok, ahova neveket és 
helyrajzi számokat kell beilleszteni, tehát egy rutinos hivatalnoknak nem kerül sok 
idejébe egy ilyen határozat kiadása. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

9-es… (Dr. Steinmetz Ádám: Nincs válasz?) Tessék?  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Mintha a főosztályvezető úr szeretett volna 

reagálni.  
 
ELNÖK: Én nem láttam ezt a karjelzést. 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Akkor csak mi szerettük volna.  
 
ELNÖK: Az indoklásban már jelezte, hogy az államigazgatási szervek részére 

olyan határidőt írjunk elő, amit várhatóan be tudnak tartani. Egy 8 napos határidő 
tényleg elég kockázatos a 15 nap helyett.  

Tisztázzuk tehát: bizottságunk nem támogatta a 8. számú indítványt.  
A 9. számú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány 

ugyanabból a megfontolásból, amit a 7. sorszámúnál elmondtam, hogy itt egy tévedést 
tapasztalunk, nem támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk 

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja.  
A 10. sorszámú indítvány Schmuck Erzsébet indítványa. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk 

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja. 

A 11. sorszámú indítvány Steinmetz Ádám indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A kormány nem 
támogatja. Gondolom, kér indokolást a képviselő úr (Dr. Steinmetz Ádám bólint.), 
akkor elmondom. Az osztatlan közös megszüntetésének ez az úgynevezett OKTM-
eljárás szerinti megszüntetése, tehát a 2012 júniusáig beadott kérelmek alapján történő 
megszüntetése, ez nem az új törvény szerinti megszüntetési eljárás, és ebben már a 
kezdetektől fogva ezek a szabályok álltak fenn, hogy ha utat hoznak létre az ingatlan 
megközelíthetőségének a biztosítására, a közúti kapcsolat elérhetőségének a 
biztosítására, ahhoz le kell adni aranykoronákat, és abból hozzák létre. Igazából ez nem 
minősül kisajátításnak, hiszen ez az érintett ingatlantulajdonos érdekében történik, 
tehát azért, hogy ő megközelíthesse az ingatlant, az ő érdekében kerül sor az útnak a 
kialakítására.  

Abban az esetben, ha valamilyen megfontolásnál fogva ő ezt nem szeretné, akkor 
erre lehetősége van, ugyanis át tud jönni az új törvény szerinti eljárásba - erre 
mindaddig lehetősége van, amíg az egyezséget be nem nyújtották a földhivatalhoz, vagy 
a sorsolást meg nem tartották egyezség hiányában -, és az új törvény szerinti eljárásban 
már arra is van lehetőség, hogy ne önálló helyrajzi számon kialakított úttal, hanem 
szolgalmi joggal biztosítsák az ingatlannak a megközelíthetőségét, sőt ott gyakorlatilag 
teljesen szabadon állapodhatnak meg a tulajdonostársak az útnak a jogi sorsáról is, 
tehát ott dönthetnek arról, hogy az útnak valamelyik tulajdonostárs legyen a 
tulajdonosa, az összes tulajdonostárs legyen a tulajdonosa vagy csak azok a 
tulajdonostársak legyenek, akik ingatlanának a megközelíthetőségét biztosítja. Ha 
tehát nem szeretnék, hogy így az önkormányzathoz kerüljön egy út, akkor van 
lehetőségük arra, hogy ezt más szabályozási rezsimbe átlépve elkerüljék.  

 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Van. Steinmetz Ádám! 
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen, hogy mindjárt az 

indoklásban is megfogalmazta a főosztályvezető úr a kormány álláspontját. Egy 
dologban vitatkoznék: hogy ez az érintett érdekében, mármint hogy az érintett 
érdekében történik az út kijelölése és az önkormányzati tulajdonba adása… 
Pontosabban két dolog van itt. Ugye, aki ily módon meg tudja közelíteni az ingatlanát, 
annál - és ezt el tudom fogadni, és rendben van - az aranykorona-értékével csökken, de 
akinek a területén átmegy, annál viszont már nem tudom elfogadni, mert neki viszont 
nem érdeke az, hogy csökkenjen a területe, hogy a szomszédja, aki eddig nem használta 
az ő területét, mert egyébként már mondjuk a földhivatalba korábban le volt adva egy 
használati megosztás ebben az ügyben, neki nem érdeke. És tényleg, hogyha ez valóban 
így van, hogy ez megoldott, hogy akkor ne az önkormányzat tulajdonába kerüljön, 
hanem akár egy önálló helyrajzi számon csináljanak meg egy utat, amely osztatlan 
közösben van mindazok számára, tulajdonában, akik azt ténylegesen használják, azt én 
el tudom fogadni, csak, ugye, abból később probléma alakulhat ki, mert lehet, hogy 
eladják mondjuk a termőföldet, de az utat mondjuk nem rendezik, és akkor az új 
tulajdonos hogyan jut el arra a területre? De az én javaslatom arra vonatkozott, hogy 
az önkormányzat vagyoneleme ezáltal gazdagodik, igaz, hogy nem az önkormányzat 
kéri ezt, ez rendben van, de attól még az ő vagyona gazdagodik a földtulajdonosnak a 
kárára, ezért tehát illene egyfajta kárpótlást adni vagy egy olyan jogi konstrukciót 
kitalálni, hogy a földnek az értéke ne vesszen el. De látom, hogy ez most nem fog így 
átmenni, majd próbálkozunk egy másik konstrukció kidolgozásával. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A főosztályvezető úr szeretne reagálni erre a felvetésre? 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igazából újat 
nem tudok mondani ezzel kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Akkor szavazunk róla. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  
Nincs további olyan indítvány, amelyről tárgyalnunk kellene, ezért a második 

vitaszakasz lezárását javaslom. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy zárjuk le 
a második vitaszakaszt. (Szavazás.)  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy nyújtsuk be a jelentést a 
parlamenthez. Aki igen, az ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

És kérdezem, hogy akar-e valaki előadót állítani a következő vitaszakaszban a 
parlamentben. (Senki nem jelentkezik.) Nem látunk ilyet, tehát a bizottságunk egyik 
oldala sem kíván előadót állítani.  

Akkor ezt a 4. napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Rátérünk az egyebekre. Tájékoztatom képviselőtársaimat néhány kérdésben.  
Egyrészt a Tokajra tervezett kihelyezett ülésünket a vírushelyzetre való 

tekintettel lemondtam. Több érintett jelentkező jelenleg is karanténban van, nem 
kockáztatom meg, hogy végül nem tudunk kimenni, és fenntartjuk a látogatásunk 
igényét, ezért erről intézkedtem.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy november 29-én - az a parlamenti A hét 
hétfője - 11 óra 30-kor tartunk egy bizottsági ülést, egy napirendipont-indítványt kell 
megtárgyalnunk, egy napirendi pont lesz mindösszesen. Tehát november 29-e 11.30. 

Ugyanakkor tájékoztatom képviselőtársaimat - ezt főleg az ellenzéki 
képviselőknek jelzem -, hogy december 7-én 13 órától az ő igényüknek megfelelően 
Detre Miklós urat, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatásokért felelős elnökhelyettesét hallgatjuk meg az éves kifizetések, a jövő évi 
tervek, támogatások kifizetésének ütemezése ügyében.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Mikor lesz ez, Sándor, bocsánat! 
 
ELNÖK: December 7-e 13 óra. Ugyanakkor ezen a napon a Szőlő-, bor-, pálinka 

albizottság ülése 14.30 órakor vagy az ülés befejeztekor lesz, mert előtte lesz a 
főbizottsági ülés, tehát 14.30-kor szőlő-, bor-, pálinka albizottsági ülés lesz.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy december 8-án tartjuk a V4 országok 
mezőgazdasági bizottságai vezetőinek a találkozóját, amit már régóta szervezünk. 
Mivel mi vagyunk a soros elnök, mi lettünk volna a vendéglátók, személyes, jelenléti 
találkozóra, konferenciára készültünk, de ezt a vírushelyzetre való tekintettel meg 
kellett változtatnom, nem biztos, hogy tudjuk garantálni, hogy akkor is lehetséges lesz 
majd a személyes részvétel, és ezért kezdeményeztem az elnökségi ülés 
videokonferencia formájában való megtartását. Ez azt jelenti, hogy egynapos lesz, az 
eredeti terveink szerint előző nap délután fogadtuk volna őket, este lett volna egy 
munkavacsora, és másnap kezdtünk volna, most ez a másnap lesz december 8-a, 
amikor videokonferencián fognak a V4 elnökei tanácskozni. A miniszter úr, az 
agrárminiszter úr elfogadta a felkérésemet, ő fogja megnyitni és a vita két napirendi 
pontjához az indító gondolatait elmondani. Az alelnök urakat kérem szépen, hogy aki 
tud, vegyen részt ezen a videokonferencián, személyes jelenléttel az erre kialakított 
konferenciateremben tudunk fizikailag részt venni rajta.  

Kérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel az egyebek napirendi ponthoz. 
(Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor az egyebeket is lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 32 perc) 
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