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Tisztelt Országgyűlési Képviselő Asszony! 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! 
 

 

Kérem, hogy mai legfontosabb - a magyar földtulajdoni és földhasználati viszonyokat meghatározó - 
szavazatának leadása előtt szíveskedjék elolvasni rövid levelemet! 
 

Bizonyára egyetért velem abban, hogy akkor, amikor a jó minőségű földhöz és vízhez való hozzáférés 
kérdése az egyes országok népének túlélési esélyeit is egyre inkább meghatározó üggyé vált, az 

egészséges táplálék előállítása és mindenki számára elérhetővé tétele nem választható el földtulajdoni 

és földhasználati viszonyoktól. 
 

Kimondhatjuk tehát: 

Amikor a földről beszélünk, akkor egyúttal a táplálékunkról is szólunk! 

Amikor a földről döntünk, akkor saját és utódaink életesélyeiről döntünk! 
 

Letagadhatatlan tény, hogy a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény 
tervezetének a mára tervezetten végszavazásra kerülő szövegéről nemhogy érdemi, de még az 

egykor sokat sejttetően ígért, azonban megvalósított módjában kiüresített nemzeti 
konzultációnak megfelelő, sőt gyakorlatilag semmilyen egyeztetés sem történt az ország 

érintett népességével, ebben az esetben mindnyájunkkal, ahogy manapság a politikusok 
emlegetni szokták, „az emberekkel”. 
 

Ismét rólunk, és ismét nélkülünk fognak tehát dönteni, csak most egy minden korábbinál 

fontosabb ügyben. 
 

Nem vitatható, hogy az Ön döntése - amely remélhetőleg nem lesz titkos - mind témájának 
fontossága, mind hazánk jövőjére való kihatásának mértéke szempontjából képviselői 

tevékenységének értékelhetősége szempontjából is meghatározó jelentőségű lesz. 
 

A fenti előzmények alapján - a lényeget leegyszerűsítve - mindössze kétféle képviselői 

értékelés jöhet szóba az Ön mai szavazását követően: 
 

1. Az Alaptörvényben biztosított független mandátumával felelősen élő, a vitatott 

súlyosan aggályos kérdések további, a jövőben már széles nyilvánosság előtti 
megvitatásáért az elsietett végszavazást, vagy a megvitatatlan tervezet szövegét is 

elutasító, tehát felelős viselkedésű, az ország általi megbecsüléséért e lépésével 

sokat tett országgyűlési képviselő. 
 

vagy: 
 

2. Az Alaptörvényben biztosított független mandátumát szokás szerint a vélt vagy valós 
pártérdekeknek alávető, a vitatott, súlyosan aggályos kérdések nyílt megvitatását 

elutasító, az elsietett végszavazásban elvtelenül részt vállaló, a magyar nemzet és 
utódaink érdekét megfontolásra sem érdemesítő, egyéni érdekből vagy ostobaságból a 

nemzetárulással egyenértékű tettől sem visszariadó, renegát országgyűlési képviselő. 
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Kérem, hogy ne „csak” az országunk, a hazánk, a nemzetünk és mindannyiunk utódai 

érdekére gondoljon döntése előtt, hanem arra is, hogy saját utódai, rokonai hogyan 

viszonyulnak majd Önhöz, miként emlékeznek majd Önre, amikor majd meglátják a nevét 

egyik vagy másik listán, miután egyértelműen kiderült, milyen hatása lesz a mai 

döntéseknek. 
 

1. Az ország életesélyei mellett legalább a döntő pillanatban bátran kiálló, az 
Országgyűlés és a politikusok lepusztult tekintélyének legalább maradékát megóvó 

személyként büszkén, 
 

vagy 
 

2. a politika érdekei által felhasznált, az ország érdekei helyett mások érdekeit 

gátlástalanul vagy ostobán kiszolgáló szégyellni, letagadni való rokonként. 
 

 

Listák biztosan lesznek, és még az is lehet, hogy egy negatív listán szerepelni - akár 

következményeit tekintve is - rosszabb lesz, mint az egykori ügynöklistákon. 
Arra ugyanis (egy nyílt diktatúra körülményei miatt) sokféle magyarázattal vagy legalább 

magyarázkodással lehet reagálni. 
Ma viszont (állítótag) demokrácia van, ahol az országgyűlési képviselők legfontosabb jogait 

és kötelezettségeit az Alaptörvény garantálja, illetve írja elő. 
 

Alaptörvény, Országgyűlésről szóló fejezet, 4. cikk (1) bekezdés: 

„Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz 

érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók.” 
 

Az Alaptörvény tehát nem véletlenül nem ad jogot a képviselőcsoportoknak arra, hogy a 
hozzájuk tartozó képviselőik szavazatait befolyásolhassák. Minden befolyásolásról 

kimondható tehát, hogy az sérti az Alaptörvényt, ahogyan korábban mondtuk, 
alkotmányellenes! 

 
 

Budapest, 2013. június 10. 
 

 
Képviselői önérzetéhez méltó döntést kívánok Önnek! 
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