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Napirendi javaslat  

 
1. A földművesek emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/893. szám) 

(Dr. Turi-Kovács Béla, Dr. Simon Miklós, Farkas Sándor, Jakab István 
(Fidesz), Szászfalvi László (KDNP), Font Sándor (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
Czerván György (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Győrffy Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dankó Béla (Fidesz)   
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Apáti István (Jobbik)  
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)  
Hohn Krisztina (LMP)  
 
 

 
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné bizottsági főmunkatárs  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait őszi évadnyitó 
mezőgazdasági bizottsági ülésünkön. Köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk 
nyílt ülését. Egyetlenegy napirendi pontot hirdettünk meg a tervezetben, egy 
határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét. Kérdezem, hogy a 
napirendtervezethez kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) Nincsen. 
Akkor szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

A földművesek emléknapjáról szóló határozati H/893. számú 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A most már elfogadott napirendünk szerint dr. Turi-Kovács Béla 
bátyánk és további képviselők határozati javaslatot nyújtottak be H/893. 
számon, a földművesek emléknapjáról szóló határozati javaslat címen. 
Megkérem alelnök urat, hogy az ülés vezetését addig vegye át, amíg én 
előterjesztem ezt az indítványt, mert csatlakozó képviselőként én is ott vagyok 
az előterjesztők között, habár ez még itt a kiírásban nem látszódik, de ez már 
jogilag megtörtént. Átadom az ülés vezetését.  

 
(Az ülés vezetését Czerván György alelnök viszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, az ülés vezetését átvettem, és egyben, ha jól 

értettem, akkor, meg is adom a szót Font képviselő úrnak.  
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Egy nagyon rövid határozati javaslatról van szó, a földművesek 
emléknapjának nevesítéséről: szeptember 17-ről. Nagyatádi Szabó István 
születésnapját javasolják az előterjesztők ennek az eseménynek, napnak a 
megemlékezésére. Az előterjesztők az indokoló részben - habár a 
mezőgazdaság a magyarsághoz, magyar szellemiséghez, a magyar nemzethez 
kapcsolódó gazdasági águnk, mégis érthető módon nem lehet kifejteni és 
leírni azt a sok okát, ami miatt - ezt az emléknap-nevesítést javasolják.  

Tulajdonképpen nincs olyan mozzanata a magyar történelemnek, 
amely ne a földről szólna és a mögötte álló földművesekről, az előterjesztők 
jelzik, hogy ez egy egész bonyolult kérdés volt Magyarországon, különösen a 
tulajdoni viszonyok kérdéskörében. Hiszen a közismert feudális 
nagybirtokrendszer nálunk elég szakaszos módon és későn került lebontásra, 
de talán az 1848-as esemény az első datált esemény, amely erre már utal, és 
valamilyen szinten az addigi jobbágyrendszer megszüntetése utat adott annak, 
hogy a kis- és középbirtokosság felé meginduljon a társadalom e jelentős 
része. Róluk végül tudjuk, hogy Magyarország középrangú polgárai is lettek az 
évek, évtizedek során.  

Aztán ugrunk egyet Nagyatádi Szabó István működési környezetébe, 
amikor a XX. század elején rendkívül példamutató módon - saját maga egy 
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szegényebb kisbirtokosi családból származó 6 holdon, 3,5 hektáron 
gazdálkodva, de - életútját arra tette föl, látva ebben a területben a családok 
fenntartási lehetőségét, hogy ilyen nagyságú vagy minimum ilyen nagyságú 
területhez minél többen jussanak hozzá magyar gazdálkodók. És életét erre 
tette föl. 

Végül is 1920 környékén a munkáját egy rendkívül komoly siker övezte, 
amikor is ezt a fáradozását az Országgyűlés valamilyen szinten megindította. 
Az már sajnálatos tény, hogy közben az első világháború elvesztése után 
vagyunk, majd pedig sodródás a második világháborúba, és talán szűk két év 
volt az 1945 után, amikor az ő elképzelései egy szabadon választott kormány 
működése következtében megvalósulhattak, ez a földhöz való jutás. És a 
történelemből tudjuk viszont az ellenoldali lépést, a kommunista rendszer, az 
integrált, központosított tsz-rendszer és az állami gazdasági rendszer 
megindításával szertefoszlatta Nagyatádi terveit, amellyel aztán a ’90-es 
rendszerváltás és a földbirtokok újrarendezése részbeni kárpótlás és 
privatizáció során juthattak újra földhöz mindazok, akik erre igényt tartottak.  

És a beterjesztéstől függetlenül, de hadd említsem meg, hogy az őszi 
törvényalkotásunknak bizonyára egy fontos része lesz, hogy ez az általam is 
említett rendszerváltás, privatizáció kérdésköre egy sebet is ejtett a magyar 
földtulajdonviszonyokban. Ez az osztatlan közös tulajdoni rendszernek a 
kérdése, amelyre miniszter úrtól, a kormánytól ígéretet kaptunk, hogy a mai 
tudásunk szerint jogi, tulajdonjogi, öröklés és minden egyéb, nagyon kényes 
kérdéseket figyelembe véve, de határozott elképzelés az osztatlan közös 
tulajdon nagyrendszerű, az igénylők által megnevesített területek gyors 
tulajdonba adása. Ez, mint mondtam, már csak egy ugrás ahhoz az eredendő 
nagy lépéshez, amelyet Nagyatádi jelzett, hogy a föld tulajdonát, márpedig, 
akik azok, jogi érvénnyel szerezzék meg, és azt mások által nem zavartatva is 
használják, azon termelést végezzenek.  

Előterjesztőként nyilvánvaló, hogy azt kérem a frakciótól, 
képviselőtársaimtól, hogy ezt támogassák. Megjegyzem, hogy a Fidesz-KDNP 
részéről ebben a kihelyezett frakcióülésünkön döntés is született, és aki 
figyelte a napirendi javaslatot, látja, hogy kedden ez a határozati javaslat 
napirendre is fog kerülni amennyiben itt a tárgysorozatba vétele megtörténik, 
hiszen ez a jogi feltétele, hogy a holnapi napon ez tárgyalásra kerülhessen. 
Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna előterjesztőként elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm az előterjesztői véleményt, és visszaadom az ülés 

vezetését elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor elnök veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás, kérdés, vélemény? Megadom 

a szót Apáti Istvánnak. 

Hozzászólások 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! Természetesen tudjuk támogatni ezt a határozati javaslatot, 
annak előrebocsátása mellett, hogy jobb lenne ezt akkor majd tartalommal is 
megtölteni vagy feltölteni, tehát ez ne csak a papírnak, az irattáraknak meg a 
levéltáraknak szóló gondolat legyen, hanem akkor majd a mindennapokban is 
megfelelő szellemiséggel, kellő tartalommal meg legyen töltve. Amit pedig az 
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osztatlan közös tulajdoni formáról mondott, azzal meg még jobban egyet 
tudunk érteni vagy legalább ennyire. Hiszen ezt a régi idők átkának tekintjük, 
amelyet le kéne olvasni a magyar agrárium meg a magyar gazdák fejéről.  

Az lenne a kérdésem, úgy tapogatózó jelleggel, hogy ugye, itt nemcsak 
az öröklésjogi vonatkozásokban gondolkodnak, hanem a teljes rendszert 
akarják áttekinteni, hiszen gyakorlatilag minden művelési ágú területnél 
nagyon jelentős arányban bejön az osztatlan közös, amely az egészséges 
vérkeringést, a gazdaság egészséges vérkeringését a töredékére csökkenti, a 
hatékonyságot is jelentősen csökkenti, gyakorlatilag nem nagyon lehet mit 
kezdeni ezekkel a területekkel. Gondolkodnak-e olyanban, hogy adott esetben, 
ahol még helyből lenne igény arra, megfelelő területméretek esetén, hogy 
különméressék a jelenlegi helyzetben a tulajdonosok vagy a tulajdonosok egy 
része, ott ezzel kapcsolatban lehet-e költségmentességben gondolkodni? Ugye 
ennek volt egy szép hagyománya, csak a határideje már rég lezárult. Ha ennek 
a költségeit részben vagy egészben elengedné, vagy átvállalná az állam, az 
sokat segítene. Illetve azokban az esetekben, amikor akár teljes mértékben, 
akár részlegesen az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére pert indítanak a 
bíróságon, mert tudjuk nagyon jól, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy elég, 
ha 20-ból, 30-ból, 50-ből egy ember nem akarja azt, amit a nagy többség akar, 
akkor gyakorlatilag beteszi a vasrudat a fogaskerekek közé, és nem működik a 
megegyezéssel való megszüntetés. Hogy ennek a gyorsítására egy külön 
eljárásrendre meg esetleg a bírósági rendszer felkészítésére gondolnak-e?  

Tehát ez is óriási segítséget jelentene, ha azokat a gazdákat, akik már 
most ugrásra készen állnak, adott esetben kisgazdák is bőven vannak köztük, 
azokat akár költségmentességgel, akár egy lerövidített, egy jelentősen 
lerövidített bírósági eljárás lehetőségével segítik ennek a munkának az 
elvégzésében. Így egy egészséges együttműködés alakulhatna ki egyébként az 
államszervezet és a gazdák között, ha ezek ebbe az irányba mennének. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? Czerván György! 
 
CZERVÁN GYÖRGY (Fidesz) alelnök: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Maximálisan támogatom az előterjesztést, és sajnálom, 
hogy lemaradtam az előterjesztők közül. Utólag megpróbálom még azt, hogy 
odakerüljek, hiszen ez egy nagyon fontos, azt hiszem, több mint szimbolikus 
kezdeményezés.  

Ami a tartalmi részét illeti, nyilván akkor van értelme, ha valódi 
tartalmat is tudunk mögé helyezni. Szeretném tájékoztatásul elmondani 
képviselőtársaimnak, hogy tavaly már megrendezésre került a földművesek 
napja rendezvény Csokonyavisontán egyébként. Fazekas miniszter úr volt a 
fővédnöke ennek a rendezvénynek, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a 
minisztériumot képviselhettem, és azokat a gondolatokat, amiket itt Font 
elnök úr röviden elmondott, ismertetett, azokat egy hosszabb beszédben is 
elmondhattam, és ez valóban egy tartalmas rendezvény volt. Már nem 
emlékszem pontosan, de legalább 500-an részt vettek. Az idei rendezvény 
pedig éppen most szombaton, 15-én Vasadon volt, ahová sajnos nem tudtam 
elmenni, de a minisztérium most is képviseltette magát, és Nagy István 
miniszter úr volt a fővédnöke a rendezvénynek. Tehát úgy gondolom, hogy a 
szimbolikus elfogadás esetén ezt a rendezvényt tartalommal minden évben 
meg tudjuk tölteni. Köszönöm, és támogatom.  



 8

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló? Igen, Steinmetz Ádám!  
 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Nagy örömmel olvastam az előterjesztést, amit a magam 
nevében abszolút módon tudok támogatni. Ez egy nagyon kedves gesztus, úgy 
érzem, a gazdatársadalom felé, és ha már Czerván György bizottsági tag 
felvetette, hogy lehet-e még ehhez a kezdeményezéshez, előterjesztéshez 
kapcsolódni, akkor megkérdezem. Engem is érdekelne, hogy van-e erre még 
mód és lehetőség.  

Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy ez az emléknap 
a megemlékezésről szóljon, és ne az emlékről szóljon. Itt konkrétan arra 
gondolok, hogy a gazdatársadalom elöregszik, nagyon komoly 
utánpótláshiánnyal, gondokkal küzd, úgyhogy bízunk benne, hogy a magyar 
kormány és a Nagy István miniszter úr által előadottak többsége minél 
hamarabb meg fog tudni valósulni.  

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, Győrffy Balázs 
képviselőtársam, aki az Agrárkamara álláspontját tükrözve tájékoztatott 
minket arról, hogy a gazdák háromnegyed része ma Magyarországon az 
Európai Unióból különböző jogcímeken érkező támogatásokból él, tehát az én 
olvasatomban ez az a jövedelem, ez az a profit, amire biztosan számíthatnak, 
én arra szeretném felhívni a magyar kormány figyelmét, hogy amikor az 
Európai Unióban az érdekeinket képviseljük, és érvényesítjük, akkor legyünk 
erre a tényre figyelemmel, hogy a támogatások ne csökkenjenek a jövőben, és 
lehetőség szerint ne apadjanak el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincsen, 

nagyon röviden csak: köszönöm, köszönjük a támogatást, amely közvetlenül 
az előterjesztéshez kapcsolódik, és reflektálva erre, én is szóba hoztam az 
osztatlan közös kérdéskört. Jelzem, hogy az említett frakcióülésen csak a 
stratégiai döntés született meg. Természetesen most a minisztérium az 
Igazságügyi Minisztériummal vállvetve egy előterjesztés-javaslatot fog 
kidolgozni. Magam is úgy vagyok, hogy ahogy képviselőtársam, Apáti István 
jelezte, hogy ez messze nem egy klasszikus politikai szembenállást kezelő ügy, 
amelyben gyökeres véleményeltérések szoktak kialakulni a kormányzó és 
ellenzéki képviselők között, hanem ez egy olyan ügy, amelyet mindenki meg 
akar oldani, aki ismeri legalábbis ezt a helyzetet.  

Ezért én magam is afelé szeretném majd vinni és befolyásolni az ügyet, 
hogyha épkézláb javaslat érkezik bárkitől is, és az a rendszer logikájába 
beilleszthető, akkor azt fogadjuk be. Nagyon sok tapasztalatunk van, földön 
járó tapasztalatunk, hogy hányféle trükk, bonyolultság, ellenállás, rosszakaró 
meg a seprűnyél a kerekek közé című helyzetet idézve, hogy ilyenek vannak, 
hogy ezeket mind próbáljuk meg szűrni, fékezni, lehetetlenné tenni. De 
hozzáteszem, hogy már most látszódik a tulajdonjog kérdésének magyar és 
EU-s, nagyon erős irányelve, amely végig ütközésben volt a mi, gazdálkodók, 
és akik ezt az ügyet meg szerették volna oldani, elképzelésével, néhány 
felületen. Itt van az öröklés kérdésköre és az automatikus birtokosztódás, a 
birtokosztódás kérdése, és erről vannak európai uniós tagországokban már 
példák, hogy ezt hogy oldották meg, de könnyen lehet, hogy az öröklési 
kérdésbe most nem tudunk belemenni, csak a jelenleg már kialakult osztatlan 
közös tulajdonok megszüntetésére irányuló jogszabályt létrehozni és 
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terelgetni a tulajdonosokat, hogy ne ismétlődjön meg az osztatlan közös 
tulajdonok kialakulásának a helyzete mondjuk öröklések útján. De mint 
említettem, itt már súlyos, a tulajdoni joghoz való iszonyú erős jogszabályok 
azok, amelyek a tulajdonjogot mindennél erősebb jognak minősítik, és ezért 
nem engedélyezik esetlegesen a gazdálkodási célra való hivatkozással a netán 
tulajdoni jog sérelmét vagy vélt sérelmét megengedni egy ügymenet 
végrehajtásában, az osztatlan közös tulajdonok megszüntetésében. 

Tehát lesz komoly vitafelülete ennek a kérdéskörnek. Technikailag 
messze nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt most értékeljük. 
Nyilvánvaló, az Agrárminisztériumnak kell jelezni azt a helyzetet, hogy mikor 
érzi úgy, hogy itt akár - és én erre teszek javaslatot miniszter úrnál, hogy - a 
klasszikus parlamenti üléstermi vitán kívül, ha már úgy érzik, hogy olyan 
állapotban van, akkor egy előzetes tájékoztatást adjanak. Ezt az elvet, irányt, 
magatartásformát már megtettük Fazekas Sándor miniszter úr idejében a 
földforgalmi törvénynél is, amikor már olyan stádiumba került a 
törvénytervezet, amelyről már érdemes volt vitatkozni és bevonni és 
megismertetni az ellenzéki képviselőket, akkor ezt miniszter úr megtette. Én 
ugyanezt fogom javasolni Nagy István jelenlegi miniszternek, mert ez tényleg 
egy súlyos kérdés, érdekeket is sérthető kérdés lehet, és ezen a vékony pallón 
kell majd valahogy végigmennünk, hogy minimális érdeksérelem és osztatlan 
közösök szétírása, névre írása történjen meg.  

Ez a napirendi ponttól eltérő, de jelezni szerettem volna, hiszen az 
egyebekben amúgy is mondtam volna egy mondatot, de akkor ezt majd ott 
mellékelem, hiszen jóformán kitárgyaltuk, hogy hol tartunk, de egy 
tájékoztatást is szerettem volna az ellenzék részére adni erről.  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, és a viszonválaszomat így 
letudjuk, mint előterjesztő, akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a 
határozati javaslat tárgysorozatba vételével. Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen. Akkor ezt fogjuk jelezni a 
tisztelt Háznak.  

Egyebek 

Az egyebekben néhány információt hadd mondjak el. Mely szerint 
hivatalos meghívót kaptunk, egyébként minden bizottság Süli János tárca 
nélküli miniszter úrtól, aki a paksi beruházásért felelős tárca nélküli 
miniszter, hogy amennyiben tudunk közös időpontot javasolni, ő szívesen 
látja a bizottságunkat, hogy bejárjuk a területet, és minden témát, ami ezzel 
kapcsolatosan felmerült, közhírekben vagy netán parlamenti vita keretében. 
Nem a mi szakbizottságunkhoz tartozó terület, ezt látjuk, de ő általánosan 
megtette minden bizottságnak ezt a meghívást. Úgyhogy majd kérem is a 
bizottsági tagokat, hogy erről alakítsák ki álláspontjukat, hogy igényeljük-e ezt 
az úgynevezett kihelyezett ülést, ami szavaink szerint nehezen értelmezhető, 
mert nem mezőgazdasági tárgyú témával kapcsolatos, de mondjuk azt, hogy 
egy látogatást teszünk, és minden kérdésre úgymond, ami sokat foglalkoztat 
bennünket, választ kaphatunk. Erre majd kérek szépen egy visszajelzést a 
bizottsági tagoktól. 

A másik pedig, hogy a kínai mezőgazdasági bizottság delegációja még a 
nyár folyamán jelezte, hogy látogatást tesz Magyarországon. Erre várhatóan 
2018. október 15-én hétfőn kerül sor. Több napot vannak itt, de ez a hétfői nap 
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lenne az, amikor a mi bizottságunk vendégül látná, és már erre most hívom, 
invitálom a bizottsági tagokat, hogy akik részt akarnak venni ezen a 
beszélgetésen, delegációfogadáson, hogy majd ezt jelezzék vissza a 
Titkárságra. Nekem más bejelentenivalóm nincsen.  

Nem tudok új bizottsági ülésidőpontot hirdetni, mert nem látok 
egyelőre olyan beterjesztést, amely a bizottságunkat érintené. Amennyiben 
nincs kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről… Van? Steinmetz Ádám! 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy kérdésem 

lenne, egy észrevételem vagy javaslatom. A kérdésem, hogy a földművesek 
emléknapjáról szóló határozati javaslathoz lehet-e még csatlakozni. Erre az 
elnök úr nem válaszolt.  

Köszönjük a kínai bizottság delegációjának a meghívását, igyekszünk 
elfogadni és részt venni. Sajnálattal szeretném kifejezni, hogy a dán 
delegációnál egyéb elfoglaltság miatt a Jobbik frakciója nem tudott delegálni 
tagot, mint ahogy ezt előre jeleztem is.  

Az egyebek napirendi pontnál pedig szeretnék felvetni egy javaslatot 
mind a bizottságnak, mind pedig a Szőlő-, bor-, pálinka albizottság számára. 
Mégpedig azt, hogy a léalma gyalázatosan alacsony felvásárlási árához 
hasonlóan bizonyos szőlőtermelőket is Magyarországon bizonyos régiókban 
elég érzékenyen érinti ez a kérdés.  

Szeretnék első körben választ kapni arra, hogy hogy lehet az, hogy a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az előrejelzése több régióban, bár úgy 
kommunikálták, hogy nagyon szolid és nagyon alacsony összegek találhatók 
benne, még így is jelentősen alacsonyabbak az árak a mai piaci felvásárlási 
áraknál. Illetve ezt követően még a kormány részéről államtitkári szintű 
nyilatkozatok mentek arra vonatkozóan, hogy a nagy forróságra való 
tekintettel Nyugat-Európában valószínűleg a termésátlagok csökkenése fog 
bekövetkezni, és ezáltal keletkezik a keresleti oldalon egy nagyobb réteg, aki 
majd drágábban fogja felvásárolni a szőlőt. Ez nem következett be, én 
javaslom, hogy ezt járjuk körbe, mert nagyon sok gazda így, különösen a 
balatonboglári régióban becsapva érzi magát, és igazából ez megrengeti a 
bizalmat mind a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában, mind pedig igazából a 
magyar kormányban is, mert a legoptimistább vagy a legszolidabb 
előrejelzések ellenére is 10-20 százalékkal alacsonyabbak a felvásárlási árak, 
mint tavaly. Sok esetben 2003-as felvásárlási szinten, tehát 15 évvel ezelőtti 
szinten vannak az árak, miközben mindannyian tudjuk, hogy az élőmunkaerő, 
az üzemanyagköltségek és minden egyéb vegyszerköltségek azóta jelentős 
mértékben növekedtek. Úgyhogy ezt javaslom megfontolásra. Köszönöm.  

Milyen lépéseket tudunk tenni, vagy mikor tudunk beszélni ezekről, 
hogy feltárjuk ennek az okait? Elnök úr, szeretném a válaszát. 

 
ELNÖK: Igen. Nem akarok most egy szakbizottságot érintő kérdéskört 

itt tárgyalásra bocsátani, mert majdnem már benne vagyunk. Tény az, hogy 
minden információt folyamatosan megkértünk a francia, olasz, spanyol szőlő-
bor ágazat ottani alakulásáról, irányadó árak, várható termésmennyiség. Csak 
hogy érzékeltessem, Olaszországban 49 millió hektoliter az ötéves átlag-
termésmennyiség. Az idénre 45-44 milliót tippelnek, tehát valóban 
kevesebbet, mint az átlag, de Magyarországnak meg átlagban 3 millió 
hektoliter a bortermelése. Most lehet, hogy fel fog menni 3 millió 800 ezerre. 
Tehát nálunk talán egyedül Európában a szőlő-, bortermelő országok 
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tekintetében nagyobb a termés, mint az összes többi országban, akiket 
jelentős természeti kár ért. Ennek ellenére igaz, amit Steinmetz Ádám 
mondott.  

Hozzáteszem, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa véleményem 
szerint helyesen adta ki az árprognózist ezen információk miatt, hogy egy 10 
százalékos, 13 százalékos növekedést javasolt árprognózisban felvásárlási árra. 
És nagyon lényeges, hogy ez nem védőár és nem kötelezően alkalmazható ár, 
mert ezt az EU nem engedi meg. Csak irányadó árat lehet közzétenni. Ehhez 
igazítani a szereplőknek a magatartását, a felvásárlók ezt nem fogadták meg, 
ez az egész ország területén így van, és van egy kényszeredett helyzetük: óriási 
mennyiséget kellett nekik nagy hirtelenséggel betárazni. Összeérések 
történtek meg, ami két hónap alatt szokott lezajlani szüreti folyamat, az úgy 
néz ki, hogy most 5-6 hét alatt lezajlik. Fizikai képtelenségek álltak elő egyes 
helyeken a felvásárlás tekintetében a relatíve nagyobb és nem várt 
szőlőtermés miatt.  

De mindezek mellett teljesen egyetértek azzal, és ezt meg is szoktuk 
tenni egyébként - majd képviselőtársam, mikor bekapcsolódik, látni fogja a 
ritmust -, hogy Tokajt vagy megvárjuk vagy nem, mert ők a legkésőbbiek, de 
ekkor már lezajlik a szüret az összes más, 21 borvidéken, és ekkor már 
szoktunk Szőlő-, bor-, pálinka albizottsági ülést tartani. És pont amiatt, hogy 
kiértékeljük, hogy mi történt, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának nagyon 
súlyos szerepe van az árprognózis kérdésében és a meghozott iránymutatás 
kérdésében, hogy hogyan lehet finomítani az árprognózis kérdését, és hogyan 
lehet terelgetni a felvásárlókat ezen árak felé, tény az, hogy az árprognózis, 
mint említettem, prognózis, és ha a szerződő felek, azaz a szőlőtermelők és a 
felvásárlók ettől eltérnek egy szerződés szerint, akkor ezt megtehetik. 
Márpedig egy szerződés mindig létre szokott jönni. Mondhatjuk azt, hogy 
persze, ez egy kikényszerített szerződés a szőlőtermelők részéről, hiszen nem 
nagyon tud mit tenni vele, de eltérhetnek ettől az irányadó ártól, ha mind a 
két fél ebbe beleegyezik, és szerződésbe foglalja. Márpedig egy szerződés 
megszületik ilyenkor a folyamat végén.  

Magam is szőlőtermelő vagyok, tehát pontosan ismerem ennek a 
folyamatát. Egyet nem értünk, hogy miért alakult az ki, hogy Magyarországon 
lehet a legolcsóbban szőlőt vásárolni és legolcsóbban bort vásárolni. Még a 
környező európai országok tekintetében sem, nálunknál olcsóbban szőlő és 
bor nincs. Ezt a dilemmát majd fel kell oldani, ebben kőkeményen benne 
vannak a kiskereskedelmi és a multi áruházláncok, akik egy árversenyben 
félelmetes egymás alá licitáló árversenybe kényszerítik a beszállítókat, azok 
pedig ezt visszaütik szépen a termelőkre. Jelenleg ez a folyamat. Van még 
ennek ága-boga, de ezt hagyjuk az albizottsági ülésre, mert ennél ez egy 
komolyabb kérdés, minthogy félszavakkal itt most próbáljak rá válaszolni. 
Úgyhogy meglesz. Igen?  

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy 

kompetensebb válaszadó nem is lehet ebben a bizottságban, mint elnök úr, aki 
személyesen is talán érintett ebben az ügyben. Tényleg köszönöm a választ, és 
nagyon örülök, hogy lesz a jövőben albizottsági ülés, ami ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozik. 

És nem mondta ki, de én ki merem mondani, hogy bizony az emberek 
kartellre gyanakszanak felvásárlói oldalon, ami egy nagyon durva dolog, és 
mindenképpen az kívántatik, hogy ezt az állítást ki kell vizsgálni, hogy igaz-e 
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vagy nem, vagy cáfolni kell. Bízom benne, hogy - bár ennek az albizottságnak 
jobbikos tagja nincsen, de - mi is részt fogunk tudni majd ezen venni vagy 
tevőlegesen hozzátenni esetleg egy-két építő jellegű gondolatot.  

Végezetül pedig szeretnék választ kapni az első kérdésemre, ami úgy 
hangzott, hogy a határozati javaslathoz lehet-e még csatlakozni, van-e erre 
mód.  

 
ELNÖK: Igen, kérem a frakció titkárságát megkeresni, mert ennek 

házszabályi feltételei vannak, Parlex-rendszer, néhány gombnyomás, és aki 
ehhez ért, az csatlakozik. Az előterjesztő hozzájárulása kell hozzá, most 
tájékoztatnak. Akkor viszont Turi-Kovács Béla bátyámmal kérném szépen 
felvenni a kapcsolatot, mert ő a generátor-előterjesztője ennek az 
indítványnak. Kérném szépen Turi-Kovács Béla bátyánkat megkeresni, 
részemről nincs akadálya, ha további képviselők is csatlakoznak ehhez.  

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönjük szépen.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Ha az egyebekben nincs további bejelentés, az egyebek 
napirendi pontot is lezárom, és az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc) 

Czerván György  
a bizottság alelnöke 

 

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 


