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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

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

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését. A napirendtervezetet képviselőtársaim a 
szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy a tervezethez van-e kérdés, 
észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor szavazunk 
erről. Ki az, aki egyetért a napirendtervezettel? Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/3630. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) 

Az 1. napirendi pont az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények 
módosításáról szól, ennek a részletes vitáját fogjuk most itt lefolytatni. A 
háttéranyagban több képviselői módosító indítványt találhatunk, de mielőtt 
erre rátérnénk, az első vitaszakaszt nyitom meg, amelyben arról kell majd 
döntenünk, hogy a benyújtott indítvány megfelel-e a házszabályi rendelkezés 
44. § (1) bekezdésének. Kérdezem, hogy van-e bárki részéről itt 
bejelentenivaló, illetve hozzászólási szándék az első vitaszakaszban. (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor ez bizonyára azt jelenti, hogy mindenki 
úgy gondolja, hogy a házszabályi rendelkezéseknek megfelel a benyújtott 
törvényjavaslat, ezért erről szavazunk is. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a benyújtott törvénymódosítás megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. 

Most akkor az első vitaszakasz lezárása után megnyitom a második 
vitaszakaszt. Ebben a benyújtott módosító indítványokról fogunk dönteni. A 
háttéranyagban, mint ahogy említettem, megtaláljuk a módosító 
indítványokat. Sorszám szerint fogunk haladni. Az 1. napirendi ponthoz a 
kormány képviseletében Andréka Tamás főosztályvezető urat köszöntöm. 
Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fog-e képviselni.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Jó napot 

kívánok! Minisztériumi álláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot képvisel a főosztályvezető úr.  
Az első indítvány Schmuck Erzsébet és Hohn Krisztina, LMP, 

indítványa. A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán 

alelnök úr! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Egy rövid indoklást szeretnék kérni.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Úgy 

gondoljuk, hogy a mi törvényjavaslatban benyújtott elképzelésünk 
hatékonyabban tudja szolgálni a közérdeket abból a szempontból, hogy 
például az ipari bútorfelhasználásra alkalmas, de elkobzott rönkfának az 
energetikai célú hasznosítása igencsak pazarló lenne, ahogyan a benyújtott 
módosító javaslat az energetikai célú hasznosításra koncentrál. Mi úgy 
gondoljuk, hogy meg kell adni a lehetőséget az érintett számára, hogy 
eldönthesse, milyen célból kívánja felhasználni, tehát adott esetben tüzelőnek, 
hogyha viszont alkalmas rá a faanyag, akkor egyéb ipari felhasználásra is fel 
tudják használni. Nem szeretnénk szűkíteni ezt a mozgásteret.  

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

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

A 2. sorszámú indítvány Szűcs Lajos képviselőtársunké, és ehhez még 
azért elég nagy számú indítvány kapcsolódik, konkrétan a 3., a 4., a 6., a 7., a 
8., a 9., a 10., a 11., a 12. és a 13. pont, tehát ezeket együttesen fogjuk tárgyalni. 
A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Dr. Apáti István: Bocsánat, egy 

kérdés!) Igen, bocsánat, Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm szépen. Bevallom, nem 

vagyok jártas különösebben ezen a területen. Mi a különbség, vagy van-e 
bármi különbség a hivatásos halőr és az állami halőr fogalma között, és ha 
igen, akkor mi a különbség, mert ezt én szeretném tudni. 

 
ELNÖK: Tárca! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Kétféle 

halőri titulus létezik. Egyrészt a halgazdálkodásra jogosult köteles biztosítani 
a halgazdálkodási terület őrzését, ez a halgazdálkodási jogosult 
alkalmazásában álló személy formájában valósul meg. Ezen felül van az állami 
halőri szolgálat, amely a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának részét 
képezi, az ő feladatuk viszont hatósági jellegű ellenőrzési tevékenységre 
irányul, ők a halkereskedelmet ellenőrzik elsősorban, tehát hogy az 
éttermekben, a kereskedelmi létesítményekben legális forrásból származott 
halat hoznak-e forgalomba, illetve dolgoznak-e fel.  

 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Egyébként a földi halandó meg tudja őket különböztetni, hogy 

az egyik ilyen, a másik olyan, vagy csak hogyha igazolják magukat?  
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): 
Egyenruhájuk is van, és jelvényük is van, igen, megkülönböztethetőek. (Dr. 
Apáti István: Formaruha, az egyenruha más!) 

 
ELNÖK: Értem, de eltérőek?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Igen, 

megkülönböztethetőek.  
 
ELNÖK: Megkülönböztetett formaruhájuk van, értem, jó.  
Tehát ott tartottunk, hogy további kérdés, észrevétel van-e. (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazunk róla. A tárca támogatja. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja? Aki igen, az kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Az 5. indítvány a következő, amely Magyar Zoltán képviselőtársunké. 
Mi a tárca álláspontja? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Indoklást szeretnék 

kérni, mert konkrét igény jött be erre vonatkozóan, és engem meggyőztek, 
hogy jó lenne ez a módosítás.  

 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A 

költségek nagy része, például ami dominánsan a hegyközségiszervezet-
rendszer vonatkozásában a hegybírók illetménye finanszírozása, a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál, tehát az országos szintnél keletkezik, ezért 
nem támogatjuk azt, hogy a forrás megoszlása a hegyközség, illetve az 
országos szint közötti 50-50 százalékról az országos szint rovására mozduljon 
el, mert ez veszélyezteti a hegybírói karnak a finanszírozását.  

 
ELNÖK: Csak jelezni szeretném, hogy természetesen egy-egy 

hegyközségnél felmerülhet ez az igény, hogy ők nagyobb forrásból szeretnének 
odahaza gazdálkodni. 22 borvidék van, borvidékenként két küldött vesz részt 
a nagy tanácsi, hegyközségi tanácsi ülésen, ahol ezek a kérdések rendszeresen 
előkerülnek, és változatlanul igen magasan többségi álláspont az a 
tanácsülésen, hogy ez az 50-50 százalék maradjon. Valóban vannak olyan 
kisebb hegyközségek, amelyeknél működési bizonytalanságok is előfordulnak 
időnként, és ők úgy érzik, hogy jobb lenne, hogyha a járulék nagyobb része 
maradna helyben. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a feladata ezeket a 
helybeni működési hiányosságokat kezelni, kezelik is egyébként, sajnos 
időnként arra a döntésre jutnak, hogy összevonnak szomszédos 
hegyközségeket, és így tudják csak egy hegybíróval ellátni a társult 
hegyközségeket. Szóval az a helyzet, hogy folyamatosan csökken a 
szőlőtermelők létszáma, időnként a felület is, de mivel a szőlőtermelők 
létszáma sajnálatos módon csökken, és így egyes, nem nagytestű borvidékhez 
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tartozó kisebb hegyközségeknél előáll ez a probléma. Ezt a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának kell kezelnie, tehát a finanszírozási kérdést ott helyben is 
megoldani. Egyelőre kezelték.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Egy olyan áthidaló 

megoldást azért szerintem hozhatnánk, hogy ne kelljen mindig pitizni, amikor 
valahol finanszírozási probléma van, hogy azt az adott szituációt kezeljék 
központilag, hanem akkor egyedi döntés, akár 22 helyen egyedi döntés szerint 
lehetne meghatározni, hogy az 50-50 százalékot vagy a 70-30 százalékot 
alkalmazzák a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál a finanszírozási problémák 
feloldására. Az pedig már egy másik történet, hogy miért van egyre kevesebb 
szőlész Magyarországon. Tudom, hogy azt nem ezen módosító indítvány fogja 
megoldani, de tényleg jó lenne azzal is érdemben foglalkozni már.  

 
ELNÖK: Változatlanul tartjuk magunkat ahhoz az eljáráshoz, hogy 

súlyos, a belső arányokat megváltoztató, netán üzemeltetésre, netán eljárásra 
vonatkozó indítványt a parlament kormánypárti képviselői önmaguktól azért 
nem nyújtanak be mindaddig, amíg ezt a hegyközségek nemzeti tanácsi 
rendszerrel nem egyeztettük le vagy nem konzultáltuk meg. Mi a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervétől ilyen irányú javaslatot nem 
kaptunk. Mondom, tisztában vagyok vele, hogy egyes hegyközségek helyben 
érezhetik úgy, hogy nekik több pénz kellene a járulékból, mert őnekik akkor ez 
könnyebbséget jelentene.  

Megjegyzem, hogy a tavaszi, a jövő évre szóló költségvetésben igen-igen 
erélyesen, de végül is sikeresen jártam közbe, hogy egy jelentős 
infrastrukturális fejlesztésre irányuló támogatási alapot kapjon a hegyközség. 
Magyarul: nem kell nekik most számítógépes és ügyviteli rendszerre saját 
pénzforrást fordítani, mert azt a költségvetés biztosítja. Figyeljünk oda, 2019. 
I. félévében várhatóan ismételten megalkotásra kerül a költségvetés, amely a 
2020. évre vonatkozik, ott viszont akár…, mert van ilyen jelzés, hiszen a 
minimálbér hatása őnáluk is komoly kihívást jelentett, mi több az is, hogy a 
hegybírók, a hadra fogható hegybírók a szabadpiacon kapósak, azok értelmes, 
okos, az ügyvitelhez igen-igen jó érzékkel bíró személyek, és ha nem tudjuk 
őket jól megfizetni, ehhez a szakmához nagyon jól értenek, és ha nem tudjuk 
őket jól megfizetni, el fognak menni más, szabadpiaci helyre. Ezt már jelezték 
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részéről, és a következő évben valószínűleg 
az üzemeltetéshez is egy nagyobb központi költségvetési támogatást kell majd 
adnunk. Akkor a kisebb hegyközségek üzemeltetésének a helyzete is 
tisztázódhat. Elnézést, hogy itt további mélységeket tárgyaltunk meg!  

Ott tartunk, hogy Magyar Zoltán indítványát a tárca nem támogatja. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 3, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

Ha jól láttam a sorszámozásból, a háttéranyagban már nincs olyan 
indítvány, amelyet meg kellene tárgyalnunk. Ugyanakkor képviselőtársaim 
tegnap délután megkapták azt a tervezetet, amelyben jelezzük, hogy a 
bizottságunk milyen módosító indítványt szeretne tenni ehhez a 
törvényjavaslathoz. Ennek a tartalmi részét tegnap délutántól ismerhetik. 
Kérdezem, hogy ehhez van-e kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
Arra idő hiányában nem volt mód, hogy az érintett szakterületek képviselőivel 
ezt egyeztessem, sőt jogász hiányában még arra sem igazán volt mód, hogy 
összevessem az eredeti tervezettel. A vonaton olvasgattam, olyan nagy csapdát 
nem látunk benne, de konkrétan erre a javaslatra én csak tartózkodással 
merek jó szívvel reagálni, és bízom abban, hogy egyébként a törvényjavaslat 
túlnyomóan előremutató módosításait nem rontja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az alelnök úr, képviselőtársam még emlékszik azokra az 

időkre, amikor egyszer csak itt megjelentek módosító indítványok, és épp az 
ellenzék kérésére fogadtuk el azt az álláspontot, hogy az ülésnap előtti 
munkanapon a munkaidő végéig kerüljenek be a bizottsági módosító 
indítványok. Ezt próbáltuk tegnap is betartani, én ragaszkodtam ehhez egész 
konkrétan. Nem tudunk ennél visszamenőbb hatályú napot megjelölni, úgy 
gondoljuk, hogy már ez is egy komoly előrelépés a régmúlthoz képest.  

Kérdezem a tárca képviselőjét, hogy van-e észrevétele, 
bejelentenivalója akár az itt elhangzottakhoz, akár magához a tervezett 
indítványsorhoz.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nincsen, 

elnök úr, és támogatjuk, hogy a bizottság benyújtsa ezt a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Rendben. Ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor azt 

kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt az indítványsort mint 
bizottság magunk nyújtsuk be a most tárgyalt T/3630. számú 
törvényjavaslathoz, és így bizottsági módosító indítvány legyen. Aki ezzel 
egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez biztos hogy többség.  

Én úgy látom, hogy módosító indítványokról már nem kell döntenünk, 
ha bárkinek ezzel ellentétes véleménye van, akkor azt jelezze! (Senki nem 
jelentkezik.)  

Minden módosító indítványt megtárgyaltunk, ezért a második 
vitaszakasz lezárására teszek javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a második vitaszakaszt lezárjuk. (Szavazás.) Egyhangú döntés 
született. (Dr. Vadai Ágnes megérkezik az ülésre.) 

Előadó állításával kapcsolatban kérdezem az ellenzéket, hogy 
szándékozik-e előadót állítani. (Magyar Zoltán nemet int.) Nem, akkor a 
kormányoldalról sem állítunk előadót.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a formális szabályokat 
betartva a vitáról szóló jelentést benyújtsuk a tisztelt Házhoz. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Szintén egyhangú. (Jakab István 
megérkezik az ülésre.) 

Ha jól látom, az 1. napirendi pontnál nincs olyan kérdés, amelyről még 
döntenünk kellene, ezért az 1. napirendi pontot lezárom.  

Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmával összefüggő módosításáról szóló T/3636. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) 

Megnyitom a 2. napirendi pont tárgyalását, egyes törvényeknek a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 
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törvényjavaslat részletes vitáját fogjuk lefolytatni. Az első vitaszakaszt 
megnyitom, itt szintén a házszabályi megfelelésről fogunk dönteni. Kérdezem, 
hogy ebben az első vitaszakaszban van-e bárkinek bejelentenivalója, kérdése, 
észrevétele. Az első vitaszakaszban vagyunk, az első szakaszban vagyunk. 
(Senki nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért 
azzal, hogy a most részletes vitában tárgyalt indítvány megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú.  

Megnyitom a vita második szakaszát, a módosító indítványok 
tárgyalását. A háttéranyagban szintén kiosztásra került a módosító 
indítványok mindegyike.  

Az 1. sorszámú indítvány Magyar Zoltán képviselőtársam javaslata. 
(Magyar Zoltán: Elnök úr, lenne egy javaslatom!) Tessék! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Lenne egy olyan konstruktív javaslatom, hogy az én módosító 
indítványaimról akár egyszerre is szavazhatunk, mert nem az volt a 
szándékom velük, hogy képviselőtársaim idejét raboljam, és így egyben meg is 
indokolnám a módosító indítványaimat.  

Tudom, hogy önök szerint a törvényalkotás komolytalanná vételét 
jelentik ezen módosító indítványok, de higgyék el, hogy csak életszerűbbé 
akartam tenni ezen módosító indítványok benyújtásával a jogszabályt! 
Tudom, hogy valódi szakmai értelemben nem értelmezhetőek, ezért is jelzem, 
hogy nincs akadálya annak, hogy egyben döntsünk róluk.  

Azért azt megjegyezném, hogy minden tiszteletem a három benyújtó 
képviselőtársamé, és pont ők azok, akik kapcsán nem vitatom, hogy az ő 
személyük alkalmas arra, hogy szakmai értelemben akár ilyen jellegű 
törvényjavaslatokat is benyújtsanak, de azért egymás között megbeszélhetjük 
talán, hogy nyilvánvalóan nem önök hárman dolgozták ki ezt, tehát az így 
önálló képviselői indítványként való benyújtása ismételten csak kissé cinikus, 
és nem veszi figyelembe azt, hogy a jogalkotás ezen módját nem erre találták 
ki eredendően a jogalkotók. Sokkal jobban örültünk volna annak, hogyha 
mondjuk a szaktárca nyújtja be, és akkor egy normálisabb ügymenetben kerül 
elénk ezen módosító tervezet, úgyhogy ezt azért mindenképpen meg szerettem 
volna jegyezni, mint általában az ilyen jellegű salátatörvényeknél, illetve az 
ilyen jellegű önálló indítványoknál.  

Ilyen formában tehát én felajánlom ezt a lehetőséget, és természetesen 
fenntartom a módosító indítványaimat, mert elfogadásuk esetén, ahogy 
mondtam, sokkal inkább igazodna a valós magyar valósághoz a törvény, mint 
jelenleg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Értjük a tréfát (Derültség.), ugyanakkor én a formalitás 

szabályait be fogom tartatni, ami azt jelenti, hogy csak az egymással 
összefüggő módosító indítványokat tudom egyben szavaztatni, a többit 
egyenként fogjuk megszavazni, és a tárca és az előterjesztő álláspontját ki 
fogjuk kérni.  

(Jelzésre:) Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Egyetértek Magyar képviselő úrral abban, hogy az agrártárgyú módosítások 
jelentős része szakmai jellegű, de konkrétan ez és a földárra vonatkozó részek 
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nem szakmai módosítások, hanem teljesen nyilvánvalóan politikai 
módosítások.  

Annyiban szeretném a képviselő úr javaslatát pontosítani, hogy a 
„Fidesz” helyett „Fidesz-KDNP”-t kellett volna beleírni, hiszen 
frakciószövetségről van szó (Magyar Zoltán: Köszönöm, elfogadom!), tehát 
ennyi pontosítás szükséges ezeknél a módosító javaslatoknál.  

A vételár az első kérdés, amit az ellenzéki képviselők az 
Országgyűlésben is vitattak. Mi azt gondoljuk, hogy a helyi viszonyok alapján 
kellene vizsgálni a földnek az árát, mert nyilvánvalóan lesz olyan, ahol ez a 
fajta számítás leveri a földterületnek az árát.  

Ráadásul azt szeretném mondani, hogy amikor a földtörvény 
módosításában a 8. §-nál arról van szó, hogy: a mezőgazdasági igazgatási 
szerv döntésével szemben fellebbezésnek helye nincsen, az előterjesztőt 
szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja azt, hogy ezzel szemben 
fellebbezésnek nincs helye. Közigazgatási perben ezt nyilván meg lehet 
támadni, de annak a tartalmát, az állásfoglalást, a helyi földbizottság 
állásfoglalását a bíróság megváltoztatni nem tudja. Na most, azért nyilván 
ebben a bizottságban is ülnek jogvégzett emberek, én egyszerűen nem értem, 
hogy a jogi állásponttal szemben, ahol nyilvánvalóan figyelembe veszik az 
agrárjogi álláspontot is – ha valaki járt jogi egyetemre, tudja, hogy egyébként 
tanítanak ilyen típusú jogot is egyetemen –, miért nincs lehetősége a 
bíróságnak a döntés megváltoztatására. Mi indokolja tehát azt, hogy ezt a 
jogosítványt elvegyék a bíróságtól? Nyilván akkor új eljárás lefolytatására 
kötelezhetik a helyi bizottságot, ez az egyetlen mód, de akkor örökké – hogy 
mondjam? – tarthat ez a vita, hogyha érdemben a bíróságnak ezekben az 
ügyekben nincsen beavatkozási lehetősége. Ezért az előterjesztőt szeretném 
megkérdezni, hogy mi indokolja azt, hogy ezt a jogosítványt elvegyék a 
bíróságtól, és odaadják a helyi földbizottságnak. Itt azért – hogy mondjam? – 
a harmadik hatalmi ágtól való hatáskörelvonás történik. Erre szeretnék 
választ kapni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Igen, meg szeretném jegyezni, hogy ez itt nem az általános 

vitának a helye. A napirendi pontunk szerint ez itt a részletes vitának a helye. 
A vita első szakaszában – amelyet már lezártam, lezártunk közösen – lehet 
bármilyen tartalmi, idevonatkozó kérdést felvetni, a vita második szakaszában 
a módosító indítványokról döntünk. (Dr. Vadai Ágnes: Jelöljem meg?!) Nem 
tudom, hogy amelyik bizottságban a képviselő asszony jártasabb, ott ez hogy 
szokott lenni, az engem nem is zavar, hogy ott hogy szokott lenni, itt viszont a 
házszabály szerint fogunk a továbbiakban is haladni, tehát a második 
vitaszakaszban a módosító indítványokról döntünk, nem pedig egy ön által 
most utólagosan észrevett esetleges kérdésről, hogy hogyan is vonatkozik, 
hogyan is gondolja az előterjesztő ezt és ezt a paragrafust. (Dr. Vadai Ágnes 
közbeszól.) Az előterjesztőre fogom bízni – még nem adtam most szót –, az 
előterjesztőre fogom bízni, hogy egyáltalán akar-e válaszolni az ön által feltett 
kérdésre, mert semmilyen kötelezettsége nincs ezzel kapcsolatosan.  

A módosító indítványoknál pedig a szokásos eljárást fogom alkalmazni, 
amelyet most már 16 éve alkalmazunk az én vezetésem alatt, amely szerint az 
előterjesztőt fogom megkérdezni, a kormány képviselőjét fogom megkérdezni 
az álláspontjukról az egyes indítványokkal kapcsolatban, és utána a bizottság 
tagjait.  
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Magyar Zoltán alelnök úrnak egyébként azért adtam először szót, mert 
alelnökként jelezte, hogy egy bizottsági indítványokkal kapcsolatos, de azok 
kapcsán a szokásainktól eltérő javaslatot fog tenni. Azt én meghallgattam, de 
jeleztem, hogy a formális szabályok betartásával egyenként fogunk azokról 
szavazni.  

Ezért most visszatérek az eddig is alkalmazott ülésvezetéshez, és az a 
kérdésem Győrffy Balázs előterjesztőhöz, hogy egyáltalán akar-e válaszolni az 
itt megfogalmazott kérdésre.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Köszönöm, röviden élnék a lehetőséggel. 
 
ELNÖK: Igen, megadom a szót. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Csak 

néhány gondolatban, de a képviselő asszonyt akár arra is kérhetném, hogy 
hallgassa vissza az általános vitának az anyagát, mert ott azért ezekről 
beszéltünk. 

Alapvetően a következőképpen fog kinézni a helyzet, hogyha ez a 
módosító hatályba lép: a kamarát, vagyis a földbizottságként eljáró megyei 
elnökséget, ami a helyi információkat begyűjti és a települési agrárgazdasági 
bizottságnak a tudását becsatornázza ide, aminek az eljárásrendjét egyébként 
az ügyészség validálta, erre azért szeretném felhívni a figyelmet, ők fognak 
tehát döntést hozni. A beterjesztett javaslat szerint egy speciális ügyféli 
jogállás fogja megilletni itt a kamarát, vagyis a kormányhivatal mintegy 
bizonyítási eszközként kezelheti majd ezt a fajta kamarai álláspontot, amit 
egyébként vagy figyelembe vesz, vagy nem. Tehát itt szeretném egyből felhívni 
a figyelmet arra, hogy a kormányhivatalnak van lehetősége megváltoztatni azt 
az álláspontot, amit a kamara megyei elnöksége ebben a kérdésben 
megfogalmazott. Tehát a kormányhivatal döntését ezután egyébként 
bíróságon meg lehet támadni, de való igaz, hogy a bíróságnak nincs más 
lehetősége, mint adott esetben új eljárásra kötelezni a feleket.  

Itt azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a birtokpolitikát 
szerintem nem a bíróságnak kell alakítania, hanem az erre hivatott politikai 
akaratot megtestesítő kormányhivatalnak, illetve az ezzel a céllal létrehozott 
földbizottságnak. Mondok egy konkrét példát, de hogyha tetszett figyelni az 
általános vitában, akkor ez ott is elhangzott. A helyzet a következő: a bírósági 
gyakorlat most úgy néz ki, hogy ha mondjuk én szeretnék földet vásárolni, és 
mondjuk sikerül is, mondjuk 300 hektárt vásároltam, majd azt 
odaajándékozom a feleségemnek, veszek még 300 hektárt, azt 
odaajándékozom a gyerekemnek, és amikor nekiállok megint vásárolgatni, és 
a helybeli gazdák azt mondják, hogy: na, most már ebből azért elég, hisz jól 
láthatóan itt nem gazdasági célról, hanem egy pénzvagyon termőföldbe való 
mentéséről beszélünk, akkor egész egyszerűen a bíróság a mostani 
joggyakorlat szerint a következőt nézi: van-e 300 hektár az adott delikvensnek 
a nevén, avagy nincs, és ha nincs, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem 
felhalmozási célú.  

Én azt gondolom, képviselő asszony, hogy a bíróságnak nincs meg az a 
lehetősége, hogy mérlegelje azt a korábbi eseménysort, hogy elajándékozgatta 
családon belül, viszont a helyben élő embereknek igenis megvan az a 
lehetősége, hogy tudásuk legyen arról, hogy itt valóban felhalmozási cél van, 
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avagy nincs. Viszont az eredeti jogalkotói szándék is az volt, hogy ne egy ilyen 
méter, hektár, darab, centi típusú mérlegelés legyen, hanem a helyben élő 
gazdálkodóknak legyen érdemben lehetőségük arról dönteni vagy álláspontot 
elfoglalni, hogy üdvözítőnek tartják-e egy-egy személy további földvásárlását, 
avagy nem.  

Még egy dolog, bocsánat! Nagyon vártam a Jobbiknak a parlamenti 
vitában beharangozott érdemi módosító javaslatait, amelyektől egyébként 
függővé tették, hogy elfogadják-e ezt a javaslatot. Ilyennel nem találkoztunk.  

 
ELNÖK: Az ide nem tartozó általános vitát most lezárom, és rátérünk a 

részletes vita idevonatkozó részére, méghozzá azzal az 1. sorszámú 
indítvánnyal, amelyet Magyar Zoltán nyújtott be, és amelyhez kapcsolódik a 
17., a 18. és a 19. számú indítvány. Először az előterjesztőt kérdezem – Győrffy 
Balázs fog az előterjesztők nevében megszólalni –, hogy támogatja-e az 
indítványt.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatom.  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Szintén 

minisztériumi álláspontot tudok képviselni: nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Remek lehetőséget biztosít, hogy egy félmondatban reagáljak esetleg – hiszen 
összefügg az üggyel – Győrffy elnök úr szavaira. Pont ez a probléma, mert ha 
ez a szándék valóban őszinte, amit elmondott, akkor ez egy támogatandó 
dolog lenne, csakhogy nem egy normális országban élünk. Tehát pont ez a 
probléma, ez a sor, amit elmondott, hogy a helyi földbizottságok, a kamara 
földbizottságai, amelyek sokszor, az esetek 80 százalékában helyben a Fideszt 
jelentik azért, lássuk be, rendkívül aggályos körülmények között megválasztott 
és összehívott földbizottságokról beszélünk. Ezeknek a döntését a Fidesz – 
mert most hívhatjuk kormányhivatalnak, de érti mindenki – fogja 
felülvizsgálni, és ő fog kvázi másodfokon erről valamit mondani. Tehát pont 
ezért ennyire aggályos, hogy a kamara egy ennyire átpolitizált és ennyire 
gyakorlatilag a kormánypárttal belakott szervezet, és innentől kezdve 
hiteltelen az egész történet. Ezért bátorkodtam figyelemfelhívó jelleggel ezeket 
a módosító indítványokat benyújtani.  

Egy normális országban, egy kormányfüggetlen kamara esetében 
teljesen jó lenne ez a történet, amit itt hallhattunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ne nyissuk ki azt a vitát, hogy a kamara ön szerint 

kormányfüggő vagy nem kormányfüggő, de tisztázzuk: ez a kamara a jelenleg 
hatályos szabályok szerint megválasztásra került. Ebben az összes 
magyarországi gazdaember részt vehetett (Magyar Zoltán: Huh!), ebben az 
összes magyarországi gazdaember részt vehetett – pontosan fogalmaztam. Az, 
hogy utána ki vett részt milyen arányban, és hogy önök miért nem szólították 
meg azokat a gazdaembereket, akiknek önök a szimpátiájukat élvezik, hogy 
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nagyobb arányban legyetek szívesek részt venni, és ezt meg ezt a helyi 
küldöttet és ezt a megyei, országos és kamarai küldöttet válasszátok meg, 
arról, ne értse félre, de mi nem tehetünk, hogy jelenleg ennyi a Jobbik meg az 
MSZP meg a MOSZ meg a nem tudom kinek az ereje, és ezáltal létrejött már 
egy második választás útján egy ilyen összetételű kamara. Nem tagadjuk, hogy 
konkrétan a kamara elnöke egyben a Fidesz országgyűlési képviselője, de aki 
megnézi a magyar agrárkamara történetét, az egész pontosan látja, hogy 
számtalanszor előfordult, hogy a kamarai felső vezetés valamelyik párthoz 
tartozó személy volt. Ősidőkben az MSZP-hez, még inkább az ősidőben meg az 
MSZMP-hez. (Magyar Zoltán: Így van!) De hogyha önök ezzel nem értenek 
egyet, akkor önök szervezzenek egy mozgalmat, újabb öt év múlva vagy nem 
tudom mikor lesz majd egy újabb kamarai választás, és akkor nézzük meg, 
hogy mi az önök elképzelése, és hogy a Jobbik, az MSZP és az összes többi, aki 
másképp gondolkodik a mezőgazdaságról, tud-e erőt felmutatni, és ezáltal 
megváltoztatni a kamara összetételét. Akkor is Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarának fogjuk majd hívni, és akkor is köztestület lesz, és akkor is a gazdák 
érdekében fog dolgozni, ha másmilyen összetételű lesz is, de egyelőre ilyen az 
összetétele egy mindenki által legitimnek tartott választás alapján – mondom: 
mindenki által, tehát a jogszabályok és felső ellenőrző szervek és mindenki 
által, akinek ebbe beleszólása, vétójoga lenne. Egyelőre megválasztott 
köztestületi vezetésről van szó.  

Hogy ilyen az összetétele? Azt ne kezdjük el most boncolni, hogy miért 
ilyen az összetétele! A lehetőség ott volt a 185 ezer jegyzett gazdánál, és 
mindenkinél, akinek egy darab földje is van, és ebbe bele akart szólni. Azért 
tudom, mert én is beleszóltam. (Magyar Zoltán: Az biztos!) 

Én azt tudom, hogy a Jobbiknak meg mindenki másnak ez politikai 
kérdés, és nem is annyira szakmai kérdés, mert nem az ő szája ízük szerint állt 
fel az új agrárkamara. De ezt a vitát ne hozzuk ide, hogy ennek következtében 
a közigazgatási testületekben és a kamarákban kvázi a mi politikánkkal inkább 
egyetértő személyek vannak. Igen, és azoknak ott van feladatuk, többek között 
egy vitás helyzetben egy földvásárlásnál a törvény alapján azt mondani, hogy 
igen, megnéztem a sorrendiséget, a jogosultságot meg a vagyonfelhalmozási 
tilalmat, és őt javaslom tulajdonosnak.  

Egy nagyon bonyolult kérdéskörből kivinni azt, hogy ez tehát egy 
politikai testület, ez egy régi vita, én azt tudom, de javaslom, hogy ezt a 
módosító indítványok tárgyalásához ne hozzuk ide. Ez az én javaslatom.  

(Jelzésre:) Az alelnök úrnak adok szót.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnök úr, muszáj 

idehozni, mert konkrétan ez ihlette ezen módosító indítványokat. Pont ezért 
nem fogunk ebben soha egyetérteni, egészen másképp gondolkodunk. Én nem 
akarok jobbikos jellegű szervezetet elindítani egy kamarai választáson, mert 
annak ott semmi keresnivalója… 

 
ELNÖK: Akkor csináljon nem jobbikost!  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: …, ahogy egyébként 

a fideszes jellegű szervezetnek sem lett volna semmi keresnivalója, meg 
korábban a baloldali szervezeteknek sem lett volna ott semmi keresnivalója. 
Nem akarok másmilyet csinálni, ez nem a Jobbik, nem egy politikai párt 
feladata. Akkor soha nem jutunk előre, ha ciklusról ciklusra azon fogunk majd 
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veszekedni, hogy éppen kihez lojális a kamara. A kamarának rendszertől és 
kormányoktól függetlenül egyedül a gazdálkodókhoz kellene lojálisnak lennie. 
Épp ez a gond, ezért nyújtottam be ilyen jellegű módosító indítványokat.  

Azt pedig azért tényleg erős, hogy a kamara 17 megyei vezetője egy 
egyszerű internetes kereséssel kőkeményen önökhöz köthető, de olyan 
szinten, hogy a napi kenyerét önöktől kapja a legkülönbözőbb formákban és 
módokon. Azért ez nem egy egészséges állapot. Én csak erre akarom felhívni a 
figyelmet, és akkor nem lennének ilyen anomáliák a rendszerben, meg nem 
gyanakodna mindenki itt mindenre.  

 
ELNÖK: Tisztázzuk: nem mindenki gyanakszik, hanem az ellenzék, 

amelynek ma annyi a társadalmi megbecsülése, amennyi, és az kiderült, hogy 
nemcsak politikailag annyi a társadalmi megbecsülése, amennyi, hanem 
például egy köztestületben is a választáskor annyi volt, amennyi, kész.  

Az 1-es és a hozzákapcsolódó (Győrffy Balázs közbeszól) 
indítványokról való szavazásnál tartunk, amelynek kapcsán az előterjesztő és 
a tárca jelezte az álláspontját. Én azt hittem, hogy ehhez szakmai hozzászólás 
születik az alelnök úr részéről (Magyar Zoltán: Én is! Én is!), de nem ez 
történt, ezért voltam kénytelen a politikai felületét is megnyitni ennek a 
vitának – de azt lezárom.  

Ezért kérdezem, hogy az 1. és a hozzákapcsolódó 17., 18. és 19. 
indítvánnyal ki ért egyet. (Szavazás.) 3, ez kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 2. indítvány következik, amelynek nincs kapcsolódó része. Mi az 
előterjesztő álláspontja? 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatom.  
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ki az, aki 

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

A 3. indítvány következik. Az előterjesztő? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatom.  
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem 

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

róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, kisebbség.  
A 4. indítvány szintén Magyar Zoltán javaslata.  
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 
támogatjuk. 

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

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

Az 5. indítvány szintén Magyar Zoltán javaslata. Az előterjesztő?  
 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ki az, aki 

támogatja? Szavazunk róla. (Szavazás.) 3, kisebbség, bizottságunk nem 
támogatja.  

A 6. indítvány Magyar Zoltáné. Előterjesztő? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: A 7. és a 

8. ponttal összefüggésben nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ah, köszönöm szépen a kiegészítést! Itt valóban nagyot 

ugrunk, a 7. és a 8. ponttal összefüggésben nem támogatja az előterjesztő. A 
tárca? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca 

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

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

A 9. indítvány Varga László javaslata, amely összefügg a 10. és a 13. 
indítvánnyal, ez a 9. indítvány tehát a 10. és a 13. indítvánnyal függ össze, 
elnézést, ezt itt gyorsan lejegyzetelem, igen. Így tehát a három 
egybekapcsolódó indítványról kérem az előterjesztők álláspontját.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Vadai Ágnesnek adok szót. 
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DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem 
tudtam pontosan követni a szabályt, mert az előző napirendi pontnál én 
jelentkeztem, csak az elnök úr lezárta a vitát, de én úgy értelmeztem, hogy 
olyankor, amikor az előterjesztő meg a tárca szól, akkor utána lehetőség van 
képviselői hozzászólásra, de akkor itt… 

 
ELNÖK: Meg is kérdeztem mindahányszor, igen. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): De én jelentkeztem, csak az elnök úr lezárta 

a vitát.  
 
ELNÖK: Bocsánat, Magyar Zoltán indítványainál lett volna a képviselő 

asszonynak hozzászólása? 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Igen, a legeslegelsőnél, csak az elnök úr 

lezárta a vitát, de nem történt… 
 
ELNÖK: Akkor elnézést kérek! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): …, a múlt kedd óta… 
 
ELNÖK: Olyan messzire nem néztem.  
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Hát, pedig néha távolabbra is kell nézni, 

mint csak közelre. 
 
ELNÖK: Megpróbálok, köszönöm a jó tanácsot.  
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Varga László képviselő úrnak a 10. sorszámú 

módosító javaslatáról van szó, amely összefügg a… 
 
ELNÖK: A 9. és a 13. ponttal.  
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Igen, a 9. és a 13. ponttal. Szóval ez volt az 

módosító, vagy ez az a javaslat, amellyel alapvetően nem értünk egyet sok más 
mindenben, és ennek kapcsán kérdeztem az előterjesztőt, és változatlanul 
nem látok arra magyarázatot vagy indokot, hogy miért nem a piaci 
összehasonlítási adatokon alapuló forgalmiérték-becslés lesz az, amit 
alkalmaznak a föld értékénél, hanem a hozamszámításon alapul az. Ezt már az 
általános vitában is elmondtuk, és ott sem kaptunk érdemi választ a kérdésre, 
hogy vannak-e esetleg olyan földterületek, amelyek értéke sokkal magasabb, 
de ennek következtében akár lehet alacsonyabb is, tehát hogy vannak olyan 
földterületek, amelyeket esetleg meg akarnak szerezni valakik, és erre irányul 
ez a módosító javaslat, mert bár az elnök úr azt mondta, hogy nem kívánja a 
politikai vitát megnyitni, szeretném világossá tenni, hogy a Magyar képviselő 
úr által benyújtott módosító javaslatok nevén nevezik a dolgokat – Orbán 
Viktor úgyis azt mondta, hogy lejárt a PC ideje, szerintem ezek a módosító 
javaslatok nevén nevezik, világosan megmondják a dolgot. És nem az a 
probléma, ezt szeretném világossá tenni, hogy önök úgy gondolkodnak, az én 
ízlésemtől eltérően, hogy akkor ez a Fidesz javaslata, itt minden úgy lesz, 
ahogy a Fidesz akarja, ezzel sem feltétlenül értek egyet, de el tudom azt 
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fogadni, hogy önök így gondolkodnak. Az a probléma, hogy a föld nem 
fideszes, a föld magyar, az mindenkié, és nem mindenki fideszes, ezt azért 
figyelembe kell venni, itt pedig ennél a módosító javaslatnál, amit 
támogatásra ajánlok a bizottságnak, Varga képviselő úr az általános vitában 
megfogalmazott kritikát fordította le módosító javaslatra, amikor egész 
egyszerűen kiveszi ezt a javaslatot, mert változatlanul nem tudom én magam 
sem – pedig én nagyon figyeltem az általános vitában, ezt Győrffy képviselő 
úrnak mondom, hogy nagyon-nagyon odafigyeltem arra, hogy a 
mezőgazdasághoz nálam jobban értők, mint Czerván képviselő úr, aki ezt 
kifogásolta is, mégis miket mondanak (Czerván György: Köszönöm!), de ez 
nem szégyen, tehát tanulni sosem szégyen, másoknak sem –, hogy mi 
indokolja ezt.  

Nem tudom, van-e lehetőség arra, hogy az előterjesztő megindokolja, 
hogy ezt a módosító javaslatot miért nem támogatja. Mi változatlanul azt 
gondoljuk, hogy forgalmiérték-becslésre lenne szükség, nem pedig 
hozamalapúra, mert ez adja meg a valós értékét egy adott földterületnek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Annyiban szeretném tisztázni, hogy milyen vitát engedek meg, 

meg nem engedek meg, hogy a nem idetartozó vitát el szeretném kerülni, és 
én az általános vitáról beszéltem. Itt a képviselő asszony, nagyon helyesen, 
megjelölve a helyet, és valóban ahhoz a kérdéshez szólt hozzá, amiről 
módosító indítvány is van, tehát ezért teljesen helyénvalónak találom a vitát.  

Aki figyelte a mai naphoz előkészített bizottsági módosító 
indítványokat, az észrevehette azt, hogy ehhez a T/3636. számú 
törvényjavaslathoz nem készítettünk elő bizottsági módosító indítványt. 
Ennek van egy apró oka, amit a képviselő asszony feszeget, hogy például ez a 
benyújtott szöveg véleményünk szerint még pontosításra kell hogy kerüljön, 
és ebben sokféle álláspont van. Ennek az összecsiszolása várhatóan a TAB-
ülésre el fog készülni. Jó helyen tapogatózik, mi is azt gondoljuk, hogy ezt 
tisztázzuk, mert így túl nyers, akár pont olyan vélelmekkel, mint amilyet a 
képviselő asszony is elmondott, sőt még tovább szeretnénk tisztázni és 
finomítani ezt az indítványt, de ebben még nincs összhang, nincs egyetértés. 
Közben még egy kormányülés is lesz várhatóan a holnapi napon, ahol 
különféle logikán alapuló indítványok fognak majd egymással vetekedni, és 
úgy gondoljuk, hogy a TAB-ülésre ez tisztázódni fog. Ennél részletesebb 
választ itt most előterjesztőként nem tudok kifejteni.  

Van-e további kérdés, észrevétel ehhez a három indítványhoz? (Senki 
nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja Varga 
László indítványát? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 1, 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

A 11. indítvány Magyar Zoltáné. Előterjesztő? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A tárca 

sem támogatja. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, 
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3, ez 
kisebbség, bizottságunk nem támogatja.  

12. indítvány. Előterjesztő? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, 

akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen, bizottságunk 
nem támogatja.  

A 14. indítvány szintén Magyar Zoltáné. Az előterjesztő? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

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

15. indítvány. Az előterjesztő? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Mi sem 

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

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

16. indítvány. Az előterjesztő? 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Mi sem 

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

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

A 20. indítvány Magyar Zoltán javaslata.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Mi sem 

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

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

Ahogy említettem, bizottságunk nem kíván élni bizottsági módosító 
indítványra tett saját szándékkal, ezért a részletes vita ezen szakaszát itt 
lezárom. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) A részletes 
vita lezárásra került. 

Kérdezem, hogy benyújtsuk-e a házszabályi kötelezettségünknek 
megfelelően a vitáról szóló jelentést a tisztelt Házhoz. Aki azt mondja, hogy 
igen, tehát ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

Kérdezem, hogy kíván-e a… (Magyar Zoltán: Igen!) Az ellenzék kíván 
előadót állítani, ebben az esetben mi is, Czerván Györgyöt javasoljuk a 
kormánypárti oldalról, a kisebbségi vélemény elmondására pedig Magyar 
Zoltánt javasolták. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki egyetért azzal, 
hogy a többségi vélemény elmondója Czerván György, a kisebbségié pedig 
Magyar Zoltán legyen. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú a döntés.  

Nem látok más olyan indítványt, amelyről szavaznunk kellene, ezért a 
2. napirendi pontot is lezárom.  

Egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével 
összefüggő módosításáról szóló T/3637. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság) 

Rátérünk a 3. napirendi pontra: az egyes törvényeknek az 
agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslatra, annak is a részletes vitáját fogjuk most lefolytatni. A 
házszabályi rendelkezéseknek való megfelelésre vonatkozó első vitaszakaszt 
nyitom meg, amelyben a 44. § (1) bekezdésének való megfelelést vizsgáljuk 
meg. Van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés ezen első vitaszakaszhoz? (Senki 
nem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor indítványt teszek annak lezárására. (Dr. 
Steinmetz Ádám elhagyja az üléstermet.) Kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel. 
(Szavazás.) Az első vitaszakaszt illetően egyetértünk-e azzal, hogy a 
törvényjavaslat benyújtása megfelelt a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Az első szakaszt lezárom.  
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A második vitaszakasz a benyújtott módosító indítványokról szól. A 
háttéranyagban láthatjuk az egyéni indítványokat. Az első Varga László 
képviselőtársunk javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bocsánat, ez összefügg a 2. és a 3. ponttal is, tehát akkor mind 

a három indítványról, amely a háttéranyagban található, együttesen 
tárgyalunk. Így kérdezem meg még egyszer az előterjesztőt.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): 

Ismételten tárcaálláspontot tudok képviselni, és nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. 

Egyetértek ezzel, mi sem támogatjuk, csak egy nagyon gyors közbevetésem 
lenne. Egy bizonyos Glück Balázs mindenkinek megküldte a bizottságban eme 
törvényjavaslathoz a módosítási szándékait, csak sajnos határidőn túl, viszont 
szerintem… 

 
ELNÖK: Milyen Balázs? 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Glück, Glück! 
 
ELNÖK: Ja, Glück! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (független): Az íjász? 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, igen, igen.  
 
ELNÖK: De ő nem parlamenti képviselő. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nem, nem, nem, 

csak épp benyújtotta volna… 
 
ELNÖK: Azt azért tisztázzuk, hogy milyen indítványt küldött meg! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: A javaslatait. 
 
ELNÖK: Na, az más! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: A javaslatait 

megküldte e-mailben (Győrffy Balázs: Benne van a bizottsági 
módosítóban.), és most akkor bekerült a bizottsági módosítóba. (Győrffy 
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Balázs: Igen.) Ennek nagyon örülök, mert egyébként határidőn túl küldte 
ezeket a módosító indítványokat, és egyébként abszolút életszerűek. Csak ezt 
akartam megjegyezni, de akkor köszönöm Győrffy Balázsnak a pontosítását.  

 
ELNÖK: Így van, a lővizsgán nem kell nekik részt venni, s a többi… 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, igen, igen, 

köszönöm, akkor minden rendben van.  
 
ELNÖK: …, ismerjük az előterjesztést. Rendben, az nyilvánvalóan egy 

javaslat kívülállóktól (Magyar Zoltán: Igen!), de fogtuk az adást.  
Ott tartunk, hogy kérdés, észrevétel van-e még. (Senki nem 

jelentkezik.) Nincsen. Akkor a benyújtott indítványról szavazunk, Varga 
László indítványairól van tehát szó. Ki az, aki támogatja ezt az indítványsort? 
(Szavazás.) Nincs ilyen, bizottságunk nem támogatja.  

Most térünk rá a másik bizottságiindítvány-kötegünkre, amely a 
formális szabályokat betartva megérkezett a bizottságunkhoz, és el is juttattuk 
a bizottság tagjainak. Kérdés, észrevétel van-e? …És ebben benne foglaltatik 
az is, amit Magyar Zoltán javasolt itt, tehát az megtalálható benne. Kérdés, 
észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik. – Dr. Varga László megérkezik. – 
Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Igen, úgy tudom, hogy itt közben az 
indítványtevő egy pontosítást szeretne tenni, ezt itt kérném szépen rögzíteni a 
jegyzőkönyv miatt is, és egy rövid indoklást is kérnék, hogy miért úgy tartja 
helyesnek, ahogy majd most előadja.  

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Jó, 

köszönöm szépen. Kiosztásra is került egy 14. sorszámot viselő módosító pont, 
amely az itt megjelölt kamarai törvény 2. § j) pontját módosítaná. A 
küldöttválasztó közgyűlés kapcsán szeretnénk egy egyértelmű helyzetet 
teremteni, és erre majd ki is térnék néhány gondolatban. Az általunk vagy 
általam javasolt módosítás után így nézne ki a definíció: „küldöttválasztó 
közgyűlés: a kamarai tagok olyan ülés tartása nélküli választói 
akaratnyilvánító fóruma, amelynek kizárólagos célja a megyei küldöttgyűlési 
küldöttek megválasztása.”. 

A bizottsági módosítóban van egy olyan rész, amelyről azt gondoljuk, 
hogy jogilag egyértelmű helyzetet teremt, de én a magam részéről kicsit 
túlzónak gondolom, hisz nem úgy gondoljuk, hogy a megtartott kamarai 
választás jogilag egyébként érvénytelen lenne, és ezt meg is indokolnám, hisz 
van az Alaptörvénynek egy 28. cikke, amely most január 1-jén fog hatályba 
lépni, amely, azt gondolom, elég egyértelmű utalást tesz: „A bíróságok a 
jogalkalmazás során – idézném ezt ide – a jogszabályok szövegét elsősorban 
azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok 
céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a 
jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indoklását kell 
figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell 
feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és 
gazdaságos célt szolgálnak.”. 

Ilyen értelemben tehát azt gondoljuk, hogy teljesen értelmezhetetlen az 
a bírói gyakorlat, amely feltételezi, hogy az volt a jogalkotói cél, hogy mondjuk 
egyes megyékben több mint 50 ezer embert egy napon egy időpontra hívjunk 
össze, és ott meghatározó napirendi pontok megjelölése mellett egy értelmes 
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vitát folytassunk le. Ez ellentétes a jogalkotói szándékkal, de ellentétes a józan 
ésszel is, amit egyébként a bíróságnak vizsgálnia kellene.  

Jelen esetben a jogalkotó megállapítaná, hogyha ez elfogadásra kerül, 
hogy szabályozási hiány van, a Ptk.-ból ugyanis köztestület esetében 
automatikusan nem következik, hogy minden esetben alkalmazni kell a Ptk. 
rendelkezését, figyelemmel arra egyébként, hogy külön törvények 
vonatkoznak erre. Jelen esetben a jogalkotó tehát érzékeli, hogy egy 
folyamatban lévő ügy esetében az eredeti jogalkotói szándékkal ellentétes 
ítélkezési gyakorlat alakulhat ki, így úgy gondolom, hogy teljes jogköre van 
arra, hogy mint jogalkotó automatikus értelmezést adjon egy jogszabályi 
forgalomnak, és erre vonatkozóan szeretném ezt a javaslatot benyújtani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Rendben. Majd kérném szépen, hogy ennek egy rövidített 

változatát indoklásképpen (Győrffy Balázs: Természetesen!) az indítványhoz 
mellé kell tenni, kérem szépen, hogy ezt a titkárságon majd pontosítsák 
(Győrffy Balázs: Köszönöm.), és melléfűzésre kerüljön a módosítóindítvány-
tervezetnek együttesen… (Dr. Varga László jelentkezik.) Igen, Varga László! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr, és elnézést, 

hogy csak most értem ide, de nagyjából, ha jól számoltam, kilenc bizottság 
ülésezik egyszerre, tehát nagyon nehéz mindenhol ott lenni. Nyilván lesz még 
egy önálló indítvány is, amelynek a tárgysorozatba vételét kértük, azért is 
rohantam ennyire, de örülök, hogy van alkalmam akkor még itt hozzászólni 
ehhez a módosító javaslathoz.  

Én aggályosnak látom. Ha most pozitív megközelítéssel élek, akkor jó 
szívvel tanácsolom mondjuk a Kereskedelmi és Iparkamara országos 
gyakorlatát. Én magam is többször voltam olyan BOKIK-küldöttgyűlésen a 
Borsod-megyei kamara meghívottja vagy akár vendége, ahol nyilván meg 
tudják ezeket oldani különböző küldöttállító módszerekkel, hogy 
küldöttgyűlésen döntsenek fajsúlyos kérdésekről. Én azt hiszem, hogy ezt meg 
lehetne tenni itt is, nem látom semmiféle akadályát. 

A konkrét javaslatot nézve pedig azért azt gondolom, hogy ez a tagok 
számára is egy jogkorlátozó javaslat, abból a szempontból mindenképpen, 
hogy azért helyben is lehetne a Ptk.-t betartva adott esetben jelöltet állítani, 
vagy különböző, a tagok nevében a küldöttek számára rendelkezésre álló 
jogukat gyakorolni. Ez azért ezzel a konstrukcióval szerintem nem áll 
rendelkezésre, ezért az Alaptörvénynek való megfelelése is kérdőjeles 
számomra – és akkor nagyon szofisztikált voltam most. Szerintem tehát ez így 
nincs rendben, gondolják ezt újra! Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Meg szeretném jelölni, hogy a 13. ponthoz és 

az azzal összefüggésben beadott papírhoz – amit most már nem találok – 
szólnék hozzá. Az álláspontom szerint ez egy meglévő hibás helyzetnek az 
utólagos jogi legitimálása. (Dr. Varga László: Így van!) Én azt értem, hogy ez 
az önök világában lehetséges, de nem is értem, hogy ez kinek a fejéből pattant 
ki, hogy ha valami nem úgy van, ahogy önök akarják, akkor utólag törvénnyel 
ezt legitimálják. Azt pedig szeretném mondani, hogy lehet, hogy én tévedek, 
vagy hogy én ezt rosszul gondolom, de a küldöttválasztó közgyűlés, ahol a 
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közösség úgy együtt van, az arról szól, hogy együtt vannak egy helyen, egy 
időben, van napirend. Ez valamennyi, egyébként nem ilyen speciális helyen, 
mert nyilván mondhatjuk, hogy az Agrárkamara speciális, de ebben az 
országban lassan speciális, de mindenkinél elvárás, párttól, egyesülettől, 
társadalmi szervezettől elvárás, hogy ha van egy akár választó, akár nem 
választó, de fontos közgyűlés, akkor egy helyen, egy időben, a napirend 
megjelölésével mindenki összejöjjön. Még a legegyszerűbb – csak mondom – 
társasházi lakógyűlésnek is ezek a szabályai. Ma tehát úgy fog kinézni 
Magyarországon akkor ez a működési menetrend, hogy a társasházi 
lakógyűlés szabályai szigorúbbak lesznek, mint a megyei küldöttválasztó 
közgyűlés szabályai. Nem tudom, én mint a társasházakban élőket is képviselő 
azt mondom, az is nagyon fontos, és fontos, hogy szigorú szabályok legyenek, 
de talán amikor a magyar mezőgazdaságot képviselő szervezetről van szó, 
amely – az előző törvényekből látjuk – most már igen nagy hatalmat fog 
kapni, talán a jelenlét még akkor is, hogyha értem, hogy nehéz és bonyolult, 
de szerintem az nem egy olyan különleges helyzet.  

Arról nem is beszélve, hogy szerintem ennek a módosító javaslatnak a 
kapcsán, én nem tudom, mert egy darab papír érkezett, amin – mindjárt 
megtalálom – ennyi szerepelt: a módosító pont sorszáma, az elnök úrnak 
mutatom (Felmutatja az említett dokumentumot.), gondolom, ő is ezt kapta 
meg, ez a 14-es és kiegészítés. Ezt házszabályilag sem tudom most értelmezni, 
hogy ez… 

 
ELNÖK: Lehet pedig. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): …hogy kavarodott ide be, hogy ez kinek a 

módosítása, minek a módosítása, hogyan kerül ez ide. Mindenesetre azt 
szeretném mondani, és nagyon egyetértek az elnök úrral abban, hogy a 
házszabályt betartatja és a jogi szemléletet érvényesíti a mezőgazdaságban is, 
hiszen azért itt is kell hogy legyen szabályozás, de azért törvény által 
utólagosan egy döntés bizonytalanságát legitimálni, az nem jogtechnikailag és 
jogilag nem elegáns, hanem az egész egyszerűen szembemegy azzal a 
jogállami normával, ami a Fidesz előtt létezett Magyarországon – most persze, 
azt gondolom, lehet, hogy elfogadható. De szerintem ahogy az elnök úr 
mondta, hogy úgyis a kamarában többsége van a Fidesznek, úgyis ha akarnak, 
az ellenzéki pártok szervezzenek többséget – szerintem nem akarnak, mi 
biztosan nem, és azért nem akarunk, mert más a gondolkodásunk ezekben a 
dolgokban –, de én azt tudom mondani, hogy ne törvény erejénél fogva 
próbáljanak legitimálni egy egyébként problémás döntést, hanem akkor 
szervezzenek hozzá többséget, hívják össze a gazdákat egyszerre, egy időbe 
személyes jelenléttel, napirenddel, szavazzanak, meg tudják oldani. Nem jó 
üzenet az szerintem ebben a módosító javaslatban, hogy utólag próbálnak 
törvény erejénél fogva, erőszakkal átnyomni egy javaslatot azért, hogy 
igazolják a döntésük helyességét. Attól a döntés nem lesz helyes, és attól ez 
nem lesz az igazság, azért, mert valami törvénybe lesz iktatva. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Pontosítani szeretnék: én nem azt mondtam, hogy a Fidesznek 

többsége van a kamarában, én azt mondtam, hogy a kamarai választásnál, úgy 
tűnik, a Fidesz által képviselt agrárpolitikával inkább többségben egyetértő 
személyek kerültek be a kamara közép- és felsőszintű vezetésébe (Magyar 
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Zoltán: Ez biztos!), és ezt most is tartom. Erre mondtam, hogy ha ez önöknek 
nem tetszik, akkor kezdjenek azon munkálkodni, hogy az önök által közhírré 
tett agrárpolitikával szimpatizálók kerüljenek be választás útján ezekbe a 
köztestületi szervekbe. 

A másik, hogy a formalitás és a házszabály tekintetében ez az indítvány 
szabályos, mivel a bizottságunk – ha itt ebben egységre jutunk – még most is 
formálhat olyan indítványt, amelyet bizottsági szinten be szeretne nyújtani, ha 
netán akarnánk. Egyetlenegy kritikám volt ehhez a benyújtott és Győrffy 
Balázs által előadott 14. sorszámú indítványhoz: hogy a házszabályi 
kötelezettség indoklást is kér hozzá, és én azt kértem, hogy ezt a formalitási 
kötelezettséget is tartsuk be, és ehhez az indítványhoz legyünk szívesek majd 
annak az indoklásnak a szűkített változatát odaírni, amelyet itt szóban 
ismertetett Győrffy Balázs.  

(Jelzésre:) Az előterjesztőnek adok szót, Győrffy Balázs!  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Köszönöm szépen. Gyorsan reagálnék. Varga képviselőtársamnak hadd 
mondjam el, hogy azért a taglétszám más az Iparkamara és az Agrárkamara 
vonatkozásában, tehát ami ott adott esetben működhet, azt azért több 
százezer tag vonatkozásában sokkal nehezebb lebonyolítani.  

Hadd hozzam ide újra az Alaptörvény 28. cikkét, amely szerint a józan 
észnek megfelelően kell értelmezni egy-egy jogszabályt! Tisztelt 
képviselőtársaim, felhívnám a figyelmüket, hogy van olyan megye, ahol több 
mint 50 ezer kamarai tag van, egész egyszerűen a megyék többségében nincs 
olyan infrastrukturális környezet, ahova ennyi embert egyszerre össze tudunk 
hívni.  

 
ELNÖK: Építsünk stadiont! (Közbeszólás: Legalább lesz! – 

Közbeszólás: Az már van!)  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Lelőtte 

a poént, elnök úr, ezt akartam mondani, hogy valószínűleg egy ilyen indirekt 
támogatást kap most az ilyen típusú építkezés az ellenzéki képviselők soraiból.  

Még egy dologra hadd hívjam már fel a figyelmet! A Ptk. lehetőséget 
biztosít arra, hogy ülés tartása nélkül is dönthessen egy-egy szervezet, ez a 
Ptk.-ban ismert fogalom. És még egy dolgot hadd mondjak! Hogyha választást 
hívunk össze, az miért baj? Én úgy emlékszem, de javítsanak ki, ha tévedek, 
hogy az önkormányzati, illetve az országgyűlési választásokon is választások 
vannak, és nem összehívjuk egy-egy falu népét vagy akár Budapest népét a 
Duna jegére, hogy utána ott közfelkiáltással vagy kalapdobálással 
megválasszák az ország vezetőit. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) Tehát ilyen 
értelemben nem értem, hogy ha az ott egyszer működik, ez miért ördögtől való 
egy másik esetben.  

Nyilvánvalóan itt a tagok számossága indokol bizonyos technikai 
megoldásokat, amit egész egyszerűen ezzel szeretnénk egyértelművé tenni. Ez 
egy akaratnyilvánító fórum. Nem tudunk 50 ezer embert egy helyre 
összehívni, fizikai képtelenség. Még egyszer: a józan észnek való megfelelést 
javaslom a tisztelt ellenzéki képviselők figyelmébe.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
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MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 
A józan ész biztos sokszor jó lenne itt is… Persze, senki nem várja el, hogy 50 
ezer ember legyen egy helyszínen egyszerre, ez elfogadható, csak az a baj, hogy 
ebben a megfogalmazásban az akaratnyilvánító fórum jelentheti azt is, hogy a 
megyei elnök kiküld tíz SMS-t, összeülnek, megbeszélik, hogy mi hogy 
legyen… (Győrffy Balázs: Erről az alapszabály hivatott rendelkezni!) Jó, az 
alapszabály, amiben meg majd olyan módosítások lesznek, amilyet csak 
gondolnak a tisztelt kamarai vezetők. Tehát azért ennél meg az ellenzék hadd 
várjon el több garanciát arra vonatkozóan, hogy nem így fog zajlani ez a dolog! 
Igenis lehetne kitalálni olyan küldöttállító fórumot alsóbb szinteken, amely 
legalább bizonyos szinten lehetőséget biztosít arra, hogy ne úgy zajlódjon a 
folyamat, ahogy én már felvázoltam. Ez nem az. Akkor inkább döntsünk arról, 
hogy mi történjen települési szinten, hogyan válasszák ki a küldötteket, és 
azok hogy alakítsák ki aztán a megye álláspontját! Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga László és majd utána Vadai Ágnes! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Pontosan azért 

hoztam ezt a példát a Kereskedelmi és Iparkamara tekintetében, mert 
szerintem nagyon találó, ugyanis ott is kötelező tagság van, és sokkal több 
tagja van a Kereskedelmi és Iparkamarának. (Közbeszólás: Nincs! – Győrffy 
Balázs: Képviselő úr, javaslom a jogszabályi környezet mélyebb 
tanulmányozását!) 

 
ELNÖK: Várjunk, majd az előterjesztőnek is szót adok.  
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Jó, rendben, mindenesetre több tagja 

van a Kereskedelmi és Iparkamarának. (Győrffy Balázs: Nem!) Jó, még 
visszább jövök: egy jó struktúrában működik és azt gondolom, hogy a Ptk., 
illetve az Alaptörvény lehetőséget ad arra, hogy megfelelő környezetben, akár 
a konkrét határozatképtelenséget is kezelve lehessen ezeket az üléseket 
összehívni, ha már a társasház analógiája elhangzott, már elnézést, próbálok 
itt segíteni esetleg.  

Én tehát azt gondolom, hogy nem helyes, hogy ilyen átpolitizált a 
kamara. Lehet ebben ízlésbeli különbség, sok minden, én több, mint ízlésbeli 
különbséget látok, de egyébként biztos állna az önök rendelkezésére jogi 
konstrukció arra, hogy amúgy legitim módon legalább ebben a jogszabályi 
környezetben oldják meg ezt a konkrét kérdést. Szerintem ez nem jó.  

Most elvitatkozgathatunk arról, hogy hol van kötelező tagság, mit hol 
kell csinálni, jó példa-e; szerintem jó példa, tehát én ott látok egy hosszú 
évtizedek óta küldöttgyűlési formában, megfelelő eljárásrendben 
megválasztott konkrét szakmai szervezetet, amely jól működik. Szerintem 
ezeket át lehet venni, én ezt szeretném mondani, tehát nem ördögtől való. 
Aztán persze hogy ki hogyan áll a kamara kérdéséhez…  

Szerintem nem jó stratégia az amúgy, hogy majd akkor az ellenzék meg 
csinál egy másik agrárpolitikát, és akkor majd annak a… Sok mindenben eltér 
az, amit mi szeretnénk, persze, de nem hiszem, hogy a szakmai szervezeteket 
konkrétan egy pártpolitikai program szolgálatába kellene ilyen értelemben 
állítani. Tehát lehet nagyon sok olyan szavazójuk önöknek, aki mondjuk nem 
mindennel ért egyet, amit itt javasolnak például ebben az év végi dömpingben 
az agrárkérdésekben, meg lehetnek olyan szavazóink nekünk, akik más 
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demokratikus gyakorlataik miatt adott esetben nem szavaznak önökre, és 
természetesen lehet, hogy néhány intézkedésükkel meg egyetértenek. Én tehát 
nem hiszem, hogy ezek az élet minden területén ilyen értelemben 
megfeleltethető dolgok.  

Még egyszer: elvitatkozhatunk, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara 
szabályozása milyen, meg az Agrárkamarának a szabályozása milyen – ne 
menjünk ebbe bele, én azt javaslom. Én csak azt mondom, hogy ez a 
konstrukció szerintem nehezen kezelhető, és más helyen meg vannak olyan 
gyakorlatok, évtizedes gyakorlatok, amiket meg szerencsés lenne átvenni. 
Nem hiszem, hogy az reális, hogy nyilván egy-egy ilyen ülésre tízezrek mennek 
el, de a magyar jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy úgy hívjunk 
össze sok tízezer embert, hogy egyébként kezelni tudjuk azt, hogy ők nem 
határozatképesek egyszerre – hogy most ezt így nagyon normálisan 
fogalmazzam meg akkor ebben a tekintetben –, illetve el lehetne fogadni olyan 
szabályozást, amely nyilván helyi, területi alapról felmenő rendszerben kezeli 
ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy az a veszély fenyeget, hogy 50 ezer embert 
kéne egy stadionba összehívni, tehát ezt azért egy kis túlzásnak érzem itt a 
konkrét ügy kapcsán. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Azért nem Vadai Ágnesnek adok szót, mert Jakab István is 

jelentkezett. Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: Engedjék meg, hogy 

előterjesztőként szóljak! Köszönöm a szót, elnök úr. A vita e szakaszában azért 
kívánok bekapcsolódni, mert van némi emlékem az elmúlt évtizedekről, tehát 
azt gondolom, hogy talán érdemben tudom elmondani az álláspontomat.  

Azt, hogy a korábbi időszakban hogyan működött a kamara, azt 
gondolom, lezárhatjuk. Egy új alapokra helyezett és az egész gazdatársadalmat 
átfogó, a vállalkozói kört átfogó egységes kamarai rendszer jött létre a 
nagykereskedőkkel bezárólag. Azt, hogy ebben az egységes kamarai 
rendszerben az egyes szakmai szervezetek milyen elkötelezettséggel, milyen 
szakmai megalapozottsággal működnek, az élet igazolta. Senki nem 
kényszerített egyetlenegy, az Európai Unióban akkreditált szervezetet, hogy 
szíveskedjen csatlakozni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához, és hogy az 
adott szakterületen professzionálisan dolgozzon.  

Azt gondolom, hogy ha már politikáról szóltak képviselőtársaim, talán 
érdemes lenne azt is mérlegelni, hogy ezek a szakmai szervezetek képesek 
voltak a szakma, a vidék egységét megteremteni. Egy-egy kirívó eset kapcsán 
lehet negatív példákat felsorolni, biztos vagyok benne, hogy 184 ezerből 
találnak 18-at, ez biztos, meggyőződésem, bárki ki tud állítani egy-egy embert, 
aki nem ért egyet a rendszerrel, de az, hogy egység van, az, hogy a szakma 
együtt van, és dolgozik, az, hogy vannak javaslataik, és az, hogy a képviselők 
idehozzák, és az, hogy ez egy-egy módosító kapcsán szóba kerül, kérem, szóba 
kerül, igen.  

A helyzet az, hogy a kamara tagsága érdemben nyilván megkapja azt a 
tájékoztatást, illetve nem tájékoztatást csupán, hanem információt, és 
válogathat pro és kontra, a választásokat megelőzően pro és kontra van vita, 
van lehetőség erre, de az, ha valóban Pest megyében ötvenegynéhányezer 
embert össze akar hívni, hova, és milyen az a megoldás, egyáltalán 
technikailag, szervezésileg képes-e? Nem képes rá, igaz? Van egy olyan 
megoldás, ahol szabad akaratából, titkos szavazással dönt, azt gondolom, hogy 
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ezt kétségbe vonni én nem tartom szerencsésnek, éppen ezért mondom, hogy 
van megoldás és van rá jogi lehetőség. Ezt lehet vitatni, sok mindent lehet 
vitatni, egy biztos: hogy azt, hogy a rendszer működik, azt, hogy az emberek 
ezt akarják, azt, hogy van egy jól működő rendszer, ezt kifogásolják, 
képviselőtársaimnak ez természetesen elemi, alapvető joguk, ugyanakkor azt 
gondolom – és ezt jelezni szeretném –, hogy nekünk pedig alapvető jogunk 
mint képviselőknek, hogy ha indokolja a helyzet, akkor törvénymódosító 
javaslatot vagy módosító javaslatot benyújtani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen. Változatlanul a 14. 

sorszámú, illetve az ehhez kapcsolódó 13. sorszámú módosító javaslathoz 
szeretnék hozzászólni. Amit hallottam a kormánypárti képviselőktől és 
legutóbb Jakab képviselő úrtól, nem tudom, hogy mi a rosszabb ebben: hogy 
nem így gondolják, csak elhiszik, amit mondanak, vagy így is gondolják, amit 
mondanak. Tehát amikor arról beszélnek, hogy itt milyen óriási egység van, és 
milyen kiváló szabályozás van például az Agrárkamara kapcsán, azt tudom 
önnek mondani, hogy az elmúlt években olyan döntéseket hoztak az 
agrárkamarai választások kapcsán, amelyek mind a maguk érdekét, az önök 
kizárólagos politikai érdekét támasztották alá.  

Nekem senki ne mondja, hogy ha van valakinek egy konkrét 
koncepciója az Agrárkamarát illetően, ami nem egyenlő a magyar 
mezőgazdasággal, az egy érdekvédelmi szervezet, amelynek nyilván az lenne a 
dolga, hogy képviselje a magyar gazdák álláspontját. Azt gondolom, hogy nem 
minden magyar gazda álláspontját képviselik, ezt tudomásul kell venni. Olyan 
nincsen, tudom, hogy erre törekednek, tudom, hogy erre törekednek, de nem 
fogják ezt elérni, mert mindig lesz olyan, aki nem politikai alapon, nem azért, 
mert nem fideszes szavazó, egész egyszerűen nem fog azzal egyetérteni, ami 
például az Agrárkamaránál folyik.  

Ez a módosító javaslat, úgy tűnik, hogy nem illeszkedik bele abba a 
nagy és átfogó nemzeti agrárvilágba, amiről önök beszélgetnek, hogy akkor itt 
a magyar gazdákat kell képviselni. Ez egy kicsinyes, politikailag motivált, egy, 
az agrárkamarai választást utólag legitimáló, borzasztóan színvonaltalan 
jogszabályi módosítás. És igaza van az elnök úrnak, az valóban kifogás, hogy 
módosítást kellett volna hozzátenni ehhez a javaslathoz… (Győrffy Balázs: 
Indokolást!) …vagy – igen, bocsánat, elnézést! – indoklást kellett volna 
hozzátenni, de szerintem ez a legkisebb probléma ezzel, ezzel a javaslattal.  

Én a honvédelmi bizottságban szocializálódtam Kósa Lajos alatt, ott 
egy kicsit máshogy szoktuk lefolytatni a vitákat, de… 

 
ELNÖK: Nagyon engedékeny az ottani elnök! (Derültség.)  
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Lehetséges, hogy nagyon engedékeny, 

egyszer szívesen látom az elnök urat a honvédelmi bizottság ülésén, aztán 
majd meglátja, és eldönti, hogy ki az engedékenyebb ebben az ügyben, de én 
változatlanul azt gondolom, hogy a 13. és az ezzel összefüggő 14. módosító 
javaslat semmiféleképpen nem egy nagy, átfogó, az agrárkamarai világgal 
összefüggő módosító javaslat, hanem egy politikailag motivált és tényleg 
nagyon sekélyes jogszabályi módosítás.  
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A józan ész – egyetértek Győrffy képviselő úrral – borzasztóan fontos a 
jogszabályok megalkotásakor, és én el tudom képzelni, hogy az valóban 
nehézséget okoz, hogy találjanak egy olyan helyet, ahova 50 ezer gazdát össze 
lehet hívni, de a képviselő úr a választással példálózott, hogy a választás 
napján sem az van, hogy egybe összehívják az embereket. Lehet, hogy tévedek, 
és pontos számot nem tudok mondani, nem vagyok kamarai tag, de egészen 
biztos, hogy nincsen 8 millió tagja az Agrárkamarának – ugye, nincsen? –, 
mert a választás napján mégiscsak 8 millió, plusz még ki tudja, hány 
embernek van meg az a lehetősége, hogy szavazzon. Ezt csak azért szeretném 
mondani, merthogy a hasonlat… Nehéz lenne a 8 millió embert egy helyre 
összehívni, hogy ott emelgesse a kezét, szerintem (Győrffy Balázs: 
Egyetértek.), és azt is elismerem, félreértés ne essék, hogy akár két-háromezer 
ember összehívása is problémát jelent, de a választás szerintem az 
Agrárkamarán belül is, ha még létezik, a demokrácia gyakorlásának az egyik 
legfontosabb jogi aktusa, mert mégiscsak olyan személyeket választanak meg, 
akik majd a parlamentben vagy ahol éppen vannak, képviselni fogják őket. 
Szerintem törekedni kell erre, és meg kell adni ezt a lehetőséget.  

Egyébként ami a 13. módosító javaslatban indoklásként szerepel, hogy 
a jogalkotó szándéka nem az volt, hogy a gazdatársadalmat választási jogának 
gyakorlásában elnehezítsék, az a legrosszabb ebben, hogy szerintem nem a 
gazdatársadalomra gondoltak akkor, amikor ezt a módosító javaslatot, meg a 
14-est kiadták, hanem csak és kizárólag saját magukra és a saját pozíciójukra, 
merthogy a 13. módosító arról szól, hogy a törvény hatálybalépését 
megelőzően megtartott vagy lefolytatott megyei közgyűlésekre is vonatkozna 
ez a rendelkezés.  

Újra felteszem tehát azt a pusztán filozófiai kérdést, hogy nehéz azt 
eldönteni ebben a helyzetben, hogy melyik a rosszabb: hogy önök így 
gondolják – talán ez a rosszabb –, vagy hogy nem így gondolják, csak maguk 
is elhiszik már, hogy a magyar gazdákkal tesznek jót akkor, amikor a saját 
választásukkal kapcsolatos szabályokba utólagosan törvényileg a 
parlamentben beavatkoznak. Szerintem ez nem helyes magatartás.  

Arról pedig érdemes beszélni, hogy hogyan lehetne a gazdák érdekét 
sokkal jobban érvényesíteni. Az önök honlapja nagyon sok hasznos 
információt tartalmaz, én is szoktam belőle szemezgetni, a miniszter úr 
biztosan tudja, mert meglehetősen sok írásbeli kérdést nyújtok be onnan, de 
én nem találtam ott – és lehet, hogy rosszul láttam – azzal kapcsolatosan 
semmiféle információt, sem ott, sem a minisztérium honlapján nem láttam 
arról információt, hogy a gazdatársadalmat mélységesen megrengette volna, 
és a demokratikus jogaik gyakorlását akadályozta volna, hogy a választás 
eddig úgy történt, hogy a közgyűlést egy napon tartották, oda napirendi 
ponttal meghívtak embereket, meghívták a kamarai tagokat. Azt, már hogyha 
ez a törvényjavaslat vagy ez a módosító javaslat átmegy, akkor azt világosan 
fogjuk látni, hogy ma Magyarországon egy társasházban bonyolultabb lesz 
meghozni azt a döntést, hogy kiadjanak-e egy irodahelyiséget, mint az 
Agrárkamaránál megyei küldöttgyűléseken választani. Szerintem az 
arányosság is probléma ebben az ügyben, úgyhogy én javaslom a bizottságnak, 
hogy az elnök úr vezetésével ezt a kérdést gondolják át. Köszönöm szépen. 
(Dr. Varga László az elnöknek: Nagyon rövid leszek, esküszöm!) 

 
ELNÖK: Varga László, és, kérem, gondolja át a képviselő úr, hogy van-e 

új eleme a mostani hozzászólásának az eddigiekhez képest.  
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Így van, egy dolognak a nagyon világos 

asztalra tételével, és Jakab István ihletett itt meg. Tehát az, hogy most van 
politikai vita, az egy dolog, tehát én azt szeretném mondani, hogy nyilván 
nagyon sok mindenben nem értünk egyet, mondjuk konkrétan az agrár- és 
vidékfejlesztés ügyében, de itt azt szeretném mondani, hogy itt azért egy 
másik dimenziója is van a történetnek, a jogi dimenzió. Én is szeretném tehát 
azt elkerülni, hogy adott esetben Ópusztaszerre minden gazdát össze kelljen 
hívni, és ott egy népgyűlés formátumban ezt a kérdést kezelni, tehát nem ilyen 
típusú javaslatokat szeretnék tenni, csak azt szeretném mondani, hogy a 
visszamenőleges jelleg a Vadai Ágnes képviselőtársam által elmondott 
részeket érintően, illetve a konkrét 14. módosító pont, tehát az az alatt a 
sorszám alatt beadott módosító pont szerintem jogi kérdéseket vet fel, tehát ez 
már egy másik dimenzió, és szerintem mind az Alaptörvénnyel, mind a Ptk.-
val kapcsolatban az annak való megfelelése kérdőjeles. (Dr. Steinmetz Ádám 
visszatér az ülésterembe.) Ezt tettük csak az asztalra, és nyilván ennek 
megfelelően fogunk vélhetően szavazni, gondolom, nem árulok el 
zsákbamacskát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek adok szót.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Köszönöm szépen. Nem mondom el azt, amit az elején elmondtam a 13. 
módosítóval kapcsolatban, hogy úgy gondolom egyébként, hogy ez egy 
egyértelműen tiszta jogi helyzetet előállító, ugyanakkor talán egy kicsit túlzó 
javaslat, de néhány gondolatot hadd fűzzek hozzá! Varga képviselőtársam, a 
BKIK-nak 3403 tagja van, tehát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának 
3403 tagja van, ezt most néztem meg az interneten, ha nem jó a szám, akkor 
rossz felületet dobott fel a gép, de mértékében lehet hasonlítani, hogy ez hogy 
viszonyul ahhoz, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának meg közel 400 
ezer tagja van. Egyébként teljesen arányos – Vadai képviselő asszonynak 
mondom –, hogy nálunk 200 helyen lehetett az országban szavazni, tehát azt 
gondoljuk, hogy viszonylag jól le tudtuk fedni ugyanazt a logikát, amit az 
önkormányzati vagy az országgyűlési választás is mutat. Nyilván a 8 milliót 
kell arányosítani, ha a 8 milliót és a 400 ezret arányosítjuk, akkor egyébként a 
több mint 200 szavazókör, mondjuk így, a járási központok, azok kellőképpen 
megadták a lehetőséget ahhoz, hogy valaki éljen a választási jogával.  

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kamarai küldöttek választására 
és jelölésére vonatkozó szabályozási környezet 2012 óta változatlan. Az érdemi 
támogatottsággal, országos lefedettséggel rendelkező szakmai szervezeteknek, 
érdekképviseleteknek van lehetősége kamarai küldötteket jelölni, Varga 
képviselőtársamnak mondom, hogy mint például a MOSZ-nak, amelynek a 
főtitkára ott ül ön mögött, és amelynek a listáján egyébként az ön párttársa is 
elindult az egyik megyében… 

 
ELNÖK: Szabolcs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: …, tehát 

ennyit arról, hogy átpolitizált-e az önök oldaláról a kamarai választás, avagy 
nem.  
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De akkor nézzük meg, a 2013-as választás előtt hogy nézett ki a 
kamarai választás! Vadai képviselőtársamnak mondom, hogy amit önök most 
visszasírnak, az a következőképpen nézett ki: 12 tisztségviselőt egész pontosan 
tíz személy választott meg az egyik megyei választás alkalmával. Ehhez képest, 
azt gondolom, elég komoly előrelépést tudunk egyébként felmutatni.  

A jogszabályban van egy olyan rész, amely a kamarának – bizonyos 
közfeladat-ellátásai során – pedig a stabilitását és a reprezentativitását 
biztosítja, ez pedig az, hogy kötelező tagság van, és az egy tag, egy szavazat 
elvének érvényesülnie kell, mert csak ebben az esetben jogosult például a 
földbizottsági feladatok ellátására, éppen azért, hogy ne lehessen egy szűk kör 
kezébe összevonni ezt a jogosítványi kört. Felhívnám a figyelmet, hogy 12 ezer 
települési agrárbizottsági vezető van az országban, aki részt vesz ebben a 
feladatban. (Dr. Vadai Ágnes nevet.) Örülök egyébként, hogy Vadai 
képviselőtársam jól szórakozik, egyébként lassan már mi is szórakozunk azon, 
hogy hozzájárulhatunk az ő szakmai előmeneteléhez. (Dr. Vadai Ágnes 
közbeszól.) 

De akkor hadd mondjam el azt, amit ön nem hallgatott meg a 
parlamenti vitában! A Demokratikus Koalíció rendszeresen feljelent 
bennünket, különböző rendőrségi eljárásokkal szembesülünk, és minden 
alkalommal tartanak egy sajtótájékoztatót annak kapcsán, hogy önök mivel 
vádoltak meg bennünket. Megismételném, amit a parlamentben mondtam: 
képviselő asszony, nem kell minden alkalommal, de amikor öt összejön, 
amikor kiderül, hogy hülyeséget beszéltek, akkor legalább amikor kiderül, 
hogy hülyeséget beszéltek, ötalkalmanként tartsanak ott is egy 
sajtótájékoztatót, mondják el, hogy igen, megvádoltuk a kamarát ezzel és 
ezzel, és kiderült, hogy az égvilágon semmi alapja nincs annak, amit össze-
vissza beszéltünk és összehordtunk. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Még van, Vadai 

Ágnes! Röviden, kérem. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nekem az ellen nincsen kifogásom, hogyha a kamara úgy gondolja, 
hogy át kell tekinteni a szabályokat, és ez egy megalapozott koncepció mentén 
történik. Ugyanakkor a most benyújtott törvényjavaslat módosításához egy 
gépelt oldalon beadott valamit, az nem jelent koncepciót, bocsássanak meg! 
Az nem jelent egészen mást, mint hogy utólag kívánnak legitimálni valamilyen 
döntést.  

Győrffy képviselő úrnak pedig szeretném mondani, hogy a 
feljelentéseink minden egyes alkalommal megalapozottak. Az más kérdés – az 
más kérdés! –, hogy ahány feljelentést tettünk bármilyen ügyben, nem csak az 
Agrárkamarát szeretjük ennyire, nem csak az Agrárkamarát, szeretjük mi az 
oligarcháikat is nagyon, azok a fideszes ügyészségről, a fideszes hatóságokról 
nyilvánvalóan minden egyes alkalommal lepattannak. Engem – csak 
szeretném mondani – személyesen egy pillanatig nem érdekel, hogy a kamara 
vezetése tele van fideszesekkel, ettől szerintem nem lesz több napsütés, ettől 
nem lesz jobb minőségű a magyar alma, ettől azzal a problémával fog küzdeni 
a magyar mezőgazdaság, amit a Kertészeti albizottság ülésére éppen a kamara 
írt, hogy például a magyar zöldségtermelésnél, zöldség- és 
gyümölcstermesztésnél vannak problémák a versenyképességet illetően.  
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Tehát ne tessenek már összetéveszteni a politikai jellegű vitákat azzal, 
ami ebben a konkrét ügyben világosan látszik! Ha a kamarának van 
álláspontja arról, hogy hogyan kellene átdolgozni a választás rendszerét, az 
szerintem egy teljesen legitim felvetés, de ez nem az, ez egy meghozott 
döntésnek az utólagos, törvényileg meglehetősen rossz minőségű legitimálása, 
és én nem vagyok egészen biztos abban, hogy ez összhangban van a…, hogy a 
Ptk.-val nincs, az szerintem egészen biztos, de szerintem az Alaptörvénnyel 
sincs, azzal az Alaptörvénnyel, amiről el szeretném mondani, hogy azt nem 
mi, nem mi, DK-sok, baloldaliak hoztuk meg, hanem azok az önök saját 
törvényei.  

Az pedig, hogy melyik szervezet politikai jellegű… Nézze, képviselő úr, 
ön az Agrárkamara elnöke, és benn ül az Országgyűlésben, tehát ha az 
Agrárkamaránál születik valami döntés, az azonnal becsatornázódik a 
Mezőgazdasági bizottságba, majd törvény formájában becsatornázódik a 
parlamenti ülésnapra, ahol persze lehet mindenkit, aki nem rendelkezik öt 
hektárnál többel – nem rendelkezem egy hektár földdel sem –, teljesen 
hülyének nézni a mezőgazdaságban, de ahogy Czerván képviselő úrnak az 
általános vitában elmondtam annak idején… (Czerván György: Most már 
ötödször! Gratulálok!) Igen, mert a képviselő úr volt az, aki ott az általános 
vitában arról beszélt, hogy nyilván van egy szűk kör az Országgyűlésben, 
amely rendkívüli módon ért a mezőgazdasághoz, ezt sosem vitattam el, hogy 
az önök tudása nyilvánvalóan több, de azt meg önök ne vitassák el, hogy 
először is ha valaki egy kicsit távolabb áll, lehet, hogy máshogy látja a 
dolgokat, hozhat be új szempontokat.  

Ahogy engem delegált a párt, a Demokratikus Koalíció, amelynek 
nincsen vagy nem indult vezetője agrárkamarai választáson, és szerintem 
nincs is senkinek ilyen ambíciója, bár ha sokáig beszélnek, lehet, hogy a végén 
találunk olyat, aki ezt ambicionálni fogja, eljövök a Mezőgazdasági bizottság 
ülésére, mert szeretnénk látni érvényesülni azokat a XXI. századi jogi, 
mezőgazdasági és azon – hogy mondjam? – tágabb értelmű elképzeléseket, 
amiket mi képviselünk, úgy önöket is szívesen látjuk a honvédelmi 
bizottságban, hátha nálam színvonalasabban tudnak hozzátenni például a 
hibrid hadviselés témájához. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük a szíves invitálást – nem valószínű, hogy élünk 

vele.  
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): És az nem kukorica, csak mondom.  
 
ELNÖK: Szavazásra teszem fel az indítványt. Kérdezem, hogy ki az, aki 

egyetért a tervezettel és az ehhez csatolt, Győrffy Balázs által szóban 
indoklással is kiegészített indítvánnyal, hogy azt nyújtsa be a Mezőgazdasági 
bizottság. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 
többség. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás. – Dr. Vadai Ágnes a 
szavazó dr. Varga Lászlónak: Te nem szavazhatsz!) Varga László nem 
szavazhat ebben a bizottságban. (Közbeszólások, derültség.) Tehát szeretném 
látni a kezeket. (Szavazás.) 2 nem (Dr. Steinmetz Ádám: Én tartózkodom.) és 
1 tartózkodás mellett a bizottságunk benyújtja az imént vitatott 
módosítóindítvány-köteget.  

A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  
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Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a vitáról szóló jelentést 
benyújtsuk a tisztelt Háznak. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú.  

Kérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani a 
következő vitában. (Senki nem jelentkezik.) Nem kíván. Akkor a kormányoldal 
sem kíván előadót állítani. Bizottságunk ebben tehát úgy dönt, hogy nem 
kíván előadót állítani.  

Nincs több olyan döntés, amelyről határoznunk kellene, ezért a 3. 
napirendi pontot lezárom.  

Az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása, az öntözés 
elősegítése és a vízkészlet védelme érdekében teendő 
összehangolt intézkedésekről szóló H/3462. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 4. napirendi pontra: „Az ivóvízhez való hozzáférés 
biztosítása” szöveggel kezdődő című határozati javaslatot nyújtott be H/3462. 
számon Tóth Bertalan és további sok MSZP-s képviselőtársa, többek között az 
indítványtevők között szerepel Varga László is, és, gondolom, ő lesz az előadó, 
ezért megadom a szót Varga Lászlónak. (Dr. Vadai Ágnes távozik az ülésről.) 

Dr. Varga László szóbeli kiegészítése 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon leegyszerűsítve a kúttörvény kapcsán 
tettünk több szakmai javaslatot; azért használom ezt a kifejezést, mert azt 
gondolom, hogy a társadalomban, a közéletben egyre inkább ismertté vált az 
elmúlt hónapokban az a probléma, hogy 2018. december 31-éig engedélyezni 
kell, kellett – nyilván itt most már van egy javaslat az egyes belügyi tárgyú 
törvények keretében, amely szerint ez a moratórium két évvel kitolásra kerül, 
de néhány héttel ezelőttig az az állapot állt fenn, hogy 2018. december 31-ig 
engedélyezni kell – az összes engedély nélkül létesített kutat, vízkivételi művet 
Magyarországon. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy ezeknek nagyon jelentős 
része még akkor létesült, amikor ehhez semmiféle engedély nem kellett, tehát 
gémeskutakról, kisebb háztáji és egyéb célt szolgáló kutakról beszélek.  

Ismert az a tény is, és ez is szerepel a határozati javaslatunkban, hogy a 
lakások mintegy 5 százaléka nincs bekapcsolva a közműves ivóvízellátásba 
Magyarországon, tehát ezeknek a háztartásoknak a számára az egészséges 
vezetékes ivóvíz nem garantált. Álláspontunk szerint ez az Alaptörvény 
kapcsán is felvet kérdéseket, aminek a magyar állam nyilván így-úgy próbál 
megfelelni, próbálja ellátni ezt a fajta kötelezettségét. Megfigyelhető az is, 
hogy nagyon sok helyen az ilyen, sokszor engedély nélkül létesített vízkivételi 
művek, kutak az ilyen ivóvízhez való hozzáférési jogot is biztosítják, különösen 
ott érdekes ez egyébként, ahol nagyon magasak, adott esetben vidéken 
indokolatlanul magasak a vízdíjak. Általában a kisebb településeket sújtja ez, 
adott esetben akár négyszeres-ötszörös mértékű a különbség a vízdíjakban. 

Jött egy javaslat még az előző ülésszakban az önök részéről, már látva, 
hogy közeleg a moratórium vége, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a kérdést. 
Én sokszor elmondtam, hogy a jövő nemzedékek szempontja és a 
vízbázisvédelem is egy nagyon fontos kérdéskör, de a jelen nemzedékek 
szociális szempontjait is össze kell hangolni ebben a tekintetben. Én tettem 
egy kísérletet erre, az akkori előterjesztésükhöz benyújtottam egy módosító 
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indítványt, ha emlékeznek, az elsők között szólaltam fel ebben a dologban, és 
akkor lettem így tanácskozási joggal tagja tulajdonképpen a bizottságnak, itt 
voltam, önök előtt megérveltem ezt a javaslatot – egyébként egy viszonylag 
hosszú, és szerintem konstruktív, értelmes vitát folytattunk le akkor talán nem 
feltétlenül politikai éllel itt a bizottság előtt –, sok mindenre tettem ebben 
javaslatot. Szerintem olyan szempontokat tettem asztalra, amelyek a két nagy, 
fő szempontot összehangolták. Önök azzal szavazták akkor ezt le, hogy 
álláspontjuk szerint kibírja az alkotmányosság próbáját a javaslatuk, tehát 
nem alaptörvény-ellenes, illetve hogy egy kormányrendeletben fogják 
szabályozni a részszabályokat, és ezért nem szükséges az a munka, amit én 
ebben módosító indítványban tulajdonképpen elvégeztem.  

Az első az, hogy nem állta ki az alkotmányosság próbáját az a javaslat, 
tehát a köztársasági elnök megküldte azt a javaslatot az Alkotmánybíróságnak, 
és az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította. Kettő: 
szerintem pont a szempontok összehangolása miatt nem megfelelő szint a 
kormányrendeleti szabályozás ebben a tekintetben.  

Most önök a moratórium eltolását meg néhány egyéb részletszabályt 
beadtak az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz, ez két évvel tolja ki a moratóriumot, tehát mondjuk 
Damoklész kardja egy kicsit feljebb emelkedett, de – hogy egy totális 
képzavarral éljek – azért még ott lebeg a konkrét esetben sok százezer magyar 
család és egyébként háztájin gazdálkodó ember fölött, mert nyilván vannak 
olyan vízkivételi művek, amelyek persze tisztán gazdasági érdeket szolgálnak, 
ez egy másik történet, nem erről beszélek, hanem a vidéken élő 
kisgazdálkodókról és azokról, akik tényleg a családjuk fenntartása érdekében 
használnak ilyen kutakat. Szerintünk világosan kell fogalmazni ebben a 
kérdésben, és nem kell várni ebben a kérdésben. Ha nem azonnal kezd el 
lépéseket tenni a kormány és az Országgyűlés, ha nem egy nagyon szigorú 
forgatókönyv szerint, akár ezt a határozati javaslatot elfogadva és támogatva 
megy az Országgyűlés ebben a témában, akkor hipp-hopp megint eltelik ez a 
két év, és lehet, hogy két év múlva ugyanitt fogunk ülni a Mezőgazdasági 
bizottság ülésén, és arról fogunk beszélgetni, hogy mégis mit kéne csinálni 
azért, hogy az embereket ne sújtsa annak a lehetősége, hogy akár százezres 
nagyságrendben kelljen fizetniük azért, hogy az alapvető jogaik biztosítva 
legyenek.  

Ivóvízről van szó, házi vízigényről van szó, amibe tehát a mi 
álláspontunk szerint bele kell érteni a háztájit is, és arról van szó, hogy ne 
sújtsa százezres nagyságrendben teher azokat, akik önhibájukon kívül 
kerültek ebbe a helyzetbe, és egyszerűen csak egy régen, az akkori más 
jogszabályi környezetben létesített kútjukat szeretnék engedélyeztetni. 
Szerintünk vannak szociális szempontok, itt a mentesítés lehet a megoldás, de 
konkrétan a mai napon azért vagyunk itt, hogy adott esetben ezt a határozati 
javaslatot elfogadva az EU Víz Keretirányelvében biztosított lehetőséggel is 
éljünk, magyarán: hogy a leginkább rászoruló, egyébként nem gazdasági és 
nagyon nagy nagyságrendű vagy a vízbázisvédelmet is veszélyeztető 
nagyságrendű vízkivételeket is engedélyezzük akár, annak a lehetőségét 
biztosítsuk jogszabályban.  

Ez egy fontos lépés szerintem, ami nagyon sok feladatot generálhat 
mind a kormány, mind az Országgyűlés számára, és megadja a lehetőségét 
annak, hogy ha önök ezt a tárgysorozatba vételt támogatják, akkor nagyon 
rövid úton, mi nyitva állnánk arra, hogy akár a jövő héten, de minél 
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hamarabb, adott esetben a tavaszi ülésszak elején elfogadva ezt, egy nagyon 
feszes, szoros menetrenddel a konkrét kérdéskört megoldó jogszabályi 
környezetet alakítsunk ki.  

Arra kérem önöket, hogy támogassák az előterjesztést, és várom a 
hozzászólásukat. Köszönöm.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Engedjék meg, hogy röviden magam is reflektáljak, mivel elég sokat 

foglalkozom ezzel a fúrtkút-üggyel, és ugyan a határozati javaslat szélesebb 
spektrumot nyit meg, hiszen a vízbázisvédelem, a vízgazdálkodás, az 
öntözhetőség és minden egyéb témakörre kiterjed (Dr. Varga László: Így 
van!), de majdnem csak a fúrt kutak ügyével kapcsolatban hallottunk itt az 
előterjesztésről, ezért ezzel kapcsolatosan csak nagyon röviden meg szeretném 
ismételni, amit helyesen mondott a képviselő úr: két év moratórium, határidő 
van – ezt azért teszem meg, hogy minden fórumot megragadjunk arra, hogy az 
érintettek erről tudomást szerezzenek –, tehát 2020. december 31-ére 
módosítjuk azt a határidőt, ameddig majd kötelező lesz nekik a bejelentés. Ez 
a jogszabály várhatóan a jövő heti szavazáskor véglegesítődik. Azt, hogy ki lesz 
az alanya, és mit kell egyáltalán tennie ebben az eljárásban, hogy a bejelentés 
alatt mit értünk majd – ez már egy izgalmasabb kérdés –, azt a jövő év első 
félévében tervezzük, hogy figyelembe véve az ön által is említett 
megsemmisített, a köztársasági elnök úr indítványára az Alkotmánybíróság 
által megsemmisített jogszabályt, tehát ott látnunk kell, hogy mi a mozgástér, 
az EU Víz Keretirányelvének fő szabályát, de leginkább, és ez a szándékunk, az 
ilyen fúrt, ásott kutakkal rendelkező, ma még tulajdonosként nevesíthető 
személyek érdekeit.  

A Fidesz irányelveiről tudok csak egyelőre nyilatkozni. A jogalkotási 
szándék megvan, ennek fő irányelve, hogy rendkívül egyszerű és ingyenes 
legyen ez az ilyen kút tulajdonosainak. Ennyit tudunk most mondani, és ezen 
belül kell beleférjünk az összes, már bennünket kordában tartó egyéb 
jogszabályba, mint például az Alkotmánybíróság határozatába, az EU-s 
határozatba, s a többi. És úgy gondoljuk, hogy mivel – láttuk – sok frakció 
megszólalt ebben, a fúrt kutak ügyében, ezért én november 21-ei dátummal 
minden frakcióvezetőnek írtam egy levelet, november 21-én, amelyben azt 
kértem, hogy december 10. napjáig írásban legyenek szívesek javaslatot tenni, 
hogy majd ebben az eljáró jogszabályban… Mert hogy most időpontot 
módosítunk két évre, az egy triviális dolog, de hogy mit tegyünk majd az eljáró 
jogszabályban, melyek legyenek a fő irányelvek, akár az is, amit a képviselő úr 
szóban megtett, vagy akár amit itt a határozati javaslatában is pedzeget 
részterületen, de legyenek szívesek ezt megküldeni. Sajnálom, hogy a 
képviselő úrhoz ez még nem jutott el a frakcióvezető úrtól, mert, mondom, 
elég régen, most már relatíve elég régen megtettem ezt a kérést feléjük, és úgy 
gondoltam, hogy a parlamenti ülés utolsó hete egy tisztességes dátum arra, 
hogy az ezzel kapcsolatos vélelmüket közreadhassák.  

Várhatóan január-februárban megindul a szakmai egyeztetés az 
Agrárminisztériummal, a Belügyminisztériummal és minden más érintett 
szervvel. Én említettem, a Fidesz-frakciónak van egy döntése, amely a 
rendkívüli egyszerűséget és az ingyenességet célozta meg fő irányelvnek, ezen 
belül pedig hogy technikailag nézzük meg, hogy kikre vonatkozik egyáltalán, 
hogy vonatkozzon-e mindenkire. Én például az ásottkút-tulajdonosokat ebből 
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kivenném. Ugyan ma úgy szól a törvény, hogy: vízi létesítmények, és ebbe a 
mai fogalmi körben beletartozik az ásott kút, de én nem gondolnám, hogy 
ásott kúttal egy olyan védett vízbázisréteghez el tudnak jutni, amit védenünk 
kellene, ezt nem tudom feltételezni, leginkább a technikai okánál fogva, és 
még jó néhány ilyen kérdést szeretnénk először tisztázni. Teljesen helyesen 
mondja, ugyanez az álláspontunk: vannak a háztáji célú, a magáncélú 
vízkivételek – hogy kell ezt mondanom? –, tehát -kiemelések, és vannak a 
gazdasági célúak. A gazdasági célú, az egy roppantul más kategória, ott 
feszesnek, szigorúnak kell lenni, ott észen kell lenni, mert nagy átmérőjű 
csövekkel, bányásztechnológiával nagyon mélyre le lehet menni, és ott észen 
kell lenni, ott tudni kell, hogy ki kaphat ilyen engedélyt, hogy kell legalizálni, s 
a többi. Ennél sokkal egyszerűbbnek gondoljuk a klasszikus, házi 
környezetben meglévő, víznyerésre alkalmas kutak – úgymond – legalizálását.  

Leginkább az EU kérését szeretnénk ezzel teljesíteni, hiszen a további 
vízkormányzáshoz való pályázati pénzeink függnek attól az EU részéről, hogy 
fel tudjuk-e tárni a fúrt kutak eloszlását, hogy hol és mennyi van. Ma még erre 
senki nem tud választ adni, mi sem, erre tettünk próbálkozást, az 
Alkotmánybíróság azt megsemmisítette, nekifutunk még egyszer jövő 
tavaszra. Ehhez kértem minden frakció segítségét, hogy ha van érdemi ötlete 
az eljárás rendjét illetően, hogy minél egyszerűbb és ingyenes legyen, és ők ezt 
hogyan gondolják, akkor szívesen vesszük ezeket a technikai jellegű 
javaslatokat – remélem, most már távol vagyunk attól, hogy ebből politikai 
vitát csináljunk –, hogy tényleg, akkor hogyan oldjuk meg. Úgyhogy várom ezt 
a javaslatot.  

Megjegyzem, hogy az Agrárminisztérium egy előrehaladott állapotában 
egy nagyobb léptékű, vízüggyel foglalkozó kérdéskört már előkészített, 
várhatóan jövő tavasszal fog bekerülni a parlament elé, amely tulajdonképpen 
ezeket a kérdéseket feszegeti, de ennél sokkal részletesebben, mint amit a 
határozati javaslat itt megemlít egy-két pontjában. Vízbázisvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkormányzás, öntözés és minden egyéb, vízzel kapcsolatos 
téma egy nagyobb arányú újrafésülése elindult, és várhatóan jövő tavaszra az 
a parlament elé benyújtható állapotba kerül.  

Mondhatnám tehát azt, hogy a kormányzatnak sokkal előrébb való 
jogalkotási állapota van most, mint amit egyáltalán a határozati javaslat 
kezdeményezne mind a két területre, mind a fúrt kutak esetére, mind pedig a 
vízkormányzás, a vízgazdálkodás, az öntözhetőség kérdésében. Igen, leírja, 
hogy ma 100 ezer hektár öntözhető, miközben 400 ezer hektárt szeretnénk 
öntözni, az EU meg azt mondja, hogy most már senki se öntözzön többet, 
mint amennyit eddig öntözött – csak hogy érzékeltessem, hogy közben mivel 
kell megütköznünk. Persze, az EU-ban sok helyen már vízhiány van, de mi 
egyelőre vízfogadó és egyelőre vízbőséggel rendelkező ország vagyunk, mi 
tehát egy picit másképp gondolkodunk ebben, hogy, igen, nekünk még van 
lehetőségünk az öntözött területek bővítésére. Na, ilyen kérdéseket fog 
várhatóan tisztázni a jövő évi, az Agrárminisztérium, a miniszter úr által 
jegyzett előterjesztés.  

Ebből következőleg – hogy ide is eljussak – a határozati javaslatot nem 
támogatjuk most befogadásra.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ha még nem érkezett meg a válaszunk, akkor akár én is össze tudnám foglalni 
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itt nagyon röviden, úgyis készül jegyzőkönyv is, hogy nyilván az ingyenesség 
és az egyszerűség a legfontosabb a számunkra is a fúrt kutak szabályozásával 
összefüggésben. Talán még a „garancia” szót tenném hozzá, hogy tényleg ne 
érezzék azt a kúttulajdonosok, hogy ez arra megy ki, hogy később majd esetleg 
valamilyen adó alapját fogják képezni.  

 
ELNÖK: Tehát a fenyegetettség kiküszöbölése, mi ezt így fogalmaztuk 

meg magunk között, hogy a fenyegetettség kiküszöbölése. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jó, köszönöm, 

ugyanarról beszélünk, jó. 
 
ELNÖK: Úgy van! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ha ezek 

megvalósulnak ebben a tervezetben, akkor biztos vagyok benne, hogy akár 
összpárti támogatást is kapni fog.  

Ennek ellenére én ezt a határozati javaslatot azért támogatásra 
javaslom, és inkább az időtényező okán. Örülök, ha az elnök úrnak olyan 
információi vannak, hogy önök már előrébb állnak a jogalkotás területén, de 
azért nem volt régen, egy hónapja volt, amikor a moratóriumot nagy hirtelen 
ki kellett tolnunk, és ha jól rémlik, talán még el sincs fogadva az a javaslat… 

 
ELNÖK: Nincs, a jövő héten lesz.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen, tehát azért 

arról beszélgetünk, hogy jócskán benn leszünk a decemberben, mire a 
parlament reményeink szerint szentesíti ezt a módosító javaslatot, a magyar 
vidéken pedig nyár óta nagyon sokan ezen aggódtak, és nemcsak a 
kúttulajdonosok, hanem tényleg a települések vezetői, a jegyzők is 
mindannyiunkat kétségbeesetten kerestek, hogy mi lesz itt, hiszen hónapokon 
belül lejár a határidő. Nem baj tehát, ha többet beszélünk róla, nem baj, ha 
több formában meg tudjuk vitatni ezt az ügyet, úgyhogy támogatom, annak 
ellenére is, hogy örülök azoknak, amiket az elnök úr elmondott. Köszönöm.  

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

Nincs. Az előterjesztőnek adok szót viszonválaszra.  

Dr. Varga László viszonválasza 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Csak röviden szólnék. Igen, egy szélesebb kört fog meg az előterjesztés, tehát a 
határozati javaslat… 

 
ELNÖK: Így van! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Nyilván azért emeltem ki a 

„kúttörvény”-vonatkozását az ügynek, mert a konkrét problémakörrel így 
szembesül a lakosság, tehát így lett ez egy, a közéletben, azt gondolom, 
különösen vidéken vagy a kertvárosi övezetekben napirenden lévő ügy, hogy 
elkezdték az emberek ezt beszélni, hogy: jaj, istenem, van itt egy kötelezettség, 
aminek meg kéne felelni, és bizony nagyon sokan elég nehéz napokat is 
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megéltek, mert nagyon komoly bizonytalanságban voltak, hogy milyen fizetési 
és egyéb, engedélyezési kötelezettség fenyegeti őket.  

Én örülök, hogyha a fenyegetettség megszüntetése irányába mozdulnak 
el, értem, hogy a jogalkotási szándék megvan. Arra hívnám fel a figyelmet, 
hogy azért ez a problémakör évek óta ismert, erre hívtuk fel a figyelmet 
korábban is, erre hívtam fel a figyelmet a javaslatomban, a módosító 
javaslatomban is még júniusban, ha jól emlékszem (Közbeszólás: Júliusban!), 
vagy júliusban, illetve azt szeretném mondani, hogy szerintem ebbe a 
folyamatban kiválóan beilleszthető a határozati javaslat, tulajdonképpen az 
időfaktor szempontjából ezt támogatja és segíti. Én… Hogy mondjam? 
Lejegyzeteltem, tehát azt mondta az elnök úr, hogy ingyenes és egyszerű 
legyen… 

 
ELNÖK: Ez a Fidesz-frakciónak a jelenlegi stratégiai, fő iránya, hogy 

tisztázzuk. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Szerintem ez rendben van, 

nagyon örültem volna annak, hogyha ez korábban és hamarabb és 
hatékonyabban valósul meg. Szerintem a problémakör már hamarabb látható 
volt.  

December 10-éig tegyünk javaslatokat az ön levele szerint. Nyilván ha 
nagyon leegyszerűsíteném, azt mondanám, hogy már volt kettő az asztalon, 
mert volt egy módosító indítványom, meg itt van ez a határozati javaslat, de 
azt gondolom, hogy természetesen van véleményünk a kérdéskör kapcsán, ezt 
meg fogjuk fogalmazni. Szerintem azonban helyes volna, hogyha ezt a 
határozati javaslatot támogatná a bizottság, és a tárgysorozatba vétele 
megtörténne, már csak azért is, mert mi az Országgyűlés képviselői vagyunk, 
és ezzel tulajdonképpen egy keret közé terelhetjük a kormány munkáját, és 
garanciákat kaphatunk arra, hogy nagyon legkésőbb tavaszra általánosan és 
mindennek megfelelő szabályozás lesz, amiben persze természetesen ott van 
az öntözés kérdésköre, általában véve a vízgazdálkodás kérdésköre is.  

Én tehát határozottan azt kérem önöktől, hogy sok százezer magyar 
ember érdekében, az ő megnyugtatásuk érdekében már idén tegyünk 
lépéseket, és támogassák ezt a határozati javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A frakcióvezetőknek írt levélben kiemeltem 

– és most akkor megismétlem, ha az az igény, hogy erről miért nem 
nyilatkozik a Fidesz –, hogy mi a fő irányelve, ez a mondat szerepel benne: „A 
Fidesz frakciójának szándéka egyértelmű: a lehetőségek szerint a 
legegyszerűbb eljárásrend megalkotása oly módon, hogy az érintett 
állampolgárokat semmilyen díjfizetési kötelezettség ne terhelje a vízi 
létesítmények bejelentése kapcsán.”. Ennél egyértelműbben nem tudjuk 
egyelőre megfogalmazni a szándékunkat, és ezt, mondom, írásban közreadtuk 
a frakcióvezetőknek.  

Határozathozatal 

A vitát itt lezárom, szavazásra teszem fel a kérdést. Kérdezem, hogy ki 
az, aki egyetért azzal, hogy a H/3462. irományszámú határozati javaslatot 
tárgysorozatba vegyük. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ez 3. Ki az, aki tartózkodik ennél a szavazásnál? (Szavazás.) Ez 6. Nem 
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szavazatot nem számoltam meg. A bizottságunk nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt.  

A 4. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Az 5. napirendi pont az egyebek. Röviden: december 6-án, tehát 
holnapután, csütörtökön 14.30 órától lesz a vendégünk a Libanoni 
Köztársaság mezőgazdasági minisztere és hatfős delegációja. Apáti István már 
jelentkezett erre az eseményre. Kérném szépen bizottságitag-társaimat, hogy 
ha tehetik, akkor vegyenek részt ezen a tanácskozáson. Egyébként– mint 
ahogy már múltkor is említettem – a délelőtt 10 órától az Agrárminisztérium 
épületében megtartandó libanoni agrárgazdasági kiállításra, bemutatóra és 
tanácskozásra is meghívást kaptunk.  

Miután a mostani tudásunk szerint várhatóan ez az ülésünk az idei 
évnek az utolsó ülése, ezért megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem 
bizottsági tagjainknak a részvételt, hiszen nem volt olyan bizottsági ülésünk, 
amely határozatképtelen lett volna, ezt nagyon köszönöm a tagoknak, és 
megköszönöm a titkárságnak, a gyorsíróknak a munkáját. Mindenkinek áldott 
karácsonyt, boldog új évet, jó pihenést kívánok! És köszönjük a bizottság 
titkárságának, hogy jelzésértékkel élt, hogy túl vagyunk advent első 
vasárnapján, és közelgünk a várakozás időszakában a karácsonyhoz. 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e bárkinek kérdése, észrevétele. 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az egyebeket is lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 00 perc)  

 

 

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  
 


