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Napirendi javaslat

1. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló
2008. évi CI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/468. szám, új/átdolgozott
változat a T/417. szám helyett
(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke

Balogh József (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Pócs János (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Ficsor Ádám (MSZP)
Harangozó Gábor (MSZP)
Varga Géza (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)
Vona Gábor (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 41 perc)

Elnöki megnyitó
FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a

bizottság tagjait. Köszöntöm a bizottsági munkánkat segítő tisztviselőket, és köszöntöm
mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését.

Nem tervezett, de egy módosító indítvány következtében kezdeményeztem a bizottság
ülését két napirendi ponttal. Kérdezem: ezekhez a napirendi pontokhoz van-e kérdés,
észrevétel?  (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazzunk a napirendről. Ki az, aki elfogadja,
hogy ezeket a napirendi pontokat tárgyaljuk? (Szavazás. - Mindenki jelez.) Egyhangú, e
szerint fogunk haladni.

Az első napirendi pont tárgyalásán előterjesztőként szeretnék részt venni, ezért az ülés
vezetését Horváth István alelnök úrnak átadom.

(Az ülés vezetését Horváth István alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a
megjelent vendégeket.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló
2008. évi CI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/468. szám, új/átdolgozott
változat a T/417. szám helyett

Első napirendi pontunk a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és kárenyhítési
hozzájárulásról szóló törvény módosítása. Itt a részletes vitához két módosító javaslat
érkezett. A módosító javaslatokat beadó képviselőtársunk, Szabó Rebeka képviselő asszony
jelezte, hogy nem tud részt venni ezen az ülésen, ennek ellenére a két módosítást nyilván
vitára bocsátjuk, és szavazunk róluk.

Először is szeretném átadni a szót az előterjesztőnek, hogy véleményezze a módosító
indítványokat. Parancsoljon, elnök úr!

Módosító javaslatok megvitatása
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A két módosító indítványt egy

tárgyalási menetrendben válaszolnám meg, azután persze majd külön szavazunk róluk, de
mind a kettő ugyanazt a kérdést feszegeti, ami az általános vitára való alkalmasságnál is elénk
került.

Előterjesztőként nem támogatom a módosító indítványt. Gyakorlatilag most már az
indítvány kapcsán újra az merült fel, hogy a befizetési határidő ne a jóváírást jelentse, hanem
az átutalás megindításának az időpontja legyen a befizetési határidő. Jogtechnikailag ez
kezelhető, de sajnálatos módon ez a gyakorlat oldaláról nem kezelhető, hiszen a befizetési
módozatok többfélesége és az egyes pénzintézeti szervek többféle időben való utalási
magatartása miatt sajnálatosan előállhat az a helyzet, hogy a pénz meg nem érkezése miatt a
kárenyhítésben részt vevő érintett személyt ki kellett zárni, mert a határidő napjáig nem került
átutalásra a pénz, miközben egy átutalási időszak miatt történik a készletezés. Tehát
gyakorlatilag éppen az érintettek részére biztosított az eredetileg megfogalmazott
törvényjavaslatban a garancia, hogyha jóváírásra kerül az általa befizetett önrész, akkor
biztos, hogy részese lehet a kárenyhítésnek. Emiatt egyik indítványt sem támogatnám, mert
gyakorlatilag mindkét indítvány erről szól.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Átadom a szót a kormány képviselőjének.
Parancsoljon!

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Köszönöm, elnök úr.

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatokkal kapcsolatban az idő rövidsége miatt
kormányálláspontot nem tudtunk kialakítani. A tárca álláspontja az, hogy nem támogatja a
módosító javaslatokat, egyetértve azzal az általános indokolással, hogy a pénzmozgás
esetében a rendszer működőképességének a fenntartását, zökkenőmentes működését az
szolgálja, ha a pénz megérkezik, éppen ezért valóban segítünk a gazdálkodóknak azzal, ha az
eredetileg megfogalmazott szövegjavaslat marad. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) A továbbiakban Varga Géza képviselőtársunk
jelentkezett. Parancsoljon!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szabó Rebeka
képviselőtársam Magyar Zoltánt kérte meg, hogy képviselje az álláspontját, de neki éppen
most van a felszólalása, így az előterjesztő Szabó Rebekát próbálom képviselni, de a saját
álláspontom is az, hogy amit az elnök úr, a törvényjavaslatot előterjesztő Font Sándor úr
indokolásként elmondott, az nekem éppen az ellenkezőjét igazolja, de lehet, hogy különböző
logikára jár az agyunk.

Én most nem mennék bele abba, hogy a bank hogy s mint. Az indokolásban, az
elutasítás indokában az volt, mivel a bankok különböző banktechnikai folyamatokat
alkalmaznak, esetleg nem ugyanaz az átutalás. De mi mindenképpen Magyarországon,
Európában vagyunk, esetleg egy vagy két napról lehet szó. Nem akarok megbántani egy
bankot sem, de mondjuk a takarékszövetkezet nem egy nap alatt utal, hanem másfél vagy két
nap alatt, csak ilyesmiről lehet szó. Azt gondolom, a gazdák felé ennyire gyorsan az Agrárkár-
enyhítési Alap sem reagál, hogy most ne adj' Isten egy vagy két nap számítson, viszont, ha a
gazdák szempontjából nézzük - és én onnan próbálom nézni -, minden szempontból annyira
kiszolgáltatottak vagyunk, hogy itt legalább nekem, mint gazdának rálátásom van arra, hogy
mikor megyek el a postára, mikor adom fel a pénzt az Agrárkár-enyhítési Alapba, de az, hogy
az én bankomnál másfél nappal, egy nappal vagy három nappal tovább tart az átutalás, azt
gondolom, hogy a nemzeti együttműködés kormánya, a nemzeti együttműködés programja
vagy a gazdák jó közérzete, ilyen hasonló érveket tudnék felhozni. Arra kérem az előterjesztő
Font Sándor képviselő urat, ezt gondolja meg, hiszen tudjuk, ha nem támogatja ezt a módosító
javaslatot, akkor ez nem fog átmenni. Arra kérem, a gazdák szempontjából nézzük ezt, hogy
egy-két nap az alap működőképességét egészen biztosan nem befolyásolja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Hozzászólásra jelentkezett Gőgös Zoltán
alelnök úr. Parancsoljon!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Azért kértem szót, mert annak idején
az Igazságügyi Minisztérium minket is megvezetett ebben az ügyben. Ezt szeretném
elmondani Font elnök úrnak, mert ezt még ő sem tudja, ugyanis egyetlen törvényben sem a
jóváírás napja van ilyen esetben, sem az APEH-nál, sem sehol, hanem, ha a feladás dátumát
igazolja valaki, akkor az teljesített feladásnak minősül, szja-idény, éjfélig belefér az szja-ba.
Nem a jóváírásról van szó. Akkor, nem tudom, mire hivatkozva, az Igazságügyi Minisztérium
azt mondta, ez így nem jó, mert akkor van jogbiztonság, hogyha az összeg jóváírásra kerül.
Ebből az ügyből nem kerültünk ki győztesen. Most ennek a kérdésnek a felvetése nem a
minisztériumok közötti vita, hanem ez a parlament kezében van.
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Azt gondolom, és azt kérem a Sándortól, mivel van még idő a szavazásig, fontoljuk
ezt meg. Tavaly körülbelül hetvenen estek ki emiatt a kárenyhítésből, jégvert
szőlőtulajdonosok - néhány az én kerületemben is volt -, akik befizették mondjuk 29-én a
pénzt, de valamilyen ok miatt nem érkezett meg az MVH számlájára, és nem tudtunk segíteni.
Akkor már nem volt lehetőség törvényt módosítani, mert akkor már nem volt parlamenti
időszak. Tervbe volt véve, hogy módosítjuk ezt a szabályt, pontosan ezen ok miatt. Én
megértem, hogy ebben az igazságügy merevnek mutatkozik, de, ha már kezünkben van a
döntés, ne alkalmazzunk a mezőgazdaság szereplőinél negatívabb szabályt, mint amit
egyébként általában alkalmazunk más esetekben. Sehol nem a beérkezés dátuma van, mert az
igazából csak az MVH-n múlik, hogy mit mond. Nyilván igazolni kell a számlát neki is, hogy
el tudja számolni, hiszen az elküldött számla nem keverhető össze mással, de ugyanígy egy
feladóvevénnyel is tudja a kuncsaft igazolni, ha jogvita van. Szerintem érdemes lenne ezt
megfontolni, van még egy-két óra. Azt kérem, hogy legalábbis egyharmadot adjunk, hogy
szavazásra kerülhessen a javaslat, és azt kérem a többségtől, fontolja meg ezt a szavazásig,
hiszen a Házszabály akkor is lehetővé teszi ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását, ha
elfogadott módosító javaslat van. Nem Házszabályszerű, nem érint nyitott szakaszt, de azt
kérem, fontoljuk ezt meg, gondoljuk ezt meg, a termelők érdekében.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Hozzászólásra jelentkezett Sáringer-Kenyeres
Tamás képviselő úr. Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr, parancsoljon!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Én olyan állásponton
vagyok ebben a szituációban, hogy a polgárjogi törvényben van egy ilyen kategória, az illető

átutaló bankszámlájának a megterhelési napja, tehát ez azt jelenti magyarul, hogy az egy
egzakt nap, egy egzakt pont, amikor is megterhelésre került a kifizető számlája. Én azt
mondom, hogy ebben a szituációban tulajdonképpen az MVH-nak majdnem mindegy, hogy
30-a előtt érkezik a pénz, vagy a 30-ai utolsó nappal érkezik a sajátos magyarországi banki
giro rendszerből adódóan, ami teljes káoszt tud mutatni. Mindenképpen azt mondanám, hogy
beszéljük át, és ha lehet, akkor a továbbiakban is azt a lehetőséget alkalmazzuk, hogy ne egy
határnapot határozzunk meg pénzügyi vonalon az ügyintézésre, hanem egy olyan határnapot,
hogy mikor kell valamit feladni pénzügyi vonatkozásban.

Természetesen a többségi álláspontot el fogom fogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, van-e még hozzászólás a képviselőtársak
részéről?  (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, visszaadom a szót az előterjesztőnek.

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék megemlíteni ezzel
kapcsolatosan, bár nem gondoltam, hogy ilyen mélyen belemegyünk. Először is, az
indítványban most toljuk ki szeptember 30-ára éppen ezt a befizetési határidőt, ezt csak
érzékeltetni szeretném. Hogyha emiatt aggály merül fel, hogy esetleg a gazdák a június 30-ai
időt már elmulasztották, akkor most egy elég komoly időszakot kapnak arra, hogy erre
figyeljenek oda. Legyünk szívesek, akár az érdekképviseleti szerveken, akár a falugazda-
hálózaton keresztül - ez majd a kormányzat feladata lesz - az érintett kársújtotta területeken
erre nyomatékosan felhívni  gazdálkodók figyelmét.

Ami a konkrét jogtechnikai részét illeti: az Államkincstár azt látja, hogy mikorra
érkezett be a pénz, azt nem, hogy mikor utalták el. Tehát a beérkezés, illetve a jóváírás
egészen pontosan rögzíthető, mint ami eddig is a törvényben van, de az nem, hogy mikor
adták fel, ez jogvita esetén valóban igazolás kérdése, ezt tisztázzuk. Éppen ez volt az a
szituáció, amire azt mondták, hogy az alanynak csak a beérkezett pénzek esetében van
jogosultsága részt venni a kárenyhítésben. Értem azt az aggályt, amit itt felsorolt, és
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valamilyen szinten azt mondom, akkor gondoljuk újra, hogy mindig a feladás dátumához
kötjük, az említett szja esetében is.

De, amint említettem, nagy valószínűséggel az egész kárenyhítési törvénynek
újragondolás alá kell kerülnie. Pontosan látják önök, hogy itt csak egyetlenegy évre teszünk
kivételt a szeptember 30-ával, pont azért, mert ez egy átmeneti és egy vészhelyzet, a rendszer
újragondolása hosszabb időt vesz igénybe. Én rá merném bízni a következő időszakban a
jogalkotókra, hogy amennyiben a kárenyhítési rendszer újragondolása úgyis nagyobb időt
vesz majd igénybe, akkor térjünk vissza a befizetés, illetve az átutalás, jóváírás pontos
vitájára.

Megjegyzem, nem tudom, észrevették-e, a parlament jogi főosztálya tett egy
megjegyzést az indítványhoz. A megjegyzés így szól: az indítvány nem a törvényjavaslat
pontos szövegét vette alapul, az ajánlás a módosító javaslat teljes szövegét tartalmazza.
Gyakorlatilag itt valamilyen hibát vétett az indítványtevő. Ha ezt most ebben a formájában
elfogadjuk, akkor biztos, hogy mi még egy koherenciazavart csinálunk, vagyis pontosan nem
is tudom, hogy mit csinálunk, mert egyelőre nem ez a törvényszöveg került benyújtásra a jogi
főosztály megjegyzése szerint. Nem tudom, hogy mit, ki kellene bogarászni, de egyelőre nem.

Tehát ezek azok az aggályaim, amelyek miatt ezt az ad hoc indítványt nem merném jó
szívvel engedni, hogy szavazzuk meg, és a parlament is szavazza meg. Legyenek szívesek
mindent megtenni azért, hogy a három hónap kiterjesztéssel hívjuk fel az érintettek figyelmét,
hogy legyenek szívesek, ne az utolsó napon kezdjék el az utalást, hanem az előtte lévő
minimum öt napban gondosodjanak róla, legyen ennyi felelősségük, és akkor viszont biztos
vagyok benne, hogy jogtechnikailag a törvényjavaslat viszont helyes lesz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselője kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztőt?

DR. FELDMAN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem
kívánom, köszönöm.

ELNÖK: Akkor Jakab István képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Elfogadva azt az érvet, hogy a
legfontosabb, hogy rendezni tudjuk az emberek helyzetét, akceptálva azt, hogy most nem
lehet kockáztatnunk, hogy esetlegesen bármilyen jogtechnikai hibát vétünk, és akkor megint
kicsúszunk,  én magam ezt érdekképviseletként is elfogadva, ha most így fogadjuk el, és
közzé tesszük, mindent megteszünk azért, hogy az információ eljusson az emberekhez, akkor
viszont kötelezzük magunkat arra, okulva ezen a példán is, - mivel nincs ráhatásunk arra,
hogy az egyes bankok milyen technikával dolgoznak -, igenis, a feladás dátuma szerepeljen
majd az elkövetkező időszakban.

Én tehát csak egyet kérek: most ne kockáztassunk, mert nagyon fontos, hogy
megszülessen a döntés, méghozzá az emberek érdekében.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Sáringer-Kenyeres Tamásé, utána Gőgös Zoltáné a szó.
.
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Maximálisan

elfogadom Font Sándor úr érvelését, úgyhogy mindenféleképpen azt javasolom, fogadjuk el
ezt így, ahogyan előterjesztésre került, és utasítsuk el a módosító javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös Zoltáné, utána Font Sándoré a szó.
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ezt az álláspontot közben megnéztem, de magyarul: ezt a
javaslatot nem lehet megszavazni, de vannak itt jogászok, egy perc alatt megegyezünk egy
bizottsági módosító javaslatban, amit viszont be tudunk nyújtani, és akkor nincs jogtechnikai
probléma.

A mostani törvényjavaslat szövegéhez passzoló bizottsági módosítóval ez a kérdés, ha
még ideiglenesen is, megoldható, de ha bent is marad a törvényben, azt gondolom, ez a
későbbi törvényből ki lesz véve, ha most a bizottság többsége meg tud egyezni. Az egy dolog,
hogy mit fog dönteni a parlament, de úgy látom, most már nem tartalmi vita van, hanem az,
hogy ez a módosító nem jó.

Azt javasolom, gondolkodjunk rajta, van még időnk, és semeddig sem tart, hogy
megírjuk a bizottsági módosítót.

ELNÖK: Elnök úr, szeretnél reagálni?

FONT SÁNDOR (Fidesz): Szeretnék szót kérni. Nekem az az aggályom, hogy a
bizottság életében már többször volt ilyen, amikor észrevettük, hogy hibás a módosító
indítvány, és a bizottság bizottsági módosítóval korrigálta. Igen, de hozzáteszem, akkor még
volt egy hetünk, hogy átadjuk a kormánynak, hogy átfuttassa az akkor illetékes Igazságügyi
Minisztérium. (Gőgös Zoltán felé:) Te pontosan tudod, ilyenkor mi történt, és úgy jött vissza
utána a parlament elé. Pontosan láttuk, hogy az a módosító indítvány, amit tettünk, tényleg
minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelő, tehát megvalósítható.

Ma azonban egy rendkívüli eljárás előtt vagyunk, hiszen a Házszabálytól eltéréssel az
általános vita, a részletes vita és a módosító indítványokról esetlegesen a végszavazás meg
fog történni. Magyarul: nincs időnk átfuttatni azon a kormányzati rendszeren, amelynek
ilyenkor minimum illene ránézni arra a technikainak tűnő bizottsági módosító indítványra,
hogy nem vétettünk-e ott valamit, mert elnézést, tisztelem, becsülöm az általad ismert jó
képességű jogászokat, de bármi becsúszhat.

Én nagyobb kockázatát látom annak, hogy egy hibás törvényt hozunk, mint azt, hogy
nyomatékosan felhívjuk a média hatásán keresztül a kormányzat és a magunk
érdekképviseleti szervein keresztül a gazdák figyelmét, hogy uraim, most, még egyszer ebben
az évben hosszabbítottuk a befizetési határidőt, de nagyon figyeljenek oda, hogy ne az utolsó
napon fizessék be, hanem minimum öt nappal előbb indítsák el a befizetést. Én ebben látom a
kisebb kockázatot, minthogy egy rossz szabályt hozzunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Varga képviselő úr,
parancsoljon!

VARGA GÉZA (Jobbik): Én szomorúan hallgatom ezt a vitát, mert, ha ezt egy
gazdatársam hallgatná, akkor azt mondaná, ez az a csűrés-csavarás, amihez ti nagyon jól
értetek ott, az Országgyűlésben. Azt hiszem, itt valóban elvi kérdést, elvi döntést kell hozni,
mert az élet nem úgy működik, Sándor. Ha a bank nem egy-két, hanem öt nap alatt utal át, az
a gazda mit csinál, amelyiknek hat nap alatt utal át? Ez az érvelés egy gazda szemével
egyszerűen nem működik.

Mi a választók képviselői vagyunk, és talán ezt a szempontot kellene előtérbe
helyezni. Most még mondhatnám, de véletlenül sem akarom szaporítani a szót, hogy a
Kincstárnak egyszerűen nincs igaza, amikor azt mondja, csak azt látja, hogy mikor érkezik be
az átutalás. Minden bankbizonylaton ott van, hogy mikor indították el az utalást, tehát ez az
érvelés nem igaz.

Arra kérek mindenkit a bizottság tagjai közül, hogy ezt a gazda szemével nézzék.
Persze, tudjuk, a pályázatoknál is az van, hogyha 30-án 24 óra a határidő, akkor 24 óra előtt öt
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perccel vagy fél órával ott áll mindenki a pályázata beadásával. Egyszerűen az élet nem így
működik, hogy akkor majd felhívjuk a figyelmüket, hogy most az egyszer időben fizessék be.
Egyszerűen nincs másról szó, mint egy gesztusról, annak érdekében, hogy a gazdák azt
mondják, arra, hogy mikor adom fel, van ráhatásunk, az az én hatókörömben van, nem függök
senkitől, ha azt teljesítem. A gazda joggal elvárja, ha határidőre teljesített, ne neki kelljen
megszívnia – bocsánat a kifejezésért –, ha az egyik banknál technikai hiba lesz, vagy elromlik
a rendszer, vagy most akármit kitalálhatunk.

Kérem a bizottság tagjait, különösen Sándort, az előterjesztőt, hogy ezt a gazdák
szemével újra nézzük át.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. (Jelzésre:) Ehhez
kapcsolódik még? (Pócs János: Igen.) Pócs János képviselő úré a szó.

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Azért a gazdák elébe ezzel a történettel emelt fővel állhatunk
ki, mert három hónapot kaptak. Most azon vitatkozunk, hogy három hónap vagy még három
nap? Én nem hiszem, hogy ezt a gazdák ne tudnák elfogadni.

ELNÖK: Köszönöm szépen Pócs képviselő úrnak.  (Jelzésre:) Jakab képviselő úré a
szó.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, eddig
is következetes voltam, most is következetes maradok. Nekem egyetlen kérdésem és
problémám van. Hányadika van ma? Június 28-a. Mikor jár le a határidő? 30-án.

Képviselőtársaim! Legyünk nagyon korrektek és következetesek. Két napunk van arra,
hogy itt, a mai szavazáson ez a változtatás átmenjen. Én azt mondtam, és tartom magam
hozzá - ez maradjon így kifelé, a kommunikációban is -, hogyha ezzel kockáztatunk, hogy
esetlegesen nem tudjuk 30-áig megoldani, sokkal több kárt okozunk, mint azt, hogy most,
ebben az egy kivételes esetben felhívjuk a társaink figyelmét arra, hogy emberek, nem
akartunk kockáztatni, azt akartuk, hogy szeptember 30-áig be tudjátok ezt fizetni, figyeljetek
oda, a bankotokkal egyeztessetek.

Ugyanakkor – még egyszer szeretném vastagon kiemelni és duplán aláhúzni –, mivel a
nemzeti agrár-kárrendezési rendszerről szóló törvényt minden körülmények között ezt
követően alapjaiban meg kell változtatni, akkor azt a jogelőnyt alkalmazzuk, amit a
képviselőtársunk kért. Én a magam részéről ezzel érvelek, mert korábbról itt talán vannak a
bizottságban képviselő hölgyek és urak, akik emlékeznek, ezt jó magam is így kezeltem.
Tehát én pontosan emlékszem - ein Mann ein Wort -, de most arra kérem képviselőtársamat,
hogy két nap miatt ne kockáztassunk, mert többet veszítünk, mint amennyit nyernénk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. Engedjék meg a képviselő
urak, hogy én is egy-két szót szóljak.

Gyakorlati tapasztalatból el tudnám mondani, és Pócs képviselő úrhoz csatlakoznék,
ezt most valóban meghosszabbítottuk három hónappal, de azt kérem, ne felejtsék el, hogy ma
már az utalások nagy része elektronikus úton történik. Számtalan olyan kereskedelmi példa
van, hogy elektronikus úton történik az utalás, de ha nincs fedezet a számlán, akkor van egy
papírom, hogy az átutalást ugyan elindítottam, de abban a pillanatban a számlán nem volt
pénz, s ez ugyanolyan jogi hézagot ad. Tehát el lehet fogadni a Kincstárnak azt, hogy az a
biztos pénz, ami már odaérkezett, mert ha elindítok egy utalást, az nem jelenti azt, hogy
nekem fedezetem is volt arra az utalásra. Erre számtalan ilyen példa van a kereskedelemben.

Tehát azt gondolom, ha ebből a szempontból segíteni akarunk a gazdáknak, akkor
talán az a legjobb érv, hogy időben tájékoztatjuk őket, felkészítjük őket arra, hogy mi a
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kötelességük, mi a feladatuk, és egy következő átfogó rendezése ennek a bejelentésnek és az
átutalásnak, ami lehetőséget ad arra, hogy időben átutalják, és oda is érkezzen a pénz. Azt
gondolom, hogy ma, akár kereskedelmi vagy akár egyéb szempontból a feladás dátuma
abszolút nem azt jelenti, hogy volt is rá fedezet, és megtörtént a kiegyenlítés. Tehát az a
biztos, amikor odaérkezett az utalás. Ezen ugyan lehet vitatkozni, számtalan gyakorlati példát
tudok ezzel kapcsolatosan mondani.

Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Farkas képviselő úr!

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Egy kérdésem lenne, amire majd szeretnék a

minisztériumtól választ kapni. Ma reggel utaltam át a Kárenyhítési Alaphoz (Gőgös Zoltán:
Nem kapod vissza! – Derültség.) Nem erre vagyok kíváncsi, hanem arra vagyok kíváncsi,
hogy ez mikor kerül a számlára. (Font Sándor: Abban a pillanatban.) Akkor miről beszélünk?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ficsor képviselő úr!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Van egy félreértés. Ha azt mondják a kollégák, és
egyébként persze helyes és jó gesztus, hogy három hónappal kitoljuk, és nem azon a három
napon múlik, de mi fog történi a kommunikációban? A kommunikációban az fog történni,
annyi fog ebből átmenni a hírekbe, hogy szeptember 30-ig van meghosszabbítva a határidő.
Ennyit fognak belőle érteni, és hiába mondjuk, hogy majd az érdekképviselet, meg ez, meg
az, meg amaz majd magyarázza, szeptember 30-a, ez az egy mondat lesz a hírekben, ez fog
bevésődni. Még ezzel sincsen gond, mert Farkas képviselő úrnak igaza van, egy csomó olyan
bank, elektronikus utalás és a többi van, hogyha még akár 29-én vagy 30-án adják fel, akkor is
be fog érkezni.

Körülbelül száz gazdáról beszélünk, Gőgös képviselő úr is mondta, legutóbb hetven
volt. Egyébként, ha valaki teljesen jóhiszeműen nem fizeti be, hanem majd 28-án, 29-én, 30-
án battyog be a takarékszövetkezetébe vagy a bankjába, de ott nem jól működik az ottani
rendszer, mert délután 4 óra előtt két perccel ért oda, és a nénike már nincsen ott, nem hagyja
neki jóvá, vagy a számítógépes rendszerük nem elég gyors, emiatt nem fog beérkezni. Ez
körülbelül száz gazdát érint, de ők, szerintem józan ésszel felfoghatóan, önhibájukon kívül -
mert ők 30-áig ezt el akarták utalni -, a bankjuk hibájából, a rendszer hibájából el fognak esni.
Ezt lehetne oldani.

A kockázatról pedig azt szeretném mondani, amit Font előterjesztő elnök úr is
mondott, azt hiszem, ha az államigazgatás rendszerében ez most egy hétig még mozogna,
pörögne, ha most megcsináljuk. Tehát őket kellene megkérdezni, meg tudják-e csinálni, és
szerintem ezt nem kellene túlbonyolítani.

ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Több hozzászólást nem látok, a vitát
lezárom. Visszaadom az előterjesztőnek a szót, és utána szavazunk. (Jelzésre:) Amennyiben
nincs új fejlemény, akkor szavazunk.

Nyilván a módosításokról kell szavaznunk. A vitát egyről folytattuk le, de majd külön-
külön kell szavaznunk a módosításokról.

Szavazás a módosító indítványokról
Az első módosításról szavazunk. Aki a módosítással egyetért, kérem, igennel

szavazzon! (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja. Köszönöm szépen. Ki tartózkodik?
(Szavazás. - 3 tartózkodó szavazat.)
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A második módosításról szavazunk. Aki ezzel egyetért, igennel szavazzon! (Szavazás.
- Két igen szavazat. ) Ki tartózkodik? (Szavazás. - 3 tartózkodó szavazat.) Tehát semmilyen
módosítást nem fogadtunk be.

(Jelzésre:) Alelnök úr!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Egy bizottsági módosítóval korrigáljuk ki ezt a
módosítót.

ELNÖK: Konkrétan mi a módosítása?

Gőgös Zoltán ügyrendi javaslata
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A javaslatom az, hogy most a bizottság addig ne fejezze

be az ülést, amíg nem írunk az egyébként rossz módosító helyett egy tartalmában megfelelő

módosító javaslatot, és én erről az ügyrendi javaslatról kérek szavazást.
Bocsánat, ügyrendi javaslatom van, most arról szavazzunk, ami az ügyrendi

javaslatom volt, készítsünk e helyett jó bizottsági módosítót.

ELNÖK: Rendben van. Ügyrendi szavazás következik. (Font Sándor: Ügyrendi
szavazáskor minden frakciónak joga van az ügyrendi indítványról kifejteni a véleményét, hogy
támogatja vagy nem támogatja. Visszavenném az ülés vezetését.)

(Az ülés vezetését Font Sándor elnök veszi át.)

ELNÖK: Ügyrendi indítványhoz érkeztünk. Minden frakciónak joga van az ügyrendi
indítványhoz a véleménye kifejtésére, annak támogatására vagy elutasítására.

Szeretne-e valaki élni a szókérés jogával frakciónként, a benyújtott ügyrendi
indítvánnyal kapcsolatosan? (Jelzésre:) Varga Gézának megadom a szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Az előterjesztést támogatjuk. Különösebben nem
indokolnám, hiszen az előző vitában már mindenféle indok elhangzott, úgyhogy a mi
részünkről a javaslatot támogatjuk.

ELNÖK: A KDNP részéről Sáringer-Kenyeres Tamás!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): A magam részéről nem támogatnám a
módosítót.

ELNÖK: A Fidesz részéről magam fejtem ki ezt a hasonló érvelést. Mint említettem,
itt az eljárás a Házszabálytól való eltérés lenne. Rendkívüli helyzetben vagyunk. Tehát nem
arról van szó, hogy nem tudnánk, vagy nem mernénk egy módosító indítványt netán bizottsági
szinten megfogalmazni, de én nem vállalhatom fel annak a felelősségét, hogy ezt a
kormányzat megfelelő szervei két minisztériumon - ez a Vidékfejlesztési, valamint a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - ne futtassuk át, márpedig ezt fizikailag nem
tudjuk megtenni. Ez az egyetlenegy okom, de én ezt politikailag nem vállalhatom fel, ezt
őszintén mondom.

A tartalmi részével egyébkén én magam egyetértenék, ezt is elmondtam, és
mondhatjuk azt, hogy ígéretet teszünk arra, hogy amikor ez a kérdés, ez a törvény szóba kerül,
akkor ez súlyponti kérdés lesz, hogy tisztázzuk, illetve nyilatkozzon erről a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, hogy valóban a jóváírás és az átutalás megfogalmazás közül miért
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nem tudjuk az átutalás szót bevállalni, úgy, ahogyan az előbb itt említett példánál, a személyi
jövedelemnél, a fizetésnél és az egyebeknél is. Én most ezt nem vállalhatom fel.

Az indítványtevő kéri-e, hogy szavazzunk az ügyrendi javaslatról?

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem kérem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor, ha jól láttam, szavaztunk az indítványokról, és
megállapításra került, hogy sem az 1-es, sem a 2-es indítvány egyharmados többséget sem
kapott.

Kérdezem: ehhez a napirendi ponthoz van-e még további kérdés, észrevétel? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, az első napirendi pontot lezárom.

A második napirendi pont az Egyebek.

Egyebek
Kérdezem, van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Parancsolj, Tiffán Zsolt!

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Az elmúlt napokban és hetekben több borosgazdától, illetve nemcsak borosgazdától,

hanem a mezőgazdaság más területéről is kaptam először észrevételeket, hogy az MVH
legutóbb lezárt két katalógusában a magyar gyártók által gyártott gépek, legyen az acéltartály,
hordó vagy egyéb munkagép, gyakorlatilag mind-mind nullás besorolásúak a korszerűségi
mutató alapján, a külföldiek nagy része pedig egyes.

Tehát a gazdák azt kérik, vizsgáljuk ezt felül, hogy ne kerüljenek hátrányba ezek a
gyártók. Itt a saját fejlesztésű magyar gépgyártásról van szó, munkahelyteremtésről van szó,
és a magyar gyártók által gyártott gépek majdnem zöme mind nullás, tehát a pályázatoknál
hátrányos helyzetbe kerülnek ezek a mezőgazdasági gépek. Mi, a szőlő- és borágazat azt
szeretnénk kérni, hogy ezt vizsgáljuk felül a mezőgazdaság teljes vertikumában.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, ez az élelmiszeripari beruházásokhoz
kapcsolódik, most, a jövő héten van az indítványodból előadás. (Tiffán Zoltán: Igen.)

Tiffán Zsolt indítványa
Azt kérnénk szépen, amennyire tudjuk, pontosítsuk, hogy ez melyik kiírás, mert akkor

a bizottság titkárságát kérném meg, hogy erről egy tájékoztatót készítsen Tiffán Zsolttal, és
utána hivatalosan meg fogjuk indítani a kiírók felé, hogy ennek mi volt az indoka. Ha ez
valóban így van, akkor valóban rosszul hangzik elsőre, hogy a magyar gépgyártók által
gyártott gépek felhasználás esetén alacsonyabb pontozást kapnak, mintha külföldiek által
használatos technológiát ruházna be a pályázaton részt vevő cég vagy magánszemély.

(Jelzésre:) Jakab Istváné a szó.

Jakab István felvetése
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Az Egyebekben lenne egy egészen más

területről jelentkező probléma, amiről azt gondolom, ide kell hoznom a bizottság elé. Nagyon
nehéz aratás előtt vagyunk, a széles járművek ügyéről van szó. Változatlanul azok az
információk jönnek hozzám ma is, hogy összeírják a gazdákat, és tájékoztatják, milyen
jogszabályoknak kell megfelelniük. Megértjük, hogy a közlekedés biztonságát mindenütt
garantálni kell, de ez viszont nem azt jelenti, hogyha nincs szervizút, és egy gazda át akar
menni a földjére, és a gazda nem 6 órakor, hanem 6 óra 30 perckor megy keresztül, akkor már
lehet bírságolni.
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Én nagy tisztelettel kérem az elnök urat, és nagy tisztelettel kérek mindenkit, aki jelét
tette, hogy ebben érdekelt, ezen a nézeten változtassunk, ugyanis ismételten nálam már a
350 ezer forintos számla megérkezett, tehát ez folyamatos, nem megy. Nagyon nehéz helyzet
van, ezt kérjük. Én magam ebben az ügyben már korábban átadtam a tárca részére egy
kodifikált szöveget jogszabály-módosításra, hogy ez az intézkedés egyszer s mindenkorra
felfüggesztésre kerüljön. Nem tartható tovább a helyzet a gazdák részéről. Őszintén,
tisztességgel kérem, hogy ebben lépjünk. A koordinációs értekezleten vita volt róla, de most
nem magyarázatot, hanem intézkedést kérünk.

Két éve küzdünk ezzel a dologgal. Én értem, hogy hatnak a régi reflexek, de az aratás
itt van, és túl kell élnünk ezt a szörnyen nehéz aratást. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kérem a titkárságtól, hogy a most elkészült
jegyzőkönyv alapján a Vidékfejlesztési Minisztériumot és a közlekedésért felelős miniszter
urat erről a problémáról átiratban értesítsük, és jelezzük, hogy van javaslatunk a rendelet
módosítására, hiszen ez rendeletben van. Talán van olyan verzió is, hogy e rendelet hatálya
alól mentesítsük útjukon a mezőgazdasági gépjárműveket, eszközöket és gépeket, de ez
legyen megint majd a kodifikálók feladata. Mindenesetre az átirat feltétlenül készüljön el a
jegyzőkönyv alapján.

(Jelzésre:) Gőgös Zoltán!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Egy megjegyzésem lenne. Bármennyire is nehezen
hihető, de ez egyenes következménye annak a plusz 350 milliónak, mert valahonnan be kell
szednie a hatóságnak a pénzt, és nyilván a legkönnyebb ellenállás irányába megy.

Különben a rendelet önmagában szerintem a legtöbb esetben nem is jogosítana
bírságra, csak ezt nem mindenki tudja, és azt hiszem, meg tudják erősíteni, a közigazgatási
eljárás szabályaiban maradt bent, nem tudtuk kivenni, hogy ne essen a szabálysértés
kategóriába, de a közigazgatási eljárás szabályai alatt maradt, hogy 5 ezer forintos jelképes
bírság legyen. Remélem, ezt hatékonyabban lehet kezelni.

ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Rövid leszek, köszönöm a lehetőséget.
Az igazság az, hogy megnéztük, ebben az évben a költségvetésben mennyi hitel volt

betervezve: 600 millió. Ezt a 600 milliót az emberek többségükben befizetik. 1. Tehát itt most
gyakorlatilag arról van szó, és a bírságolás azért van, mert egy különleges körülmény adódott,
és nem lehet betartani az előírásokat. 2. Az elkövetkező esztendőben pedig nem kívánjuk
ebben a formában fenntartani, erre kérjük az intézkedést. Tehát mondom: 600 millió forint
volt az adott költségvetési soron, és ezt nagyrészt befizették, de azt, amit nem kötöttek
engedélyhez, mert odamegy az ember, kiváltja az engedélyt, mindent megtesz, de most reggel
6 órától 7 vagy 8 óráig lehet, bár nem pontos az idézet a jogszabályból.

Tehát azt mondom, hogy ilyen időjárási viszonyok között embereket arra
kényszeríteni vagy meghatározni a gazdáknak, a gazdálkodóknak, hogy mikor menjenek ki a
földjükre, ez tarthatatlan. Példát kellene venni Ausztriáról, ahol odamegy a rendőr, és átsegíti
őket az úton. Kérem szépen, ez a helyzet, hatnak a régi reflexek.

Volt, amikor átvettem a gazdától a telefont, és próbáltam a rendőrrel beszélni, volt
ebben elég párbeszédünk, de tarthatatlan a helyzet. Hozzáteszem, szívem szerint egyébként
odamentem volna, mert nagyon durva helyzeteket csinálnak, direkt vadásznak, ha meglátnak
egy gazdát a szélesebb járművével, már tudják, itt jön a bírság lehetősége. Sajnos, én ezen
túlvagyok, ezért kérem ezt átfogóan rendezni. Köszönöm.
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ELNÖK: Farkas Sándornak megadom a szót.

Farkas Sándor javaslata a kertészeti albizottság létrehozására
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen,
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A múlt heti bizottsági ülés után szóban

fordultam az elnök úrhoz.
Igaz, megállapodtunk abban, hogy nagyon nem szaporítjuk már az albizottságok

számát, de azért én egy nagyon fontos ágazatnak a mezőgazdasági bizottságon belüli
reprezentálását nem látom, ez pedig nem más, minthogy a kertészeti albizottságra teszek
javaslatot, már csak azért is, mert ez az országban a magyar mezőgazdaság legnagyobb kézi
foglalkoztatója, az egyik legnagyobb árbevétele, ugyanakkor, ha mi vidékfejlesztési
politikáról beszélünk, akkor a vidékfejlesztés nagyon fontos stratégiai ágazata, ezért kérem a
tisztelt bizottságot, hogy az albizottság megalakítását tegye lehetővé. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Biztosan megint csúcsot fog dönteni a mezőgazdasági
bizottságunk, tavaly az ülésezési óraszámban és a megtartott parlamenti nyílt vitanapokban,
valamint a mezőgazdasági bizottságunk által kezdeményezett vitanapok számában - ezek
nagyon értékesek voltak, merem így utólag magunkat értékelni -, most pedig az albizottságok
számába. Azt mondtam, ha Farkas Sándor érzi magában az erőt, akkor álljon ennek az élére,
és én ezennel szabadjára engedem. Még soha ennyi albizottságunk nem ülésezett. Egy éven
belül ki fog derülni, bírjuk-e szuflával ennyi albizottság munkáját feltölteni, de rendben van,
ne gátoljuk ezt.

Innen kezdve kérem az ellenzéket, hogy javaslatom alapján változatlanul a 6 fős
bizottságban a 4 plusz 2 arányszám tekintetében két ellenzéki képviselőt legyenek szívesek
majdan a kertészeti albizottságba delegálni, és ezt a következő ülésünkre megpróbáljuk
létrehozni.

(Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak megadom a szót.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Büszkék lehetünk
erre.

Tiffán Zsolthoz szeretnék csatlakozni, és ez volt az, amiért jelentkeztem, hogy a
mezőgazdaság teljes vertikumára nézzük át a géptámogatási rendszert, ugyanis olyan
visszajelzések is érkeznek, hogy bizonyos mezőgazdasági kapacitásmérethez nincs támogatott
gép. Tehát ezt át kell tekinteni, hogy a kicsitől a nagygazdálkodóig mindenki tudjon válogatni
a támogatott kínálatból. Ezt mindenképpen érdemes átvizsgálni.

Egy egyszerű példát mondok: egy kisebb gazdálkodónak, akinek 15-20 hektárja van,
nem kell olyan gépet vásárolnia, ami akár 200-300 hektár megművelésére is alkalmas lehet,
ezért tehát csatlakoznék hozzá, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy várhatóan 1-jén vagy
2-án relatíve nagyobb mennyiségű, a kormányzat által benyújtásra kerülő törvények fognak
megérkezni. Szinte biztos, hogy lesz olyan törvény vagy törvénycsomag, amely érinteni fogja
a mezőgazdasági bizottságot.

Mivel várhatóan július 19-e a parlament utolsó ülésnapja a rendkívüli nyári ülésszak
keretén belül, ezért azt tippelem, könnyen lehet, hogy a csütörtökön, pénteken benyújtásra
kerülő törvények hétfőn előírás szerint már tárgyalásra kerülnek, azaz hétfőn délelőtt
előfordulhat, hogy bizottsági ülésünk lesz. Kérem, erre készüljenek, és innen kezdve viszont
intenzívebb lesz a bizottsági üléseink száma, hogy a július 19-ei zárószavazásig a megfelelő

parlamenti előírásoknak megfelelően az általános vita, a részletes vita, majd végül a
szavazások megtörténhessenek. Egyelőre ennyit látunk előre.
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Megpróbáljuk a titkársággal a benyújtott törvények ismeretében minél hamarabb
kiküldeni a meghívókat, kérem szépen ennek majd a nyomon követését.

(Jelzésre:) Hanó Miklós, parancsolj!

Hanó Miklós felvetése
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én a parlagfűvel kapcsolatban

szerettem volna szólni. Mennek a felmérések és valószínűleg a bírságolások, de vannak
területek, ahová nem tudtak rámenni, nem tudtak vegyszerezni, még ma sem tudnak rámenni
a parlagfű irtása miatt, ezért valami humánusabb bánásmód kellene.

Tudom, a környezetvédők azt mondják, miért nem, de ha most nem lehet rámenni, és
nőtt a szankció, valamiféle mentesség lenne szükséges.

ELNÖK: (Gőgös Zoltán felé:) Képviselőtársam most azért örül, mert ezt a nehéz
problémát már nem neki kell megoldania. (Derültség.) Ez valóban egy kényes kérdés. Szintén
kérem a titkárságot, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az itt elhangzott jegyzőkönyv
alapján készítsenek egy átiratot, hogyan készülünk fel erre a kellemetlen időszakra. A hatóság
ilyenkor nem nagyon veszi szemügyre, hogy a megközelíthetőség, a fizikai kaszálás
elvégezhető volt-e, a tényeredményekből következtetnek jogszabálysértésre, magyarul, ha
nincs lekaszálva, akkor büntetnek.

Mivel most egy fedél alá került a Környezetvédelmi és a Vidékfejlesztési
Minisztérium, házon belül meg kellene beszélni, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel
hogyan fogják a helyzetet értékelni, amikor ilyen helyzet elé kerültek mind a gazdálkodók,
mind pedig az ellenőrök.

(Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Ebben az átmeneti időszakban hozzánk is érkeztek ilyen
felvetések, észrevételek, hogy a gazdák ugyanúgy áldozatai ennek a kérdésnek, mint ahogyan
az allergiások.

Tehát ma a társadalom egy kicsit kezd afelé menni, hogy ezek a fránya gazdák, akik
egyébként is agyon vannak támogatva, tízmilliós gépeken ülnek, még tenyésztik is nekünk a
parlagfüvet.

A gazdák ugyanúgy áldozatai ennek a kérdésnek, és ezen fordítani kellene legalább
egy átirat vonatkozásában, legalább mi támogassuk azt, hogy a gazdák áldozatok, és ne őket
nevezzük ki bűnbaknak, mert le lehet kaszálni az utak szélét az önkormányzatok által, akár a
réteket is, de amikor a napraforgóföldön van a parlagfű, akkor mit csináljon a gazda? Akkor
vagy fizeti a büntetést, vagy nem tudom, végigmegy a sorok között, és egyenként kihúzza a
parlagfüvet? (Zaj, beszélgetés.)

ELNÖK: Egyenként kérem a megszólalást, a jegyzőkönyvvezetést így nem tesszük
lehetővé.

VARGA GÉZA (Jobbik): Arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot,
képviselőtársaimat, ebben legyünk egységesek, hogy a gazdák az áldozatai, nem pedig az
okozói ennek a problémának.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Jakab István!

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Meggyőződésem, hogy ez vis maior helyzet, a bajt nem
lehet tetőzni.
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Elegendő gond a gazdáknak az, hogy a növényvédelmi munkát nem tudták elvégezni,
hatalmas a kár, akár tíz- vagy százmilliárdokban fejezhető ki. Elegendő veszteség a
gazdáknak az is, hogy a termés e miatt csökken, ráadásul vis maior helyzetben nem lehet
rámenni a talajra, és ezt nem lehet számon kérni.

Azt gondolom, ez egy szakma, és ezt illik mindenkinek tudomásul vennie, vis maior
helyzet van. Bátorkodom javasolni, ezt így is kezeljük, mert ha csak a papírforma szerint
megyünk, és nem nézünk a dolgok mögé, akkor nagyon nagy hibákat követünk el. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Győrffy Balázsé a szó.

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én is azt szeretném
alátámasztani, valóban az a helyzet, hogy nagyon sok ember allergiás, de ezzel már nem
tudunk mit kezdeni, mert jelenleg olyanok a körülmények, hogy nem lehet a gyomirtást
elvégezni.

Azzal, hogy a gazdákat agyonbüntetjük, a parlagfű még ott marad. Igazából ezzel
semmit nem fogunk elérni, csak azt, hogy a gazdákat megsarcoljuk, de ettől a parlagfű nem
fog eltűnni. Ezt mindenképpen én is szeretném hangsúlyozni és a kommunikációban ezt
hangsúlyosan képviselni. Köszönöm.

Font Sándor felvetése
ELNÖK: Én azt kérem kiegészítésképpen, az átiratban térjünk ki arra is, hogy a

megfelelő illetékesek válaszoljanak, hogy a selyemfű, amely mézelő virágzású, mikor került a
parlagfű kategóriájába, mert erre is ugyanolyan vágási kötelezettség van. Hozzáteszem, ma ez
óriási problémát jelent a méhészeknek, hiszen gyakorlatilag az akácvirágzás az esőzések miatt
nulla volt, és ez az első nagyobb felületű mézelő virág, de most erre is kiterjesztették a
kötelező kaszálást.

Mi okozta ezt az indítványt? Az allergiával foglalkozók? Annak a szakmai hátterét is
meg kellene nézni, hogy a selyemfű miért került bele a kaszálandó és az allergén növények
kategóriájába.

(Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak, majd Varga Gézának adok szót.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Csak annyit szeretnék
megemlíteni, hogy a parlagfű kapcsán eszembe jutott, a régi növényvédelem visszavonásán
töri a fejét az Európai Unió.

A mentességet kérnie kellene Magyarországnak, ugyanis, ha leépítjük ezt a
vertikumot, akkor ilyen szituációkban sem lesz lehetőség arra, hogy a gombaölőszeres,
rovarölőszeres és a többi védekezéseket el tudjuk végezni. Ez nem mostani feladat, csak
felhívom a figyelmet, a jövőben erre figyeljünk oda.

ELNÖK: Varga Géza!

Varga Géza megjegyzése
VARGA GÉZA (Jobbik): Még egy további, az előzőhöz hasonló problémát szeretnék

a bizottság elé hozni, ez pedig a fiatal gazdák helyzete. Nem akarok személyeskedni, Sándor,
de olyan levelek érkeznek hozzánk, hogy Font Sándor képviselő úr és Ángyán tanár úr mit
ígért, nevezetesen azt, hogy átláthatóvá teszik kormányváltás esetén a fiatal gazdák
pályázatának az elbírálását…

ELNÖK: Ez igaz, már kezdtem aggódni, mit ígértem.
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VARGA GÉZA (Jobbik): Az emberek nem felejtik el, hogy mit mondunk, erre
hivatkoznak. Most tudjuk, hogyha a hatezer pályázatból csak ezerre van pénz, akkor az ötezer
mind csalódott lesz. Értjük, miről van szó, de az az igényük, hogy a bírálat átláthatóbb legyen.
Az MVH kérésre sem adja ki a pontozás eredményét, ki kellene adni, de nem ez a gyakorlat.
Egyszerűen leveleket küldenek, amelyekben megkérték, de nem kapták meg. Tehát jó lenne,
ha ez legalább már áttekinthető lenne.

Tudjuk, itt az üzleti terveik elkészítése gumitégla volt ebben a pályázati rendszerben,
és legalább is úgy érzik, hogy ezzel a gumitéglával az MVH tud játszani, ezért jó lenne, ha ezt
láthatnák, és össze tudnák az egymásét hasonlítani. Egyszer klubot is létrehoztak, egymással
kicserélik az információt, de ezzel valamit mondani kellene. Az átláthatóság fontos a fiatal
gazdáknak, hogyan tudja a kormány, hogyan tudja a bizottság a pályázatok bírálatának az
átláthatóságát biztosítani.

ELNÖK: Tartok tőle, hozzánk még több ilyen panasz érkezett, nem az ígéretünk miatt,
az átláthatóság továbbra is nagyon nagy igény. A minisztérium nagyon sok gondja mellett
csak kettőt említenék. Az egyik az AKG-pályázatok helyzete, a másik a fiatal gazdáké. E két
témakörből olyan mennyiségű panaszos levél és helyzetleírás érkezik, amelyekre tekintettel
nyilvánvaló, ez a kérdés, hogy mi történt itt, nem kerülhető meg. Természetesen a
minisztérium ugyanígy ismeri ezt a problémát, és ennek a feltárásának már nekikezdett, mi is
várjuk ennek az eredményét. Tehát a problémáról pontosan tudunk.

Azt nem lehet, hogy nem adnak ki bírálati eredményt, az érintetteknek kötelező kiadni.
A másét valóban nem adhatják ki, de a sajátját kötelező. Tehát sajnos, tudunk a problémáról.

(Gőgös Zoltán közbeszólására:) Érintettség okán Gőgös Zoltán kér szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Az a probléma, szerintem azért is van itt jelenleg az
MVH, mert csak a támogató határozatok mentek ki, az elutasító határozatok még nem. Amíg
nincs hivatalos papír, az egy dolog, hogy fent van, megszületett a döntés, hogy ki nyert, de
valamilyen elutasító papírnak is lennie kellene, ami alapján az MVH-t hivatalosan meg lehet
kérni, adja ki a bírálatot, mert elvileg addig ez a pályázat nem zárult le. Tehát magyarul: ki
lett hirdetve a 970 nyertes, de elutasító papírt senki nem kapott. Az MVH-nak szerintem van
hivatkozási alapja, de akit elutasít, annak köteles kiadni a pontozást. Tehát akinek ilyen van a
kezében, biztos, hogy fedezethiány miatt elutasították, de megkérheti, hogyan pontozták.

Elnöki zárszó
ELNÖK: Így van, és mi is várjuk a minisztériumi áttekintés után a helyzetértékelést.
Amennyiben az Egyebekben nincs további észrevétel, ezt a napirendi pontot is és az

ülést is berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 34 perc)

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi

Font Sándor
a bizottság elnöke

Horváth István
a bizottság alelnök
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