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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

(Általános vita)

2.  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1666. szám)

(Általános vita)

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának

elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat /T/1702. szám)

(Jakab István, Font Sándor (Fidesz) és Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)

képviselők önálló indítványa)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke

Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke
Balogh József (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Pócs János (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Ficsor Ádám (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Vona Gábor (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Farkas Sándor (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)
Győrffy Balázs (Fidesz) megérkezéséig Jakab Istvánnak (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Tiffán Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Ficsor Ádámnak (MSZP)
Varga Géza (Jobbik) Vona Gábornak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Búsi Lajos helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Csuka Mária főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Mikó Zoltán főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Petykó Adrienn főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Vig Gyula kiemelt szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Elkezdjük a bizottsági ülést. Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat
segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik az egyes napirendi pontokhoz érkeztek
előadóként, és köszöntök mindenkit, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését.

A napirendi javaslatot az ismert módon kiküldtük a bizottság tagjainak. Három
napirendi pontot javaslok megtárgyalni az egyebek mellett az utolsó verzió szerint. Kérdezem,
hogy ehhez a napirendtervezethez van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a jelzett napirendi pontokat?
Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló T/1665. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Első napirendi pontunk szerint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/1665. számú törvényjavaslat általános
vitára való alkalmasságát fogjuk megtárgyalni. Több előadót jeleztek nekem a kormány
részéről, kérem, hogy majd mutatkozzanak be, hogy végül is ki képviseli a kormányt.
Megadom a szót az előterjesztőnek a kormány részéről.

Vig Gyula (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése

VIG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Én Vig Gyula vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartási
szabályozási főosztályán dolgozom mint osztályvezető. A mi szervezeti egységünk volt az,
amely összefogta ennek a törvényjavaslatnak az elkészítését. A 2011. évi költségvetési
törvényjavaslat az alkotmány előírásainak megfelelően úgynevezett tiszta költségvetés, azaz
nem tartalmaz semmilyen kapcsolódó törvénymódosítási javaslatokat. Az államháztartásról
szóló törvény 36. §-ának az előírása szerint a kormánynak a költségvetési törvényjavaslat
benyújtása mellett elő kell terjesztenie azokat a törvényjavaslatokat is, amelyek a javasolt
számok, előirányzatok megalapozásához, illetve a költségvetési törvény végrehajtásához
szükségesek. A T/1665. számú javaslat ennek a kötelezettségnek felelne meg.

A mellékelt törvényjavaslat 49 törvény módosítását tartalmazza, ami jelzi, hogy
meglehetősen nagy terjedelmű anyagról van szó. Ezek a törvényjavaslatok kimutatható
kapcsolatban állnak a 2011. évi költségvetés előirányzataival, összefüggnek a 2011. évi
költségvetési törvény végrehajtásával, illetve nem kapcsolódnak más, az Országgyűlés őszi
ülésszakán tárgyalásra kerülő törvényjavaslathoz.

Engedjék meg, hogy téma szerint jelezzem, hogy ez a törvényjavaslat tartalmaz a helyi
önkormányzatokkal összefüggő javaslatokat, adózással, az illetékekkel, a díjakkal kapcsolatos
módosító javaslatot, a foglalkoztatási közfeladatokkal, a szociális jellegű közfeladatokkal,
kulturális közfeladatokkal kapcsolatos javaslatokat, az oktatással, szakképzéssel, a
közigazgatási hivatali integrációval összefüggésben jellemzően technikai módosításokat,
illetve a javaslaton belül egy nagyobb, önálló részt képvisel az államháztartásról szóló törvény
javasolt módosítása, amelynek révén reményeink szerint az államháztartási szabályok
olvashatóbbakká, egyértelműbbé válnak a jogalkalmazók számára.

Engedjék meg, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó jogszabályok közül kiemeljem
azokat, amelyeket a javaslat érint! A termőföldről szóló törvény módosítására hívnám fel itt a
figyelmet, amely egy technikai módosítás: a törvény 25/B §-a kiegészülne egy mondattal,
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amelynek a szükségességét a közigazgatási szervek integrációja, a hivatali integráció
indokolja, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartás informatikai rendszere továbbra is a
FÖMI, a Földmérési és Távérzékelési Intézet kezelésében maradna, ezt nem érinti a
közigazgatási hivatali integráció.

Hasonló technikai pontosítást tartalmaz a kárpótlási jegy termőföld-tulajdon
megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló törvény tervezett módosítása,
amely szintén az integrációval van összefüggésben.

Technikai módosítást eredményez - tehát tartalmában nem változnak a szabályok - az
államháztartásról szóló törvény néhány rendelkezése. Ezek az európai uniós
agrártámogatásokhoz kapcsolódó, köztartozás-vizsgálattal, -levonással összefüggő szabályok,
az agrártámogatásokhoz és a cukorágazati hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséhez
igénybe vehető likviditási hitel, illetve egyes, az uniós támogatások előirányzatainak
kezelésére vonatkozó szabályrendszer, ez három téma. Mind a három évek óta változatlan
tartalommal, évről évre a költségvetési törvény részét képezte, és úgy gondoltuk, hogy mivel
tartalmi változás nélkül évről évre ismétlődő szabályokról van szó, ezek tartalmukban
államháztartási szabályokká váltak, ezért helyesebb, hogyha ezt az államháztartásról szóló
törvény tartalmazza mint általános szabály. Tehát a 2011. évben már nem a költségvetési
törvény tartalmazza az idevonatkozó szabályokat, hanem változtatás nélkül az
államháztartásról szóló törvény.

Kollégáimmal természetesen a legjobb tudásunk szerint igyekszünk megválaszolni az
egyéb felmerülő kérdéseket is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót, a lehetőséget a bizottság tagjainak
kérdés, észrevétel megfogalmazására. Parancsoljanak, parancsoljatok! Kinek van kérdése,
észrevétele? (Jelzésre:) Szabó Rebeka!

Kérdések, hozzászólások

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden csak annyit szeretnék
mondani, hogy mi nem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot - nem szeretnék hosszasan kitérni a
részletekre. Alapvetően nem azok miatt nem támogatjuk, amiket a kedves előterjesztő itt most
felsorolt, hanem mert a törvényjavaslatban számos olyan dolog van, ami ugyan nem érinti
közvetlenül a mezőgazdaság témakörét, de mi nem tartjuk elfogadhatónak. Ilyen például az
NCA finanszírozása, illetve jogosítványainak a megcsorbítása, de ezeket az általános vitában
majd úgyis elmondjuk. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Átadom az ülés vezetését Horváth István alelnök úrnak, hozzá szeretnék szólni.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Parancsolj, elnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Mi - a „mi” alatt természetesen a
kormánykoalíciót értem, a Fidesz és a KNDP szövetségét - támogatjuk az előterjesztést. Úgy,
ahogy a kormány képviselője is jelezte, mondhatnánk, hogy ez egy technikai jellegű
kötelezettség, önálló lábon való beterjesztése a megalapozó törvényeknek, hiszen három-négy
éve választottuk szét, addig egy hihetetlen vaskos kötet volt maga a költségvetés, és utána, ha
jól emlékszem, valami alkotmánybírósági döntés kötelezett bennünket arra, hogy ezeket
elkülönülten kell kezelni. E láb nélkül nyilván majdnem hogy értelmezhetetlen lenne a
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költségvetés teljes egysége, tehát most lett kerek a költségvetési törvényjavaslat minden
oldala. Az elő része az adótörvényeken valósult meg mint bevételi oldal, itt pedig számos
kérdés részletes szabályozása történik meg mindazokkal együttesen, amiket az előterjesztő
jelzett. Én még kitérnék egy-két, sokak részéről mindig érzékeny kérdésre, mint az
önkormányzatok, a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztás kérdése is e benyújtott törvény keretében kerül megállapításra. Sokakat
foglalkoztat mostanában, de nekünk kedves az egyházak szerepének másképp gondolása a
társadalomban a mi elképzelésünk, a mi társadalmi szemléletünk alapján, ez itt is
megnyilvánul az illetéktörvény tekintetében, amelyben az egyházi és nem állami fenntartók
esetében a humánszolgáltatások terén végre egyértelműen rendezi az illetékmentességet. És
sorolhatnék még további, olyan részeket, amelyek az általános mellett még figyelmet
érdemelnek, olyan apróság is, mint hogy a nyugellátás esetében a biztosított nyugellátás
összegének a stabilizálása elfelejtődött az előző kormányok részéről, különösen az ’51-es és
’54-es vagy későbbi születésűek esetében, a meghirdetett nyugdíjprogram keretében
biztosított nyugdíj összegét így próbáljuk stabilizálni.

Mindezekkel együttesen, mint említettem, a koalíció részéről támogatjuk az
előterjesztést, és általános vitára alkalmasnak találjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm. Gőgös Zoltán úrnak adok szót.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem inkább csak egy kérdésem lenne. A
természetvédelmi törvény módosítása is szerepel ebben az anyagban. Ennek a forrása hol van
a költségvetésben a kisajátításra? 2013-ig el kell végezni, az van itt, és nem emlékszem, hogy
a költségvetésben ilyen sorral találkoztunk volna. Egyébként én nem vagyok biztos abban,
hogy ez egy olyan nagyon jó ötlet, de ez nyilván kormányzati felelősség, hogy a
természetvédelmi területen most minden magánszemélynek kisajátítják a földjét. Nem tudom,
kormánypárti képviselőtársaim ezzel mennyire értenek egyet. Ez mondjuk egy tiszta helyzetet
teremt, ez kétségtelen, de azért ez nem kevés, úgy gondolom, már anyagilag nem kevés.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor megadom a szót az előterjesztőknek, hogy válaszoljanak a felmerült kérdésekre.

Válaszok, reflexiók

Petykó Adrienn (Vidékfejlesztési Minisztérium)

PETYKÓ ADRIENN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm önöket!
Gőgös úr kérdésére válaszolva: igen, a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelten fontosnak
tartja ezt a területet, hogy - ahogy ön is említette - rendezésre kerüljenek a védett természeti
területek. Itt a határidő kitolása 2013. december 31-e, amit a salátában rögzítettek. Ennek a
fedezetéül a költségvetés általános tartaléka szolgált a korábbiakban, illetve az fogja a
későbbiekben is szolgáltatni ennek a fedezetét. Köszönöm.

ELNÖK: Nem tudom, van-e esetleg olyan kérdés, amelyre még reflektálni szeretnének
az előadók. (Jelzésre:) Igen, tessék!



- 9 -

Dr. Csuka Mária (Nemzetgazdasági Minisztérium)

DR. CSUKA MÁRIA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csuka Mária vagyok az
NGM-ből. Üdvözlöm a bizottságot. Gőgös úr felvetésére reagálnék. Az, hogy ki kell sajátítani
ezeket a természetvédelmi területeket, szintén egy alkotmánybírósági határozat által előírt
feladat, tehát ettől nem tudunk eltekinteni, függetlenül attól, hogy milyen költségvetési hatásai
vannak. Köszönöm.

ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, akkor szavazunk róla.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a T/1665. számon előterjesztett, a költségvetést
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, és annak az általános
vitára való alkalmasságát elfogadja. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez,
gondolom, 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik?
(Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság többségi határozattal általános vitára alkalmasnak
találja az előterjesztést.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

A többségi véleménynek a parlamenti vitában történő kifejtésére Ódor Ferencet
javasolnám a többség részéről. Kisebbségi véleményt akartok-e megfogalmazni, van-e ilyen
előadóra javaslatotok? (Senki nem jelentkezik. - Gőgös Zoltán: Nem muszáj. - Szabó Rebeka:
Nem muszáj? Akkor nem. - Gőgös Zoltán: Ha mással van baj, akkor inkább ott kellene
elmondani. - Szabó Rebeka: Igen, az nem mezőgazdasági témájú. - Gőgös Zoltán: Akkor
inkább ott kell.) A kisebbségi véleményt megfogalmazók nem akarnak előadót állítani a
majdani parlamenti vita alkalmával. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a többségi vélemény
előadóját. Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Az első napirendi pontot lezárom, köszönöm a kormány részéről az előterjesztőknek a
jelenlétet.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény módosításáról szóló T/1666. számú törvényjavaslat (Általános vita)

A második napirendi pontra térünk rá: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló, T/1666. számon előterjesztett
törvényjavaslat, amelynek az általános vitára való alkalmasságáról fogunk dönteni.
Köszöntöm Búsi Lajos helyettes államtitkár urat és kedves kollégáját, dr. Mikó Zoltánt.
Megadom a szót a kormány képviselőjének.

Búsi Lajos (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése

BÚSI LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm a bizottság
tagjait. A 2007. évi XVII. törvény módosításának törvényjavaslati célja a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, rövidített és mindenki által ismert nevén az MVH által lefolytatott
eljárások gyorsítása, és így a támogatások mielőbbi kifizetéséhez szükséges jogi feltételek
megteremtése. A bevezetendő módosítások figyelembe vették a rendelkezésre álló tárgyi,
személyi és egyéb feltételek kereteit, hiszen mindenféle olyan jellegű módosítást, amit nem
tudnánk a későbbiekben teljesíteni, nem biztos, hogy szerencsés lenne megalkotni.
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Szeretnék kiemelni és csoportosítani néhány olyan kérdéskört, amellyel a módosítás
foglalkozik. A legfőbb elemek döntően két nagyobb részre csoportosíthatóak. Az egyik rész
az ügyfelek számára kedvezőbb eljárási szabályok meghozatala. Itt szeretném kiemelni a
jogcímrendeletek kihirdetésére vonatkozó klauzula beiktatását, amely az ütemezhetőséget, a
felkészülést tudja segíteni; másodikként az eljárási alapelveket kiegészítő rendelkezéseket
emelném ki, a költségtakarékosság és a költséghatékonyság elvét; az ügyintézési határidő
pontosítását, illetve megszabását; a jogutódláshoz kapcsolódó rendelkezések pontosítását; a
pénzügyi tárgyú rendelkezések folyamatát és az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó
rendelkezéseket. A második fő témaköre a hatékonyabb végrehajtást elősegítő szabályok,
amelyben az iratbetekintési jognak, szabályozottságának a pontosítása, az intézkedésben való
részvétel pontosítása, a hiánypótlásról szóló feltételek pontosítása és egyértelművé tétele,
illetve a kérelemfelfüggesztéssel kapcsolatos kérdéskörök egyértelműsítése szerepel.
Mindezen módosítási javaslatok mellett természetesen vannak olyan technikai
szövegpontosítások, valamint olyan, gyakorlati tapasztalatok alapján kidolgozott, a
közérthetőséget és az áttekinthetőbb szabályozást szolgáló rendelkezéseket tartalmazó
módosítások az általunk beterjesztett törvénymódosítási javaslatban, amelyek egyértelműen
az ügyfelek érdekeit szolgálják.

Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottságnak kérdések, észrevételek
megtételére. Parancsoljatok! (Jelzésre:) Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok szót.

Kérdések, hozzászólások

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni,
hogy ellentétben azzal, amit a helyettes államtitkár úr elmondott, ez a törvénymódosítás
egyáltalán nem ügyfélbarát, és nem is gyorsít semmit. Nem akarok tételesen végigmenni az
összes paragrafuson, és megmondani, hogy melyik miért nem - ezt majd az általános vitában
megtesszük, ha egyáltalán odakerül, de én megfontolnám a bizottság részéről, hogy ezt így,
ebben a formában általános vitára engedje-e. Ez egy nagyon hosszan vajúdó törvényjavaslat,
amely hosszú ideig elvérzett a minisztérium ellenállásán. Én úgy látom, hogy gyakorlatilag a
hivatal minden igényét sikerült érvényesíteni, de ebben az ügyfelek kapcsán - talán annak az
egy pontnak a kivételével, amit mondott, a támogatási időszakok megállapításán kívül - ebben
ilyen javaslat nincs. Én tehát azt gondolom, hogy ezt így nem kellene. Ez korlátlan
határidőket ad, szerintem van, amit a Ket.-tel ellentétes, szerintem alkotmányos probléma is
van némelyik paragrafussal kapcsolatban, egynél majdnem biztosan, ez a 35. §, a jogorvoslati
eljárásról szóló; ilyen, hogy fellebbezésnél új tényre, új bizonyítékra hivatkozni nem lehet, de
akkor minek fellebbezünk? Én tehát azt gondolom, ezt meg kellene fontolni, még mielőtt a
parlament elé kerül.

Nem jó a mostani eljárás rendje, ezt elöljáróban szeretném elmondani, tehát én ezzel
nem akarom védeni a jelenlegi rendszert - sokat kínlódtunk vele mi is. Azt is tudom, hogy
létszámkorlát is van, azt is tudom, hogy boldog-boldogtalan fellebbez, akkor is, hogyha úgyis
tudja, hogy annak semmi értelme, de nem biztos, hogy ezt így kellene kezelni. Ezzel egy
nagyon-nagyon önálló dolog lesz a hivatalból, amit én persze védtem, hogy ne kerüljön be a
kormányhivatalba, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy van egy olyan hivatalunk,
amelyre gyakorlatilag egyáltalán nem fognak vonatkozni semmilyen formában a
közigazgatási eljárási szabályok, és ennek a jogszabálynak minden egyes pontjában az van,
hogy mi mindent tehet meg az MVH, felsorolja, hogy milyen esetekben nem kell tartania a
határidőt, de az nincs benne felsorolva, hogy mi hosszabbíthatja a határidőket, és ilyen
esetben azt is bele kellene írni, hogy ilyen esetben mondjuk az ügyfélnek mi hosszabbíthatja
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meg a határidőket fellebbezésnél, jogorvoslatnál, egyébnél - erről ebben szó nincs. Úgyhogy
én megfontolásra ajánlom ezt a kérdést, ezen még kellene egy kicsit dolgozni.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Horváth István!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Gyakorlatilag kérdés is meg
vélemény is. Abban maximálisan egyetértek Gőgös Zoltán alelnök úrral, hogy jelen
pillanatban az MVH, legalábbis az ügyfelek részéről nem a legnagyobb megelégedésre
működik, tehát nap mint nap lehet olyanokat hallani, hogy van egyfajta igény arra, hogy az
MVH-t egy más struktúrában kell működtetni, vagy ha nem is más struktúrában, de legalábbis
legyen az a komfortérzete az embereknek, hogy ügyfélbarátabb az MVH; jelen pillanatban az
a komfortérzet, hogy nem annyira. Ezért én mindenféleképpen örülök annak, hogy ez most
napirenden van, annak is örülök, és bízom benne, hogy általános vitára fogjuk majd javasolni,
hiszen a vita arról szól, hogy érveket ütköztessünk, hogy esetleg egy rosszabb eljárásból
jobbat csináljunk, illetve hogy egy most meglévő, jónak tűnőt, rosszabbá ne tegyünk. Ez is
hozza számomra a kérdést.

Az összefoglaló anyagban szerepel az ügyintézési határidő. Én csak azt szeretném
kérni, hogy ebben nyugtassanak meg, hogy valóban ez az ügyfélbarátabb. Jelen pillanatban
45 napon belül köteles válaszolni az MVH, és ezt 3 hónapra bővíti a mostani előterjesztés. Ha
ebben segítenének, hogy az ügyfelek számára védhetővé tegyük, hogy mennyiben
ügyfélbarátabb a határidőnek a 45 napról a 90 napra való bővítése!

Összességében örülök, hogy ez téma, és bízom benne, hogy az általános vitában az
érveket majd ütköztetni tudjuk, és egy ügyfélbarátabb MVH-t tudunk létrehozni. És ha a
határidővel kapcsolatosan választ kapnánk, az megnyugtatna. Köszönöm.

ELNÖK: Ficsor Ádámnak adok szót.

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem is az a véleményem, hogy az
MVH eljárásrendjén van mit javítani és van mit változtatni. Hogy ez a törvény mennyiben
szolgálja ezt… Azt hiszem, szolgálhatná sokkal jobban is, miközben van ebben persze néhány
előremutató pont. Én azt javaslom és azt ajánlom megfontolásra mindenkinek, hogy minden
tapasztalat, nemzetközi és magyar azt mutatja, hogy egyetlen-egyetlenegy módon lehet
hatóságokat valóban megreformálni: ha rövid határidővel bejön az a szabály, hogy ha és
amennyiben indokoltan nem utasít el a hatóság, akkor iksz nap után automatikusan az ügyfél
javára születik meg a döntés. Az teljesen természetes, hogy ehhez sok száz-, esetleg ezerfős
létszámbővítésre lenne szükség az MVH-ban, és egészen biztos, hogy ehhez erős kormányzati
akarat kell, de én azt hiszem, hogy a megyei hivatalok átalakítása kapcsán ha nyilván
elsősorban a kormánypárti agrárképviselők a lobbierejüket arra tudnák összpontosítani, hogy
ez az MVH-t valamilyen módon megerősítse létszámban, szervezeti háttérben, akkor ezt meg
lehetne lépni.

Ez egy valóságos reform lenne, ez érdemben változtatna azon, ahogy az ügyfelek az
MVH-hoz viszonyulni tudnak azután. Ezt, azt hiszem - bár nem egyeztettünk -, mi is tudnánk
támogatni. Az ilyen technikai, apróbb módosítások, amelyek - én is úgy gondolom - nagyobb
részt inkább az MVH apparátusának kedveznek, ezek szerintem inkább kevésbé jók, de
nyilván majd a vitában fogjuk elmondani a véleményünket, mert hogyha jól értettem az
alelnök urat, Horváth alelnök urat, akkor ez általános vitára fog kerülni.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Az elnök úr kíván hozzászólni, parancsolj!

ELNÖK: Nem, nem.
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Ja, azt hittem.

ELNÖK: Nem kívánok szólni. További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Ódor
Ferenc!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Az a téma, amelynek ügyében most önök itt a bizottság előtt vannak, és reményeink szerint a
parlamenti vitába hoztak, az, ahogy látjuk, egy méhkas, ahol sosincs elégedett ember, azaz
ügyféloldal, mert ha bement, akkor már azt várja, hogy a bankszámlán legyen. Soha nem lesz
elégedett kormányoldal, mert hogyha nagyobb felügyeletet akarunk az MVH-nál, akkor azt
mondják, hogy az egy független szervezet, ha most nagy lesz a függetlenség, akkor pedig…
Ez egy oda-vissza játék. Én azt gondolom, hogy érdemes volna egy általános vitában végre
előkerülnie, hogy a parlamentben is megjelenjen mind a két oldal. Mert eddig, amire az
alelnök úr célzott, többször nekifutottunk. Én mind a két oldalról látok jó szándékot, de
hogyha mindent úgy hagyunk, akkor csak azt látjuk, hogy elégedetlen az, akinek nincs
elegendő embere, és nem tudja megválaszolni, elégedetlen az, aki a választ várja, aztán ott
van a fellebbezések kérdése - ezeket finomítani lehet.

Én azt gondolom, hogy általános vitára mindenképpen alkalmasnak látható ez az
előterjesztés. A dolog lényege, hogy ha itt a Ket.-re hivatkozunk, azért úgy magunk között az
is megérne egy misét, tehát hogyha azt nézzük, rendben van, hogy az szabályozza most a
közigazgatási eljárást, de abban is vannak dolgok. Én tehát azt gondolom, hogy ez egy alapos
megfontoltsággal elkészített anyag. Az elmúlt időszakban volt, hogy próbáltuk, nem ment;
most megpróbáljuk, abban a reményben, hogy elő lehet terjeszteni azt, ami szolgálja…,
elsősorban nem a hivatalt akarjuk szolgálni, egy olyan hivatalt viszont mindenképpen
elvárunk, amelynél a visszafizetési kötelezettségnél, a közösségi pénzek visszafizetési
kötelménél ne az legyen, hogy utána sorozatban. Ugyanakkor ha a pénzek lassan kerülnek ki a
gazdaságba, annak látjuk a következményét az elmúlt időszakban is; ez elég lassú volt ahhoz,
hogy ne tudjon olyan pörgést hozni a mezőgazdaságban, amit remélhettek volna. Illetve,
tudom, régi dolog, de visszaidézném ide a kezdetet. Van olyan ország, ahol mindjárt az elején,
van, ahol jóval később, és az a több mint féléves előny most is úgy néz ki, mint ami nem
behozható - itt az északi szomszédainkra gondolok.

Én tehát ezért azt gondolom, hogy el tudom fogadni az államtitkár úr által
elmondottakat, ami az ügyfelek számára kedvezőbb eljárási szabályokat jelent, és bizonyos
értelemben az itt elhangzott véleményeket, hogy lehet, hogy néha nagyobb lehetőséget is ad
az MVH-nak. Mi inkább az ügyfelek számára kedvezőbb eljárási szabályokat találjuk
fontosnak, mert abban a reményben vagyunk, hogy azok igenis a termelést, illetve a
termelőket segíteni tudja majd, illetve kikerül az a forrás. Az a forrás, ha csak benn van egy
számlán, akkor valahogy nem fogja tudni szolgálni a termelésben lévőket. Úgyhogy ezért én a
magam részéről ezt támogatandónak és vitathatónak is tartom, és azt remélem, hogy ebben
jobbító szándék van mind a két oldalon, mert nekünk is, másoknak is vannak személyes
élményeik meg barátaink is, meg olyanok is, akik nem szeretnek bennünket, és mondják a
véleményt erről, hogy mi van, hogy van. Tehát adjunk lehetőséget a kormányzatnak, amely
operatíve irányítani fogja ezt a dolgot, legalábbis a törvényjavaslat beterjesztésével, hogy egy
jobbító szándék jelenhessen meg. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmet.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, megadom a szót az előterjesztőknek, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljanak.
Köszönöm.
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Válaszok, reflexiók

Búsi Lajos (Vidékfejlesztési Minisztérium)

BÚSI LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr.
Mindenkinek az észrevételét szeretném megköszönni, mert ahogy itt azt Ódor képviselő úr
elmondta, érződött, hogy mindenki jobbító szándékkal mondta el azt, még akkor is, hogyha
kritika volt.

Nem egyszerű a feladatunk, tisztában vagyunk vele, és köszönöm szépen azt a… Nem
a megértésüket, mert azt ilyenkor általában soha nem szoktunk kérni, de azt a fajta
hozzáállást, amikor mindenki érzi a súlyát, hogy ez milyen jellegű és mekkora feladatot ró
ránk.

Amikor elkészítésre kerültek ezek a módosítási javaslatok, akkor ténylegesen
megpróbáltuk mindazokat a hatásvizsgálatokat, tapasztalati úton beszerzett információkat,
jelentésből és nem csak a 2010-es időszak jelentéseiből beszerzett észrevételeket feldolgozni,
hogy mi az, ami a legnagyobb, legsúlyosabb problematikát jelenti az ügyintézésben. Vannak
további lépéstervezeteink. Annyit szeretnék kérni, és annyi türelmet szeretnék kérni a tisztelt
képviselő hölgytől, uraktól, hogy most történik - gondolom, többen pontosan tudják ezt - a
félidei jelentés elkészítése, amely feketén-fehéren megad 2007-től kezdődően 2010. június
30-áig egy olyan átfogó jelentést, amely szervesen illeszkedni tud majd, illetve fel tudjuk
használni arra, hogy milyen ez az ügymenet. Nem csak mi vizsgáljuk ezeket a részeket,
hanem ténylegesen olyan szakértők, és próbáljuk összehasonlítani természetesen nemzetközi
viszonylatban is ennek a működését, hogy hogyan tudunk jobbat. Vannak gyakorlati példák,
amelyek azt mutatják, hogy van erre másfajta megoldás is, viszont mi elindultunk egy úton, és
ez egy akkora rendszer, ahol több százezer kérelem kezelése történik meg minden évben.

Csak néhány számadatot mondok. Sikerült a kérelmek elcsúszásában visszajönni több
mint a felével, tehát 25 ezer volt, most 11 500 körül tartunk. A jogorvoslattal nem tudunk
visszajönni, itt elhangzott, a képviselő urak elmondták, hogy miért nem; mert tényleg úgy
történik, hogy ha nem kedvező a döntés, akkor abban a pillanatban indul az eljárás - szerintem
itt az asztal körül ülők közül mindenki tudja, hogy ez így működik. Ugyanakkor ezeket a
rendszereket végig kell csinálnunk.

Az MVH kérdéskörében személyi feltételek, tárgyi feltételek. A felvezetésemben
elmondtam, hogy a jelenlegi feltételekhez próbáltuk szabni, mind a személyi feltételekhez,
mind pedig a tárgyi feltételekhez, mert látjuk, hogy nem tudunk bővíteni a büdzséjén.
Amennyiben lehetőséget kapunk arra, hogy az MVH működésében a humán erőt, illetve a
tárgyieszköz-feltételeket, illetőleg e mellett tudjuk például a Ket.-nek…, mert a Ket. is egy
érdekes dolog, nagy vita volt, tudom, ezt megelőzően is, most is van azért szakmai berkekben
vita ennek a használatáról, illetve hogy hogyan hasznosítsuk; vannak benne jó dolgok, de
vannak benne olyan dolgok is, amelyek lehet, hogy ha nem ezt használnánk, gyorsabb lenne,
de a hatás, visszahatás fogalmát, illetve az ok-okozati összefüggést megvizsgáljuk, akkor nem
biztos, hogy ki kellene öntenünk azzal a bizonyos lavórral a gyermeket is. Ezeket az elveket
próbáltuk figyelembe venni.

Én elfogadom a bizonyos fokú türelmetlenséget, illetve hogy többet kellene ebből
kihozni, de született egy olyan megfogalmazás, hogy szeretném kérni, hogy ezek a pro és
kontra érvek az általános vitában is hangozzanak el, hiszen közös érdekünket szolgálják, az itt
dolgozó, itt élő emberek érdekeit szolgálják, és mi ennek a szolgálatnak próbáltuk ezt
alávetni, az MVH-t is. Tehát az MVH nem lehet állam az államban, ezzel, azt hiszem,
mindenki tisztában van, és mindenki tett azért, hogy ez ne történjen meg. Ódor képviselő úrra
hivatkozom ismét, aki elmondta, hogy igazából senki nem lesz vagy nem úgy elégedett, hiába
próbáljuk ezt most így elkezdeni; de ha nem kezdjük el, akkor nem csináltunk semmit. Tehát



- 14 -

az apró lépések politikája még mindig jobb, mint hogyha ott hagyjuk, és nem nyúlunk
semmihez. Mi elkezdtük, és bízom benne, hogy megfelelő hatásfokkal tudjuk folytatni.

Horváth alelnök úrnak pedig a konkrét választ Mikó kollégám fogja megadni.

Dr. Mikó Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium)

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Az előző gondolatnak az átvezetéseként az általános
indoklás azon kitételére szeretnék utalni, amely utal arra, hogy ez a mostani
törvénymódosítási javaslat - szó szerint idézem: - „a rendelkezésre álló tárgyi, személyi és
egyéb feltételek keretei között” próbál mozogni. Az úgy van, amit az alelnök úr is említett és
a képviselő úr is említett, pontosan tudják, hogy végül is az MVH egy mekkora nagy
szervezet, amely kicsit hasonlítható egy anyahajóhoz: lassan indul, és nehezen lehet
megállítani és elmozdítani. És gyakorlatilag itt jelezték, hogy óriási, több százezres
ügyirathalmazt kell feldolgoznunk egy meghatározott rend szerint.

Azért is szeretném javasolni és támogatni, hogy az Országgyűlés általános vitáján ezek
a kérdések megtárgyalásra kerüljenek, mert így akár félreértéseket is el tudnánk oszlatni -
Horváth képviselő úr számára mondom ezt. Ugyanis jogászkörökben szokták mondani, hogy
aki az eljárásjogot szereti, az egyéb gazságokra is képes - elnézést, saját magamat figurázom
ki egy kicsit. Ez egy nagyon sokat citált szabály, abban a tekintetben, hogy itt precíz
fogalmakat kell használni, ami egyébként normálisan egy - úgymond - átlag halandó ember
számára sokszor eléggé bonyolult, és nagyon sokszor kapunk, kapok ilyen kritikákat is.
Tulajdonképpen mi ehhez vagyunk kötve. Miért szeretném ezt mondani? Ugyanis az eljárási
határidő kapcsán felvetődött, hogy most bővül vagy szűkül az eljárási határidő. Ahogy
vesszük. Ugyanis hogyha az eljárási határidő a régi szabályok szerint újrakezdődik, hogyha
hiánypótlásra hívnak fel, akkor gyakorlatilag az négy hónap, szeretném jelezni, hogy a kétszer
45 munkanap összesen négy hónap. Ha viszont hiánypótlás esetén nem kezdődik újra az
eljárás, és három hónap, akkor a négy hónappal áll szemben a három hónap. Én tehát azért
örülök ennek a kérdéstevésnek, mert most nehezen olvasható ez így ki, tehát nagyon mély
szövegelemzés kell nagyon sok esetben, de hogyha ilyen és ehhez hasonló kérdések vannak,
mi a magunk részéről állunk elé, és megpróbáljuk megadni a korrekt szakmai választ.

Köszönöm a lehetőséget.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs - nem látok ilyet -, akkor szavazunk a törvénytervezet
általános vitára való alkalmasságáról. Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a T/1666. számon
előterjesztett törvénytervezet általános vitára való alkalmasságát. Aki igen, az kézfeltartással
jelezze ezt! (Szavazás.) A 14-hez még 3-at hozzáadunk, az 17. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság általános
vitára alkalmasnak találta a törvénytervezetet.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

A többségi vélemény előadójának a mi részünkről Patay Vilmost kérem fel.
Kérdezem, hogy kisebbségi véleményt akartok-e előadni, akartok-e jelöltet állítani? (Gőgös
Zoltán: Akkor én leszek az.) Igen, Gőgös Zoltán. A többségi vélemény előterjesztője tehát
Patay Vilmos, a kisebbségié Gőgös Zoltán alelnök úr. Kérdezem, hogy elfogadjuk-e a két
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jelöltet. Amennyiben igen, kézfeltartással jelezzük ezt! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen.

Ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a kormány képviselőinek a
jelenlétet.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: az
agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével
összefüggő egyes kérdésekről szóló T/1702. számú törvényjavaslat

Rátérünk a harmadik napirendi pontra - szintén ugyanazok a kormány képviselői,
nagyszerű! Ezt jobban nem is tudtuk volna kitalálni. A harmadik napirendi pontban egy
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és annak általános vitára való alkalmasságáról
fogunk dönteni. Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának
elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló törvényjavaslatot Jakab István, Font
Sándor és Sáringer-Kenyeres Tamás képviselők nyújtották be. Nem beszéltük meg, hogy
melyikünk lesz az előadó. (Jakab Istvánnak:) István, vállalod, vagy mondjam én? (Jakab
István: Ahogy jónak látod! - Gőgös Zoltán: Nálad a szó.) Akkor mondom majd én. Ez azt
jelenti, hogy átadom az ülés vezetését. Az előterjesztő tehát Font Sándor lesz, de mind a
három előterjesztő jelen van. A szokásoknak megfelelően először az előterjesztő kap szót,
majd a kormány képviselőinek adunk szót. Éppen ezért most az ülés vezetését átadom
Horváth István alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az előterjesztőnek.

Font Sándor (Fidesz) szóbeli kiegészítése

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztésünket két fő részre
bontanám. Az egyik részben láthatólag a kamarák, az agrárkamarák vagyoni helyzetével
szeretnénk foglalkozni, illetve erről szeretnénk tiszta képet kapni, ezért a javaslatunk szerint
2010. november 30-ai fordulónappal a számviteli törvényről szóló eljárási rend szerint egy
vagyonmérleg készítését szeretnénk javasolni, illetve ezt a vagyonmérleget majd 2011. január
31-éig megküldeni az agrárportfólióért felelős miniszternek. Ez az egyik nagy része a
törvénytervezetünknek, amennyiben nagynak lehet nevezni, hiszen egy rövid
törvénytervezetről van szó; ez az egyik fő része, inkább így helyesbítenék. A másik fő része
pedig az, hogy általában a gazdasági folyamatok és általában az az elv, hogy az
agrárgazdaságért felelős miniszter és minisztérium nagymértékben hozzájárul döntéseivel az
agrárkamarák éves működéséhez, ezáltal tehát felelőssége is van a vagyoni helyzetet illetően.
Ezért azt szeretnénk javasolni, hogy ebben az esetben az agrárgazdaságért felelős miniszter
kapjon egy felhatalmazási jogot, mégpedig arra, hogy felügyelőt bízzon meg a 2. § (2)
bekezdésben meghatározott jogkörrel, azaz egy kamarai biztos kinevezése történne meg. Nem
kérdéses, hogy aki esetleg megnézi ma a nyílt honlapokon, mondjuk az MVH vagy az FVM
honlapján, hogy a kamarák mekkora köztámogatást, állami támogatást kaptak, látja, hogy ez
egy jelentős összeg. Ezért úgy gondoljuk, hogy a helyzet stabilitása miatt indítványunk e két
része, tehát hogy biztost szeretnénk látni egyelőre a kamarai vagyon feletti jog gyakorlásával
összefüggésben, valamint hogy egy vagyonmérleg-készítést kérnénk, ez esetben ezt ez
indokolja.

A magyarázó részből, a törvénytervezetünk indokló részéből az is kiolvasható, hogy
az egész kamarai rendszernek - itt nemcsak az agrárkamarákról beszélünk, hanem az egész
kamarai rendszerről - a felülvizsgálata valószínűleg viszonylag rövid időben belül indokolt



- 16 -

lesz. Hihetetlen szerteágazó lett az a kamarákhoz való állami, kormányzati viszony, ami az
elmúlt időszakokban megjelent. Én csak egy példát említenék: amikor a kórháztörvényekben
súlyponti kórházak és egyéb kórházak megnevezése történt, és ezt az akkori átalakítást az
akkori szakágazati kamara, ez esetben az Orvosi Kamara erős kritikával illette - nemkülönben
mi magunk, az akkori ellenzéki oldal -, akkor a kormányzatnak olyan ötletei születtek, hogy
annál a kamaránál akkor éppen nem lett kötelező a kamarai tagság, de minden más kamaránál
helybenhagyta ezt a kérdést. Egy hihetetlen összetett kamarai rendszer alakult ki, hiszen a
nagy ágazati kamarák mellett a szakmai kamarákra vonatkozó rendelkezések abszolút
nincsenek szinkronban, ezért mindegyik kamara szinte magának próbálta kialakítgatni - a
kormányzatra való befolyásolási erejével élve - a saját számára szükséges vagy éppen a saját
számukra kedvezőnek tűnő kamarai rendszert.

Valószínű, hogy az egész kamarai rendszer működésével, akár az ágazati kamarák,
akár az egyes szakmai kamaráknak a működésével és egyáltalán a létével, a funkciójával
kapcsolatosan újra kell gondolni a helyzetet, meg kell magunktól kérdezni, hogy minden
rendben van-e, amit 1990 óta elkezdtünk felépítgetni, ami egy ilyen bonyolult rendszerré
alakult. Az előterjesztésünkben azt sem titkoljuk, hogy a vagyoni helyzet stabilizálását
szeretnénk egyelőre elérni, és így szeretnénk áttekinteni.

Ezért javasoljuk, ezért kérem a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét és az általános
vitára való alkalmasságát megállapítani a testület, a bizottság részéről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnök úrnak az ülés vezetését.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőit kérdezem a törvénytervezettel
kapcsolatosan.

Búsi Lajos (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

BÚSI LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Annyit szeretnék csak módosítani a
kormány képviseletében, hogy jelen pillanatban a Vidékfejlesztési Minisztérium, a KIM és az
NGM egyeztetett álláspontját tudjuk elmondani. Az agrárkamarai rendszer új szervezeti és
működési feltételeinek kialakítását illetően úgy ítéljük meg, hogy az előterjesztés segíti ennek
a folyamatnak a véghezvitelét. Nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy az agrárkamarai
rendszer átalakítását illetően egy megbízott kamarai biztos fog szövegszerűen is megjelenni
ebben a tervezetben, hiszen itt nem miniszteri, hanem kamarai biztosról van szó. Támogatjuk.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Megadom a szót
Horváth István alelnök úrnak.

Kérdések, hozzászólások

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos napirendi pont, és én
személy szerint örülök, hogy az agrárkamarák kérdése felül lesz vizsgálva. Két részre
választanám, amit az elnök úr már elmondott. Az egyik a vagyonmérleg, ami nagyon fontos,
mert olyan információim vannak, hogy mintegy 3 milliárd forintos állami támogatással
működött a kamara. Lehet, hogy nem pontos adat (Gőgös Zoltán: Nem.), a 3 milliárd forintos
támogatás. De talán azért még fontosabb is számomra ez a napirendi pont, talán még
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fontosabb az, hogy igazából a kamarai működés, az ágazati kamarai működés szerintem nem
megfelelő módon történik, és nem tölti be a szakma-érdekképviseleti szerepét, illetve nem
tölti be azt a szerepet, amit például Ausztriában betölt az ottani kamara működése. Jelen
pillanatban ma Magyarországon a kamarai tagság nem kötelező, hanem gyakorlatilag
önkéntes módon megy, a megyékben… van a központi támogatás, illetve egy-két nagy gazda
vagy egy-két nagyobb vállalkozás támogatja gyakorlatilag a kamaráknak a működését, és
azok a kisgazdaságok, azok a családi gazdaságok, amelyek adott esetben megfelelő segítséget
kapnának, amellett, hogy jó szándékúak a megyei kamarák, tehát bizonyos szintű szolgáltatást
nyújtanak, de mégis valamilyen módon el van szakadva a szakma és a gazdák, a családi
vállalkozások, mert a kamarai kapocs gyakorlatilag nincs meg. Tehát mindenféleképpen egy
teljesen új struktúrájú, új szerkezetű kamarával van szükség. Ez az egyik pont.

A másik pont, hogy szerintem is sok a párhuzam. Egyszer vannak a kamarai
képviselők, van a kamarai szakértői hálózat több száz ponton az országban, és emellett van a
falugazdász-hálózat. Ezek gyakorlatilag párhuzamosan működnek, és a gazdák sem tudják
eldönteni, hogy hol, milyen szolgáltatást, milyen módon tudnának megkapni. Én felhívnám az
előterjesztők figyelmét, hogy nézzék meg, hogy mondjuk egy falugazdász-hálózat meg a
mostani kamarai szakértői hálózat hogyan illeszkedik, hogyan lehetne ezt még hatékonyabbá
tenni.

Ami egy harmadik pont számomra, hogy meg kellene nézni, javasolnám az osztrák
példa, az osztrák agrárkamara megvizsgálását. Hiszen a magyar élelmiszer kapcsán, az
élelmiszer-biztonsági kérdésekben meg van kötve az állam keze, hogy mit lehet engedni, vagy
mit nem lehet engedni, de ha bizonyos szabályozásokat átdelegálna a kormány a kamarára,
akkor lehetne egy olyanfajta megosztás, hogy igaz, hogy a kormány az európai uniós
kötelezettség miatt ebben nem tud mondjuk engedni akár a behozatallal, akár az élőállat-
szállítással, akár az egyéb élelmiszerexporttal, -importtal kapcsolatosan, de hogyha a feladat
le van delegálva a kamarára, akkor lehet azt mondani, hogy igen, mi betartjuk az európai
uniós szabályozást, de lám, a mi kamaránk viszont védi a magyar gazdát, a magyar terméket,
és ezért gyakorlatilag nem tudjuk magunkat bizonyos szempontból az EU elvárásaitól is úgy
függetleníteni, hogy mégis betartjuk az európai uniós elvárásokat, és a magyar élelmiszerek
nagyobb perspektívát kaphatnának. Tehát a kamarának nagyobb szerepe kellene hogy legyen
akár a magyar termékek, akár a magyar élelmiszer-feldolgozás védelme szempontjából.

Tehát ez mindenféleképpen szükséges, de én azt kérem az előterjesztőktől, illetve a
kormánytól, a minisztériumtól - és nagyon örülök ennek a napirendi pontnak -, hogy a
gazdálkodás mellett magának a kamarának a szerepét teljesen újra kellene gondolni, és azt
gondolom, végre egy olyan kamarát kellene létrehozni - és jó, ha ez 2011. június 30-áig
létrejön -, amely valóban a magyar gazdálkodókat, a magyar ágazatot egészében, az
élelmiszer-feldolgozást, az élelmiszer-termelést, a kereskedelmet is szolgálja, tehát egy ilyen
kamarára viszont nagyon nagy szükség van. Most a kamara sajnos nem tölti be ebből a
szempontból a szerepét, én tehát örülök ennek, és támogatom, hogy ebben újragomboljuk azt
a bizonyos kabátot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Ficsor Ádám!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen. Megint csak - mint annyi napirendi
pontnál - úgy lehet kezdeni, hogy természetesen ha a felvetés annyi, hogy érdemes-e
megvizsgálni és végigtekinteni, hogy működhetne-e hatékonyabban az agrárkamara - egészen
biztosan. De azt gondolom és azt hiszem, és szerintem úgy lenne helyes egy ilyen munkát
elvégezni, hogy ha akár az előterjesztő, akár a kormány nem rébuszokban beszélne arról,
hogy mégis mi lesz ennek a folyamatnak a vége; nyilván önöknek már van erről - jó esetben -
egy kiforrott koncepciója, más esetben meg legalábbis gondolata, hogy ez hogyan fog kinézni.
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És ha arról folytatnánk egy értelmes vitát, hogy kötelező tagság, összevont kamara, milyen
olyan speciális feladatokat lehet elvégezni, amiket Horváth alelnök úr mondott, az, azt
hiszem, egy értelmes vita lenne. Így viszont, hogyha valaki csak ezt a javaslatot nézi meg, én
azt hiszem, ez így önmagában meglehetősen méltánytalannak tűnik azzal a több ezer
gazdálkodóval szemben, akik most kamarai tagok, kamarai tagdíjat fizetnek, és akik úgy
gondolják, hogy ők felügyelik a maguk vezetését, és próbálják azt egy helyes irányba terelni.
Ehhez képest most kvázi gyámság alá vonják az agrárkamarát.

Azt, hogy ez az agrárkamarai vezetéssel szemben korrekt-e vagy nem korrekt, nyilván
mindenki megítéli maga, ez nyilván a politikai szempontokat sem tudja mellőzni, de azt
hiszem, hogy itt most ebben kár belemenni egy rosszízű vitába. Abban azonban egészen
biztos vagyok, hogy a kamarai tagsággal, a széles értelemben vett kamarai tagsággal szemben
ez így, ebben a formában, jövőkép nélkül nem egy szerencsés javaslat, miközben
természetesen lehet persze, hogy ha ez kiforr, és eljutunk a végéig, akkor adott esetben még
jobb állapotba is kerülünk, de most így ebből csak annyi látszik, hogy felborítjuk ezt a dolgot.
Úgyhogy az alelnök úrral egyeztetve emiatt nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Horváth Istvánnak adok szót újra.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt a képviselők…

ELNÖK: Bocsánat, volt más jelentkező? (Szabó Rebeka jelzésére:) Rebeka? Elnézést!
Rebekának kellett volna… (Gőgös Zoltán: De kormánypárti jön.) De kormánypárti jön -
köszönöm szépen. Ezért jó, hogyha vannak alelnökök, akik segítik a munkámat, akik jobban
figyelnek, mint én. Tehát mégis csak Horváth István alelnök úrnak adok szót.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon szívesen szólok, Rebeka
előtt is, utána is, teljesen mindegy, de igazából Ficsor képviselőtársam gondolataira reagálnék.
Az én információim szerint nincs meg a kész recept, tehát nincs egy kész forgatókönyv. Ez a
mostani előterjesztés pont arról szól - és ezt két részre választanám - egyrészt, hogy az eddigi
gazdálkodást megvizsgáljuk, hogy rendben volt-e az a pénz oly módon, az a több milliárd
forint, ami volt, valóban az ágazat érdekében, megfelelő módon lett-e felhasználva. Ez az első

része ennek az indítványnak. A második része az, hogy 2011. június 30-áig egy átgondolt és
valóban az ágazat érdekét szolgáló, új és működő, életképes rendszert hozzunk létre. Ez, én
azt gondolom, nem kormányzati, illetve ellenzéki szerep, ez inkább, azt gondolom, ágazati
szerep, tehát minden olyan ágazati politikusnak, szakembernek, akinek erre vonatkozóan
jobbító javaslata van, illetve nyilván akinek az elmúlt időszakra vonatkozóan van tapasztalata,
hogy ebben mi a rossz, és hogy ezt esetleg miképpen lehetne továbbvinni, azt gondolom,
ebben nekünk nyitottnak kellene lennünk, és ezeket a javaslatokat be kellene raknunk, pont
azért, hogy 2011. június 30-án egy olyan új kamarai törvényt vagy új ágazati, agrárkamarát
tudjunk elfogadtatni, amely tényleg betölti a szerepét.

Abban talán, azt gondolom, egyetértünk, hogy jelen pillanatban nem tölti be teljes
egészében a szerepét, és nem feltétlenül azért, merthogy kötelező vagy nem kötelező. Van
egyfajta olyan koncepciója a Fidesznek, hogy a jövőben az ágazatban egy nagyfokú
foglalkoztatást szeretnénk elérni. Ez úgy nem megy, hogy az ott lévő embereket ebbe nem
vonjuk bele, és pont a kamara lehet az a kapocs, amely lemegy egészen a falvakig,
településekig, ahol megszólíthatjuk a gazdálkodókat, hogy lám, érdemes a kamarában akár
tagnak lenni, vagy együttműködni a kamarával, azért, hogy azt a foglalkoztatást, azt a fajta
együttműködést az emberekkel ki tudjuk alakítani, és hogy a kamara betöltse azt az
érdekképviseletet, illetve azt a segítséget meg tudja adni a gazdák részére, amit mi szeretnénk.
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És még egyszer a harmadik szempont, amire utaltam, hogy én tudom, hogy vannak jól
működő kamarák, lásd Ausztriát, ahol a kamara egy olyanfajta szerepet tud betölteni az
Európai Unió, illetve az ágazat, valamint a kormányzat között, ami gyakorlatilag az osztrák
élelmiszer-termelést, illetve az osztrák gazdáknak a védelmét akár az importtermékekkel
kapcsolatosan is EU-konform módon, de mégis tudja érvényesíteni, és ezt talán nekünk
érdemes lenne így átemelnünk. Erről szól ez a javaslat, ezért én azt kérem, hogy gondolják át,
amit eddig mondtak, és támogassák ezeket a javaslatokat, mert van mit dolgozni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor most adok szót Szabó Rebekának.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót. Kicsit világosabb lett azért ennek
a törvényjavaslatnak a célja most, hogy meghallgattam az előterjesztőket, illetve a
hozzászólókat, de én így is meglehetősen aggályosnak tartom. Az az igazság, hogy pont amit
Horváth István mondott, nagyon fontosnak tartom, és nagyon informatívnak is, mert egyrészt
megfogalmazott gondolatokat, hogy szerinte például mire lehetne majd odafigyelni, amikor a
kamarának az új szerepét, felelősségét tisztázzék, ugyanakkor el is hangzott az, hogy most
még erre tulajdonképpen nincsen világos koncepció, és azért én megkérdezném, hogy de
miért nincs.

Én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, ha egy ilyen törvényjavaslatot úgy
nyújtottak volna be, hogy azért emellett valóban lenne egyfajta koncepció a kamarának a
szerepéről, hiszen ez a kamarai biztos azért elég erős jogosítványokkal fog rendelkezni, ami
persze részben nyilván a vagyoni helyzet áttekintése szempontjából, gondolom, fontos, és
azzal maximálisan egyetértek, hogy egy ilyen nagy vagyonnal rendelkező szervezetnek az
aktuális helyzetét, vagyoni mérlegét alaposan át kell tekinteni. De ez elvileg egy önálló
szakmai köztestület, és gyakorlatilag a függetlensége, legalábbis jövő nyárig, teljesen meg fog
szűnni például azzal a rendelkezéssel, hogy az agrárkamarai biztos magához vonhatja az
agrárkamara képviseleti jogát, és akkor az a jognyilatkozat semmit, amit ezen hozzájárulás
hiányában tesznek meg. Én tehát úgy érzem, hogy azért ez egy nagyon erős korlátozás. És
anélkül, hogy tudnánk, hogy igaziból mi a cél meg a koncepció… Igaziból nem tudom, hogy
a kamarai biztos mi alapján fogja magához vonni ezeket a jogokat, mi alapján fog eljárni
akkor, hogyha nincs mögötte egy koncepció. Tehát szerintem jobb lett volna, ha ez megelőzi
ezt a törvényjavaslatot.

Így egy kicsit nekem az tűnik ki ebből, ami általában a kormány hozzáállása, az utóbbi
időben legalábbis úgy tűnik nekünk, hogy a civil társadalom vagy az önálló szervezeteknek az
autonómiája ellen hat némiképp, és hogy a kormány szereti az ellenőrzése alá vonni ezeket a
szervezeteket, anélkül, hogy egy világos koncepció lenne mögötte. Úgyhogy ezért mi ezt nem
tudjuk támogatni.

ELNÖK: Szeretném jelezni, hogy a kamarai biztos a törvény alapján fogja a feladatait
ellátni, erről szól ez az előterjesztés. A másik pedig csak egy apró megjegyzés: a 2. § (1)
bekezdésének a második mondata szerintem utal arra, amit, Rebeka, kérdeztél, mert a kamarai
biztos feladatait az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételeit meghatározó
törvény hatálybalépéséig, de legfeljebb 2011. június 30-áig látja el. Tehát ebben azért benne
van, amire én is utaltam, hogy jön egy átfogó törvénytervezet.

Jakab István kért szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Azt
hiszem, nem vagyok azzal vádolható, hogy nem vagyok képben a kamarai törvényt illetően,
illetve hogy nem ismerem a kamarák működését; van egy kevés tapasztalatom, hét esztendő,
ezen a területen vezetői szinten eltöltött idő. És ha valami miatt jegyzem a törvénymódosítást,
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az pontosan az, hogy az elkövetkező időszakban egy olyan kamarai törvény megalkotása
törvényjen meg, ami lehetővé teszi, hogy a gazdaság, a vidékfejlesztés, a mezőgazdaság, az
élelmiszeripar és a kormányzat között érdemi szakmai együttműködés biztosított legyen -
gondolatjel bezárva -, úgy szülessen meg ez a törvény, hogy valóban legyen rá elegendő idő,
lehetőség az egyeztetésre, a konzultációra. Miért fontos ez? Azért, mert ma úgy néz ki a
helyzet, hogy évente 2 milliárd forintot meghaladó költségvetési forrás felhasználásával
gazdálkodik a kamara, nem tagdíjjal, költségvetési forrással. Az viszont, hogy ez a forrás
mekkora gazdálkodói réteg tevékenységét képes segíteni - és ez nem politikai megközelítés,
egészen más, tehát egy pozitív hozzáállás az, amit én most mondok -, tehát hogy ez az összeg
hogyan képes a gazdaság szereplőit helyzetbe hozni, a versenyképességüket javítani, a
tanácsadást, az információt, a versenyképességet és még számtalan dolgot említhetnék, az ma
azon múlik, hogy ezekkel a forrásokkal hogyan sáfárkodnak.

Nyilván az a kamarai vagyon, ami létrejött, hosszú idő óta jött létre az elmúlt
időszakban; 1994-ben jött létre a köztestületi Magyar Agrárkamara, azóta gyakorlatilag
egyfajta forrásfelhalmozás volt, van, illetve jelentős költségvetési forrást kap, kapott
folyamatosan a kamara. Hogy ez ne csak egy szűk tagság érdekében kerüljön felhasználásra,
hanem valamennyi, az ágazatban dolgozó szereplőt egyformán szolgálhasson és segítsen,
pontosan ezért kell, hogy egy tiszta képet kapjunk, hogy legyen lehetőség arra, hogy már a
törvény előkészítését megelőzően átgondoltan, tisztán tudjunk felkészülni, és tiszta képet
látva magunk előtt tudjunk javaslatot tenni a kamarai törvény módosítására vagy új kamarai
törvény megalkotására. Tehát pontosan ezért kiemelkedően fontos, hogy még csak a
gondolata se vetődhessen fel senkiben, hogy akkor most jön a változás, és eltűnik a kamarai
vagyon. Nem erről van szó. Pontosan ezért a biztosnak, a kamarai biztosnak nyilván nem az
lesz a dolga, hogy állandóan zavarja a kamarák működését, hanem az, hogy erre ő a garancia,
az ő jelenléte a garancia arra, hogy a szervezet működőképessége - hisz ma is jelentős
költségvetési forrással dolgozik - biztosított legyen, és kétség se férjen ahhoz, hogy ezek a
források mindenkor a gazdaság szereplőinek az érdekében kerülnek felhasználásra. Azt
hiszem, hogy ezt a célt nem lehet elvitatni.

Nekem az a meggyőződésem, hogy a kormány és a gazdaság szereplői közötti jó
együttműködés, partneri viszony kialakítása ma már megkerülhetetlen. Látjuk a fejlett
gazdaságokat, szíves figyelmébe ajánlom mindenkinek, nemrég fejeződött be a francia
kamarák működésének az átalakítása, reformja - ismerjük a tapasztalatokat. Nyilván erős
versenyben vagyunk, és egy erős nemzeti összefogáshoz és erősebb jogosítványok
biztosításához megfelelő garanciákat kell adni. Ezt a garanciát nyilván majd egy későbbi
törvény keretében lehet biztosítani, és nyilván úgy, hogy a kamarák tagsága egységesen el
tudja érni majd a szolgáltatásokat. Ez még egy nagyon hosszú vita lesz. Most itt nem arról
vitázunk, hogy milyen lesz majd a kamarai törvény, tehát most a végrehajtási utasítást meg a
törvényt sem akarjuk kitalálni. Itt most egyszerűen arról van szó, hogy egy átlátható, tiszta
helyzetet teremtsünk addig, amíg ez a jogalkotási folyamat zajlik.

Mindenesetre én nagyon nagy tisztelettel kérem a bizottság tagjait és a bizottság
tagjain keresztül a frakciókat is, hogy ez a jogalkotási folyamat próbaköve is lehet annak,
hogy a gazdaság fejlesztése érdekében hogyan lehet egy országnak, főleg egy uniós soros
elnökséget adó országnak egy, a civil gazdaság és a kormányzat közötti együttműködés
alapjait megteremteni. Én ezért kérem illő tisztelettel képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt
a kezdeményezést, és remélem, hogy ez mindenki javát szolgálja, valamennyi gazdasági
szereplőnek a versenyképességét javítja majd a későbbiek során. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót.
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak röviden egy-két félreérthető dolgot szeretnék
tisztázni. Itt folyamatosan elhangzik, hogy mennyi költségvetési támogatásból működik az
agrárkamara. Az agrárkamara, amikor ezt a költségvetési támogatást kapta, akkor a COPA-
COGECA-val együtt akkor volt neki 100 millió forintja, ugyanis az egyéb feladatokat nem
költségvetési támogatásból végzi, hanem közbeszerzési pályázat útján elnyert, uniós delegált
feladatokat lát el, ahol szigorúan le van fektetve, hogy nem szelektálhat az ügyfelek között,
tehát nemcsak a tagjainak végzi ezt a szolgáltatást, hanem mindenkinek. És egyébként aki
ebben a napi gyakorlatban benne van, az pontosan tudja, hogy az viszont abszolút
személyfüggő, hogy a kamarai tanácsadó jobb, mint a falugazdász, ott a kamarai
tanácsadóhoz mennek, ahol meg gyengébb, ott meg a falugazdászhoz mennek - ez egy
kialakult rendszer, és nincsenek igazából átfedések.

Én úgy gondolom, hogy teljesen egyetértek a Pistával, alelnöktársammal abban, hogy
nagyobb feladatokat lehetne neki adni, de akkor annak idején nem kellett volna megszüntetni
mindenféle előzetes egyeztetések meg kontroll nélkül a kötelező tagságot, és akkor most nem
kellett volna MVH-törvényről tárgyalnunk, mert egyébként Ausztriában az MVH az
agrárkamara, tehát nincsen két szervezet, hanem a kifizető ügynökségi, az európai uniós
kifizető ügynökségi feladatokat az agrárkamara látja el. El lehet menni ebben az irányba, én
ezt nagyon helyeselném egyébként, de akkor nyilván nem kell párhuzamosan két rendszert
fenntartani.

Én azt gondolom, hogy egyébként a felügyelete meg teljesen rendben van, hiszen van
felügyelete az ügyészség által, meg van felügyelete az ÁSZ, az Állami Számvevőszék által.
Innentől kezdve még egy gyámot fölé tenni… Úgyis le lesznek váltva a jelenlegi vezetők,
hogy világosan és egyenesen fogalmazzak, ezt könnyű elérni, ez általában mindig éppen
aktuális kormányzati rendszer függő - lehet, hogy alsóbb szinten kevésbé olyan egyszerű,
mert azért ott a tagoknak van döntési szabadságuk -, de nem kellene ezt a faksznit elkezdeni
itt játszani. Meg kell csinálni a kamarai törvényt, ami nyilván a mindenkori kormányzati
szándéknak megfelelő, és el kell dönteni, hogy ki mit akar a kamarával. De hogy gyámot
tegyünk föléjük, aki nyilván abból a körből kell kikerüljön, én még talán a nevet is meg
tudnám mondani, lehet, hogy háromból el is találnám, majdnem lehet, hogy egyből is, nem
mondom nyilván… (Jakab István: Én nem tudom. - Közbeszólások. - Derültség.) Én nem
tartom szerencsésnek, hogy egy ilyen önálló indítvánnyal, amit egyébként a kamara nem
látott, pedig megkérdeztem… Azért álljunk meg egy szóra! Most van egy szervezet, amely
köztestület - nem érdekképviselet, szeretném jelezni -, alulról felmenő rendszerben választja a
vezetőit, és úgy tenni föléjük valakit, hogy ebben a témában semmiféle konzultáció nem volt -
lehet, hogy valakik a vezetők közül tudtak erről, de hogy általában a kamarai tagok erről
most, a honlapról értesültek, legalábbis akinek én szóltam; nagyon meglepődött, hogy van
ilyen -, ezt nem kellene. És ha a kamarai törvény is így készül el, hogy nem lesz előtte
magával az érintettel egyeztetve… Egyébként az eddigi kormányzati működésben ez a
jellemző, hogy azért van önálló indítvány - ez egyébként kormánytörvény, teljesen világos,
magyar hangja Font Sándor, Jakab István megy a Kenyeres -, hogy ne kelljen kivinni
társadalmi egyeztetésre, mert különben nyilván meg kellett volna velük beszélni, ez a
minimum.

Én tehát azt gondolom, hogy ezért nem kellene ezt ilyen szinten kezelni. Meglesz a
törvény, teljesen biztos vagyok benne, és nagyjából azt is gondolom, hogy igazából fölösleges
intézmény lesz, mert én nem úgy látom a kamara működését, hogy ott olyan nagyon-nagyon
bármi probléma lenne. Ennek ellenére persze egy nem szervezet, tehát én most nem mondom
azt, hogy…, de akkor az ÁSZ vagy az ügyészség is talált volna a vizsgálatai során dolgokat,
eddig, én úgy tudom, ilyenről nem volt szóm, és, még egyszer mondom: ami pénzekkel
gazdálkodik, azt meg közbeszerzési pályázaton nyerte. Szerintem lehetne még tovább
egyszerűsíteni meg bővíteni a feladatkörét, de akkor ezzel kellene foglalkozni, nem azzal,



- 22 -

hogy kinevezünk valakit, aki majd valamikor ennek a rendszernek az elnöke is lesz nyilván,
merthogy előbb-utóbb úgyis megválasztatjátok.

ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok újra szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nem akartam Rebeka előtt szólni, csak kormánypárt-
ellenzék váltásban dolgozunk. (Szabó Rebeka: Persze!) Én azt gondolom, hogy nem lenne
szerencsés politikai síkra vinni ezt az ügyet (Gőgös Zoltán: Ez tisztán az!), mert ez nem
(Gőgös Zoltán: Dehogynem!), ez nem az. (Gőgös Zoltán: Nem a fenét!) Lehet, arra is
vihetjük, meg lehet vívni a csatát, de nincs sok értelme. (Gőgös Zoltán: Nincs hát, ti vagytok
kormányon!)

Azt szeretném nagyon egyértelművé tenni, hogy teljes mértékben tisztában vagyok
azzal, hogy nem csupán közvetlenül a tárca költségvetéséből kapott támogatásokat használ fel
a kamara. Természetesen ismerjük az eljárást, a közbeszerzést, az MVH által történő
folyósítását, itt ezzel semmi gond nincs. (Gőgös Zoltánnak:) A probléma ott kezdődik,
államtitkár úr, amikor ezek a kamara tanácsadók elkezdenek dolgozni, és amikor általuk
nyújtott szolgáltatás monitoringját végezzük, nézzük, hogy hány emberhez értek el, milyen
sikereket értek el, hogyan is működik a rendszer, hogyan hasznosult az oda befektetett pénz,
hogy ezek a tanácsadók valóban milyen célok érdekében, hogyan dolgoztak.

Ha azt mondjuk, hogy az egy politikai vita tárgyát képezheti, hogy az Európai Uniónál
közbeszerzés alapján elnyert, jelentős források szolgálják-e és milyen mértékben szolgálják a
versenyképesség javítását a gazdaság szereplőinél, hogy kikhez érnek el, mely körhöz, és
mennyire tudja ez az egész ágazat teljesítményét növelni, ha ebbe belemegyünk, akkor, azt
gondolom, itt nyilván konkrétumok lesznek, számok vannak, tényszerűen meg kell nézni,
meg lehet vizsgálni. Én nyugodt szívvel vállalom ezt a fajta vitát, és nem ellene vitatkozom,
hanem érte. Mert a kamara is akkor lesz egy valóban mindenki által elfogadott szervezet, egy
erős szervezet, amely - hadd hozzam ide példaként! - valóban nagyobb teljesítményre képes,
ha nem csak egy szűk szegmens, egy szűk kör… Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselő

vagyok, elég jól ismerem a megyében a kamara teljesítményét, ismerem az információs
rendszerét, meg azt is - ha már kinyitjuk a politikai vitát -, hogy ezek az információk mely
tagokhoz jutnak el, és kikhez nem jutnak el. Benne vagyunk a szakmában annyira, hogy
feltételezzük egymásról, hogy tudjuk, direkt és indirekt módon lehet pozícionálni vagy
kevésbé pozícionálni a gazdaság szereplőit. Nekünk az az álláspontunk, az a
meggyőződésünk, hogy valamennyi gazdasági szereplő egyformán kapjon esélyt arra, hogy
versenyben maradjon. És ha már akár költségvetési pénzről van szó, mert hisz a költségvetési
forrás valamennyi gazdálkodó érdekeit szolgálja, és az természetes, sőt az érdek, hogy a
COPA-COGECA-ban egy megfelelő képviselet legyen, ugyanúgy azt akarjuk, hogy az uniós
források is mindenki számára elérhetőek legyenek, ha úgy tetszik, a tanácsadókon keresztül is.
Nekem ez a meggyőződésem.

A jogalkotás, tulajdonképpen a jogalkotási folyamat során nyilván az érintettek is
ugyanúgy bekapcsolódnak majd a vitába, ez természetes, de még nem tartunk ott. Még nem
tartunk ott. Itt egyszerűen arról van szó, hogy elkezdődik egy folyamat, és azt szeretnénk
elérni, hogy azok a források és az a vagyon, ami jelenleg rendelkezésre áll, egy kamarai biztos
által felügyelve valóban maradjon meg a jövő számára is, ne férjen kétség ahhoz, hogy nincs
vagyonvesztés, ne legyenek ebből viták, hanem magára a munkára tudjunk koncentrálni. Nem
tartom valószínűnek, hogy most a kamarai biztos… Ha a kamarai biztos lenne esetlegesen a
későbbi elnök, én a magam részéről azt tudom mondani - lehet, hogy az államtitkár úr,
képviselőtársam ismeri, hogy ki lehet a háromból az egy -, hogy nekem ebben a pillanatban
fogalmam nincs, hogy ki lehet az az ember. Az lesz, aki a legjobban átlátja ezt a területet, aki
a legjobban ismeri a szabályozást, aki a legjobban ismeri a gazdaság szereplőit.
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Én azzal zárnám, és azzal kérném ismételten, hogy támogassák vagy támogassátok a
törvényjavaslatot, hogy nézzük meg a kereskedelmi és iparkamarát és a gazdaság azon része,
amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával jó együttműködésben dolgozik; ha
megnézitek azt az állami szerepvállalást, azt a súlyt, amit a kamara megjelenít, talán nem
lenne nagy hátrány az ágazat szereplőinek - én ezért szeretnék mindent megtenni -, ha
legalább ekkora súllyal és ilyen egységben dolgozna a vidékfejlesztés, a mezőgazdaság és az
élelmiszeripar is. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ehhez egy erős összefogás kell.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Magyar Zoltánnak adok szót.

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik a
vagyonmérleget maximálisan tudja támogatni, és reményeink szerint valóban rövid időn belül
egy érdemi vita során fogunk eljutni odáig, hogy az agrárkamarai rendszer át legyen alakítva.
Így egy előzetes támogatásról tudjuk biztosítani az előterjesztőket. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs Jánosnak adok szót.

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, én tisztelettel azért szeretném
kérni, hogy támogassuk ezt a törvényjavaslatot, mert ha valaki manapság a gazdasági élet
szereplője, akkor éreznie kell, hogy akár volt, akár lehetne kötelező tagság, ma az
agrárkamarába a jelenlegi feltételek szerint korbáccsal se lehetne az embereket visszahajtani.
Az alapvető probléma az, hogy az emberek nem bíznak. Volt számos szervezet, amelynek az
lett volna a feladata, hogy koordinálja, összefogja, képviselje a gazdálkodókat, ilyen volt az
agrárkamara, ilyenek voltak a tész-ek. Sajnos az elmúlt években ezek nem a gazdálkodók
érdekeit képviselték, hanem különböző spekulációs módszerekkel lenyúlták az adott
lehetőségeket.

Ahhoz, hogy a gazdálkodóknál újra el tudjuk érni, hogy bármilyen szervezetbe
szívesen lépjenek be, szívesen fizessenek tagsági díjat, ahhoz az kell, hogy a tagsági díj és
vele párhuzamosan a hozzá adott szolgáltatás értéke legalább arányos legyen. És ennek az az
alapja, hogy ez emberek, a gazdálkodók bízzanak ezekben a szervezetekben. Én úgy
gondolom, hogy a kamarai biztos és az az anyag, amely előttünk van, nem arról szól, hogy
valamilyen gyámság születik, hanem a kamarai biztos a bizalom garanciája. Én úgy
gondolom, hogy voltak már itt különböző kezdeményezések, és láthattuk, hogy a gazdálkodók
jelentős része tartózkodik. Addig, amíg a különböző kamarai rendszerek vagy
gazdaszövetségek vagy tész-ek külföldön nagyon jól működnek, Magyarországon nem
működnek, mert volt egy szűk réteg, amely ezt lenyúlta; nem is abból a célból és nem is azzal
a céllal, amire az hivatott volt. Ezt a bizalmat visszaállítani csak ezzel a törvényjavaslattal
lehet, és azzal a kamarai biztossal, aki a gazdálkodók számára garanciát jelent. Akkor vissza
fognak lépni, szívesen vissza fognak lépni, és fognak tagsági díjat fizetni.

Ahogy egy kínai mondás tartja: a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Úgy
gondolom, hogy itt most ez az első lépés, amit támogatnunk kell. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Igaziból csak aláhúzni szeretném az
előző hozzászólásomból, hogy alapvetően az itt megfogalmazott célokkal egyetértünk, tehát
ami egyrészt a vagyoni mérleget, másrészt ami a kamara szerepének az átgondolását illeti, bár
- mint elhangzott - a kamara szerepének az átgondolása még a jövő feladata, mert az majd
abban a bizonyos megszületendő törvényjavaslatban lesz. Viszont valahogy a módszert nem
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érezzük kifejezetten elegánsnak. Ahogy Gőgös Zoltán is említette, például lehetett volna itt
állami számvevőszéki vizsgálatot indítani, ha jól tudom... (Gőgös Zoltán: Az folyamatos!)
Tehát ezek alapján is meg lehetne vizsgálni talán a vagyoni helyzetet. Én továbbra is azt
érzem, hogy egy kicsit erős jogosítványokat fog kapni ez a kamarai biztos, úgy, hogy igaziból
még nincsenek meghatározva a prioritások meg a szakmai koncepció.

Viszont ha már itt tartunk, Jakab István említette a kormányzat és a civil társadalom
közötti sikeres együttműködés reményét, hogy ez majd egy milyen jó példa lehet erre, ha jól
értettem. Mindenesetre szeretném megkérdezni az előterjesztőket, hogy van-e konkrét
elképzelésük arról, hogy a részvételi elv hogyan fog majd megjelenni a várható agrárkamarai
törvény kidolgozásában. Tehát itt lesz ez a kamarai biztos, minden fölött hatalma lesz; hogyan
fogják ezt a helyzetet arra kihasználni, hogy majd a kisfalvakban is bevonják a gazdálkodókat
abba a folyamatba, amelyben majd meghatározzák az agrárkamara jövőbeni szerepét? Tehát
van-e erre valamilyen konkrét elképzelésük? Mert a kamarai biztos csak jövő nyárig fog
diszponálni a kamara fölött, tehát viszonylag hamar létre kell majd hozni ezt a törvényt, és,
mondom, ennek a részvételi elvnek az alkalmazására szeretnék rákérdezni. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Tiffán Zsolt!

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy ágazat tükrében szeretnék
csatlakozni Pócs János képviselőtársam véleményéhez. Én is úgy gondolom, hogy feltétlenül
szükséges a kamarák megfelelő működése a jövőben egy megfelelő szervezeti kiépítéssel. Ezt
azért mondom, mert mióta a Szőlészeti és borászati albizottság működik, egyértelműen
látható az, hogy nagyon sokféle szervezet van az ágazaton belül is, és amikor a kormányzat
mondjuk az ágazat szereplőivel akar tárgyalni - ahogy azt a múltkori albizottsági ülésen láttuk
-, rengetegen vagyunk ott, de nincsen egységes vélemény. Csak a Szőlészeti és borászati
albizottságban, gondoljunk rá, ott van az MSZBSZ, ott van a Vindenpendent, ott van a
Pannon Borműves Céh, ott van a Junibor, aztán vannak a régiós alapú szervezetek, ahol
például diszkriminációnak tartom azt, hogy esetleg bejön kettő, de a többi még nem is állt fel,
mert vannak olyan régiók, ahol még nem is működnek ezek a szervezetek.

Én tehát úgy gondolom, hogy a jövőben az ilyen dolgokra, mint ami ebben a
törvényjavaslatban van, minden szempontból hangsúlyt kell fektetnünk, mert nem tudjuk a
magyar mezőgazdaságot… A Szőlészeti és borászati albizottság működésén is egyértelműen
látható, hogy amíg nincs egy olyan szakmaközi szervezet - most egyébként a kamaráról
beszélünk -, amely megfelelő módon érvényesíti az érdekeket, addig nagyon sok dologban
nem tudunk előrelépni. Köszönöm szépen a szót. (Gőgös Zoltán: Ez nem ugyanaz!)

ELNÖK: Ezt ne itt vitassuk meg! (Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok szót.

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, megszólíttattam. Nyilván nem szeretnék most
olyan feladatot vállalni, aminek természetesen információ és a megfelelő háttérmunkák
hiányában nem tudok eleget tenni. Mindennek rendelt ideje van, ennek is rendelt ideje lesz,
amikor a kormány jogalkotási programjában szereplő, a mezőgazdasági kamaráról szóló
törvény előkészítése megkezdődik. Ez természetesen a kormány feladata, és utána nekünk is
meglesz a magunk feladata. Itt a magunk részéről vagy én a magam részéről - én a magam
nevében beszélek - én abban vagyok elkötelezett, hogy nemcsak a civil társadalom, hanem
egyáltalán a gazdaság szereplői ne atomizáltan jelenjenek meg, mert akkor abszolút halálra
vagyunk ítélve.

Olcsó trükk lenne részemről előhúzni, hogy az agrárgazdaság teljesítménye hogyan
alakult, hogy növekvő támogatás mellett csökkenő teljesítmény van, nem akarom ezt
előhúzni. Tudjuk, az agrárjelentést ismerjük, évek óta ismerjük, látjuk, mennyire nehéz a
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helyzet. Ebben a helyzetben a gazdasági szereplőinek, kicsinek, közepesnek, nagynak igenis
egyfajta olyan együttműködésre van szüksége, ahol nem egymás ellen vannak, nincs az
erőfölénnyel való visszaélés vagy éppen egy kivételezett helyzetre való hivatkozás
kihasználása, hanem az egymásra utaltság alapján egy nemzeti összefogás keretében tudunk
talpra állni. Ennen pedig az egyik legjobb terepe az, ha a gazdaság szereplői egy egységet
alkotva működnek együtt a döntéshozókkal is. Én a magam részéről ezt vállaltam fel, és ezért
teszek meg mindent, ismerve azért a dolgot. Hét esztendő kamarai alapítóként nem múlik el
nyomtalanul az ember életéből. Ezért vállaltuk ezt, ezért vállaltam ezt a magam részéről is.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebekának adok szót.

SZABÓ REBEKA (LMP): Elnézést, tényleg csak kiegészíteném az elmondottakat.
Akkor viszont az itt lévő kormányképviselőknek szeretném feltenni ugyanezt a kérdést. Mert
mire a következő agrárkamarai törvény idekerül az asztalunkra, addigra annak már lesz egy
szövege, lesz egy tartalma, és én azt szeretném megkérdezni, hogy az hogyan fog kialakulni.
Van-e bármilyen elképzelésük arra vonatkozólag, hogy hogyan fogják érvényesíteni a
részvétel elvét, akarják-e ezt egyáltalán, szándékukban áll-e, és hogyan fogják bevonni azokat
az embereket, akikről itt most beszélünk, akik ennek a kamarának a tagjai, a gazdálkodókat
abba, hogy ők milyen szerepet szánnak, milyen szerepet tudnak elképzelni a kamarának. Én
azt szeretném megtudni, hogy erre vonatkozólag van-e valamilyen elképzelésük, hogy ezt
hogyan fogják megcsinálni jövő nyárig. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth Istvánnak adok szót.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Igazából nem akartam hozzászólni,
de Rebeka kihozta belőlem a gondolatokat. (Derültség.) Magával az agrárkamarával
kapcsolatosan pont az a probléma, hogy szűkek a szereplők. Tehát nem arról szól a dolog,
hogy egy nagyon széles bázison minden gazda, minden gazdálkodó és mindenki nagy
élharcosa a kamarának. Pont az a legnagyobb probléma, hogy az elmúlt időszakban a
kamarából kifogytak az emberek, a tagok. Most gyakorlatilag meg lehetne hirdetni
újsághirdetésben, hogy megkérünk minden gazdálkodót, gondolja végig, miért nem kamarai
tag, és miért nem foglalkozik a kamarával, és amennyiben ez megvilágosult számukra, akkor
javasoljuk, hogy önszerveződjenek, és mi fent várjuk azt, hogy miután önszerveződtek, és
minden lépésen keresztül elértek mihozzánk, akkor utána minden embernek az érdekét
képviseltetni tudjuk ebben. Azt gondolom, hogy ez lenne a leghosszabb és a legrosszabb
döntés.

Amit Pócs János képviselőtársam mondott, az a kínai mondás számomra is
megragadó, mert a leghosszabb útnak is van egy első lépése, de ez nem azt jelenti, hogy egy
hosszú út hosszú időbe is kell hogy teljen. Igazából azt gondolom, és az előterjesztők, illetve
önmagunk számára is azt kell mondjam, hogy ez a 2011. június 30-a lehet az utolsó határidő,
hogy ezt a kamarai kérdést rendbe tegyük. Nincs több idő, már így is el vagyunk késve. Egy
csomó kérdésben el vagyunk késve, ami az agrárérdek-érvényesítésről, az ágazati
érdekérvényesítésről szól, és igazából olyan állapotban jelen pillanatban az ágazat mindenféle
szinten - mi képviselőként járjuk a falvakat, és gyakorlatilag ezekről a vidéki emberekről
beszélünk -, hogy azt gondolom, jelen pillanatban nem alkalmas a rendszer arra, hogy alulról
összeálljon, hanem igenis nekünk, az ágazatért felelősséggel tartozó képviselőknek az a
feladatunk, bevonva a minisztériumot, illetve akár a minisztérium kezdeményezésére, mert
nyilván ebben a minisztérium részéről is van egyfajta nyitottság, tehát pont az a
felelősségünk, hogy most felülről nyissuk meg ezt a lehetőséget, és minél több emberhez
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jusson el minél több faluba. És én igenis azt gondolom, hogy 2011. június 30-áig akár az
agrárkamara… Tehát nem feltétlenül vagyunk mi összevonódva a többi kamarával; ez egy
speciális szakma, ez egy speciális feladat, speciális felelősség, és ez nemcsak arról szól, hogy
mennyibe kerül egy kiló kenyér, hanem arról, hogy meg tudnak-e élni az emberek vidéken, a
falvakban vagy nem. Erről beszélünk. És talán ennek lehet ez az első lépése. Utána meg
igenis legyen az a saját felelősségünk, hogy 2011-ig vagy minél előbb egy olyan
érdekképviseleti vagy egy olyan rendszert hozzunk létre, amelyben az embereket minél
jobban tudjuk informálni.

Gőgös Zoltán képviselőtársamnak, alelnök úrnak is volt itt egy mondata, amikor azt
mondta, és ezt tényleg így van, hogy mert lent a gazda a faluban. Azt gondolom, közülünk
talán ő az egyik, aki a legjobban ismeri ezt az egész ágazatot - nálam biztosan sokkal jobban
ismeri -, és tényleg így van, hogy jelen pillanatban van egy szubjektív tényező, hogy eldönti a
gazda, hogy szerinte a falugazdász jobban ért hozzá, vidéken nem így fejezik ki az emberek
magukat, ezért odamegyek, vagy szerintem a kamara képviselője vagy szakértője a jobb,
úgyhogy amúgy meg inkább odamegyek hozzá. De ezzel is azt mondtad, Zoli, hogy nem jó a
rendszer (Gőgös Zoltán: Ez így van!), mert van benne egy olyan párhuzam, ami beleteszi ezt a
fölösleges dolgot. Nem azt mondom, hogy itt ellentmondás van, hanem pont azt, hogy
párhuzam van, és gyakorlatilag mondjuk az én bátai gazdálkodóm, aki teljesen maga alatt
van, mert már a szőlő is kevés, meg a víz is ott van, már minden ott van, tehát minden sújtja
őket, kihez menjen oda, hogy tovább tudjon menni? Ő döntse el ebben a helyzetében,
hogy…? Szerintem ezt rendbe kellene tenni, és ebben szakpolitikai felelősségünk van.

Konkrétan, amiről most vitatkozunk, az már egy másik napirendi pont, de nem baj,
hogy erről beszélünk, mert látjuk azt, hogy az ágazatban viszont ezek komoly problémák.
Tehát amiről most itt beszélünk, ez egy fontos lépése annak, mert nyilván azt, hogy milyen
vagyoni helyzettel megy majd neki a kamara ennek az új kihívásnak, fontos rögzíteni. És
hogy ebben mi felelősséget akarunk vállalni, szerintem helyes. Mert utána, miután tudjuk,
hogy jelen pillanatban milyen fegyverzettel meg milyen kasszával rendelkezünk, erre lehet
majd a későbbi kamarai átalakítást építeni. A Biblia is mondja, hogy ha egy várat akarunk
építeni, akkor azt sziklára kell tenni, mert nem mindegy, hogy az mennyire stabil vagy
mennyire nem. Ha azt egy homokra építjük, és utána felül a rendszer széjjelfolyik, és
összeomlik a vár, az lenne a legrosszabb döntés. Ez tehát egy sokkal nagyobb és sokkal
szélesebb dolognak az első, mégis fontos lépése, hogy azt a várat milyen sziklára, milyen
alapokra építjük.

Úgyhogy én a magam részéről azt is mondanám talán ügyrendileg - és nem szeretném
elvenni mástól a szót -, hogy zárjuk le a vitát, és szavazzunk erről, és egy következő
alkalommal csináljunk egy olyan nyílt napot, amikor csak erről a kamaráról beszélünk, mert
ez, higgyék el, többet érdemel annál, mint hogy most itt öt-hat percben egymásnak mindenki
amúgy bölcs és jó irányba mutató gondolatokat mond. Tehát ügyrendileg arra kérem az elnök
urat, hogy zárja le a vitát, és utána magamra vállalom ennek a negatív hatását. Köszönöm.
(Gőgös Zoltán: Nem fogunk megharagudni érte!)

ELNÖK: Most nagyon nehéz helyzetbe hoztál, alelnök úr… (Közbeszólások. -
Derültség.)

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Ügyrendi volt, és vállalom az ügyrendi felvetésemet.
(Gőgös Zoltán Obreczán Ferenc jelzésére: Feri visszalép. - Közbeszólások, derültség.)

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Nem lépek vissza, de nagyon rövid leszek.
(Derültség.) Elnök úr, én csak Gőgös úrnak szeretnék válaszolni, mégpedig azt, hogy míg a
falugazdászok a szaktanácsadást ingyen adják, addig a kamarai tanácsadóknak a tanácsadásért
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bizony szépen kell fizetni, és ezt ne feledjük el! Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: Attól függ,
milyen részre, a növényvédelemért biztos! - Horváth István: Attól függ, milyen tanácsot ad. -
Közbeszólások.)

ELNÖK: Itt szeretne a bizottsági elnök közbeszólni.
Amennyiben nincs további kérdés, Horváth István alelnök úrnak adnám át a szót, hogy

mint előterjesztő válaszolhassak a felvetett gondolatokra.

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Megtisztel, élek a lehetőséggel, átveszem az ülés vezetését, és megadom a
szót.

Font Sándor (Fidesz) válaszai, reflexiói

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindazoknak, akik a
támogatásukat jelezték a törvénytervezettel kapcsolatosan. Az a kérdéskört, amit az MSZP is
feszeget, összességében úgy foglaltam össze, hogy itt akkor ki kellene nyitni egy politikai
kérdést. Hogy ez egyáltalán politikai jellegű előterjesztés-e? Természetesen, agrárpolitikai
jellegű - ezt meg szeretném erősíteni, ez nem véletlen -, nyilvánvalóan azokkal az
aspektusokkal, amelyeket itt Pócs János, Obreczán Ferenc is, de Jakab István is több soron
kifejtett, hogy melyek azok az életszerű, esetleg kritikát is megjelenítő vélemények, hogy az
agrárkamara környékén most mit érzékelnek a végponton lévő gazdálkodók. Nyilvánvalóan
ezt a kérdést is rendezni kell egyszer, hogy kik lettek preferálva, kik nem, információhoz ki
hogy jutott hozzá, ezek a kérdések nyilvánvalóan nem megkerülhetők, de szeretném jelezni,
hogy a későbbiekben.

Itt Szabó Rebeka felvetéseire szeretnék visszatérni. Egyrészt mint már utaltam rá egy
közbevetésemmel - remélem, most már mindenki számára érzékelhető -, egy nagy, átfogó
kamarai törvényt, a kamarák eddigi működését szabályozó rendszert fog majd a parlament
tárgyalni. Itt ki szeretnék térni arra a részre, amelyben Rebeka, képviselőtársunk a részvételi
elvet több soron tőlem, illetve a kormány jelen lévő képviselőitől kérdezi meg. Szeretném
jelezni, hogy ennek a törvénytervezetnek ez nem része. Ez lehet egy kérdés, de mint az egyéni
indítvány előterjesztői nem erre a kérdésre, nem a részvételi elvre tettünk előterjesztést. A
kormány jelen lévő képviselőinek pedig mint köztisztviselőknek - ismerjük a rendet - ennek a
napirendi pontnak a kormány általi, illetve ez esetben a három minisztérium által vallott
véleményének a közlésére van mandátumuk, arra vannak felhatalmazva mandátummal, a
jogkörük tehát szintén nem terjed ki ennek a kérdésnek a feszegetésére. De én nagyon
szeretném javasolni a képviselő asszonynak, hogy ne tántorodjon el ennek a kérdésnek a
megválaszolásától. (Közbeszólások. - Derültség.) Négy módja van annak, hogy a megfelelő

politikai, döntéshozatali és válaszadási joggal rendelkező személyt megkérdezze, a
parlamentben erre három módszer van, a negyedik pedig az írásbeli kérdés módszere.

Azt, hogy a leendő kamarai biztos egyáltalán milyen jogkörökkel rendelkezik, mint
említettem, szerintem elég jól próbáltuk definiálni előterjesztőként a 2. § (2) bekezdésében.
Az, hogy esetleg egy állami számvevőszéki vizsgálat kell-e a kamarai biztos munkájának a
segítésére, az majd legyen annak a kamarai biztosnak a hatáskörére és belátására bízva!
Könnyen lehet, hogy majd ő kéri az Állami Számvevőszék segítségét. Nem hiszem, hogy ezt
külön kellene definiálni, hiszen közismert, hogy erre lehetőség van, mi magunk is
kezdeményezhetünk egy ilyen vizsgálatot, hogyha erre okot látnánk, a biztosnak pedig
nyilvánvalóan feladata lesz a teljes vagyongazdálkodás áttekintése.
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Hogy a módszer nem elegáns, és utalás történt arra, hogy a jelenlegi kormány mintha a
civil szervezetek általános jogainak a csonkítására és kontrolljára készülne, és talán ezt ebből
a törvénytervezetből is levezette Szabó Rebeka. Ezt én vissza szeretném utasítani. Nem
kérdéses, hogy ebben a helyzetben, ami itt többször is megemlítésre került, a kamarák
köztestületek, és olyan speciális helyzetben vannak, ami a civilség és az államigazgatás
nagyon határos mezsgyéjén mozognak, de olyan szorosan, hogy közismerten nagy
költségvetési, finanszírozási…, legyen az uniós, az is közpénz, vagy akár hazai közpénzből is
tartják fenn magukat. Tehát ez messze nem keverendő azért össze mondjuk azokkal a
klasszikus civil szervezetekkel, amelyeket az egyesületi törvényből vezetünk le, és amelyek
annak alapján léteznek. Úgyhogy nagyon szépen kérném, hogy ebből a törvénytervezetből ne
adjunk olyan utalást, hogy a kormány a civil szervezetek kontrolljára és jogainak
megcsonkítására készülne, és hogy ebből a tervezetből is ez látható ki. Persze hogy kinek mi a
véleménye, az egy dolog, a vélelmezés szabadságjogával nyilvánvalóan bárki élhet, én csak
arra szerettem volna jelzést tenni, hogy az előterjesztés abszolút nem ezen irányba megy. Mint
említettem, az indokló részében kifejtettük, hogy ezt a két pontot, a vagyonmérleget, illetve a
kamarai biztos személyét látjuk helyesnek, és hogy miért gondoljuk ezt ez esetben törvényi
szinten szabályozni.

A magam részéről ennyiben szerettem volna előterjesztőként kiegészítést tenni, illetve
válaszolni a felmerült kérdésekre és véleményekre.

ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőit kérdezem, hogy van-e olyan rész,
amelyet ki szeretnének egészíteni.

BÚSI LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönjük, nincs.

ELNÖK: Nincs ilyen az elhangzottak kapcsán. Van-e olyan kérdés, észrevétel, amely
a bizottsági tagok részéről a továbbiakban merült fel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést.

Határozathozatal

Először a tárgysorozatba-vételről döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki az imént említett
törvénytervez, amely a T/1702. számon került előterjesztésre, tárgysorozatba-vételét
helyesnek tartja, és azzal egyetért. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez
14 plusz 1 szavazat, tehát 15 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tárgysorozatba vette.

Az általános vitára való alkalmasságról kérdezem ezek után a bizottságot. Ki az, aki
általános vitára alkalmasnak találja a törvénytervezetet? Aki igen, az kézfeltartással jelezze
ezt! (Szavazás.) Ez 15 igen. Ki az, aki nemmel szavaz ez esetben? (Szavazás.) 3 nem. Ki az,
aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a többségi vélemény alapján általános
vitára is alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

A bizottság részéről Obreczán Ferencet javaslom a bizottság többségi véleménye
előadójának majd a napirendi pont tárgyalása esetében. Kérdezem, hogy a kisebbségi
vélemény kifejtésére állítanak-e előadót. (Gőgös Zoltán: Igen. - Gőgös Zoltán Szabó
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Rebekával egyeztet röviden.) Igen. Rebeka…? (Gőgös Zoltán: Ficsor Ádám.) Ádám?
(Derültség.) Ficsor Ádám személyére történt javaslattétel, úgy láttam. Kérdezem a
bizottságot, hogy az előbb említett többségi és kisebbségi vélemény előadóit elfogadjuk-e.
Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.

Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan nincs több feladatunk. A napirendi pontot
lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet.

Egyebek

A negyedik napirendi pontra térnénk rá. A jövő heti ülés várhatóan szerdán, 9 órakor
kezdődik - Horváthné Katalinra nézek közben, hogy jól mondom-e fejből (Horváth Zoltánné:
Igen.) -, mert elég sok napirendi pontunk lesz, kezdve azzal, hogy a vörösiszap-katasztrófával
kapcsolatosan megérkeztek azok a jelzések és viszontválaszok, amelyeket kértünk. Várhatóan
személyesen a Tudományos Akadémia főtitkárát, Németh Tamás urat mint a program
tudományos összefogóját kérjük meg, a katasztrófavédelem részéről Bakondi urat kérjük fel,
aki vagy személyesen vagy delegáltja útján vesz részt az ülésen, és miután a kormány
nevesítette Szabó Csaba urat mint a biztos személyét, a vidékfejlesztés a kormány részéről őt
fogjuk megkérni. Természetesen jelen lesznek, meghívót kapnak azok a zöldszervezetek is,
amelyektől már itt vélekedést kaptak, amelyek fellelhetőek és ezen a területen dolgoztak. A
három említett meghívottat rövid beszámoló megtartására is felkérjük, a továbbiakban pedig,
ha a további meghívottak és vendégek is szót kérnek esetlegesen, akkor a bizottságunk, ha
úgy dönt, majd szót ad nekik. Ezt első napirendi pontnak javaslom, mert úgy látom, hogy több
érdeklődő lesz ez esetben, mint ha csak a bizottságunk tagjai lennének itt. Ezen napirendi
pontot lezárva kezdődne meg a beérkezett 3-4-5 törvénytervezetnek, illetve a beérkezett
törvénytervezetekhez a módosító indítványok vitája, a költségvetési és egyéb törvényekről
beszélek. Ezért mondom, hogy várhatóan hosszabb ülésre készüljünk szerdán, és ezért
javaslok 9 órás kezdést. (Közbeszólások.)

Közben a Parlamentben az agrárjelentés általános vitája is meg fog kezdődni, tehát
szerdán is lesz ülésnap a parlamentben. Megoldjuk ezt a kérdést is. Csak ilyen feszes
munkával tudjuk tartani az ütemet, nem szeretnénk, ha a mi munkánk miatt megakadna a
parlament menetrendje.

Van-e további észrevétel, bejelentenivaló az egyebek között? (Senki nem jelentkezik.)
Ha nincsen, akkor ezt a napirendi pontot is bezárom.

Az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 48 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Horváth István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


