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Napirendi javaslat

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/4402. szám)

(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Módosító javaslat megvitatása)

2. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4247. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

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

A vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javítása érdekében

szükséges szociális gazdaságfejlesztési intézkedésekről szóló határozati javaslat

(H/4202. szám)

(Mesterházy Attila, Harangozó Gábor, Nyakó István, dr. Józsa István, dr. Varga

László, Gúr Nándor és Horváth András Tibor (MSZP) képviselők önálló

indítványa)

4. Tájékoztató a gombatermesztés fejlesztésének koncepciójáról

Előadó: Mutsy Árpád, Bio-Fungi Kft.

5. Egyebek



4

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke

Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke
Balogh József (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Horváth István (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)
Farkas Sándor (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)
Győrffy Balázs (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz)
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)
Pócs János (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)
Ficsor Ádám (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik) megérkezéséig Varga Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Kohuth Viktor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium)
Futsy Árpád (Bio-Fungi Kft.)
Mártonffy Béla elnök (FruitVeB)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a Mezőgazdasági bizottság elnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait! Köszöntöm a munkánkat segítő

tisztviselőket! Köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését! És
köszöntöm már az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat. A napirendtervezetet
képviselőtársam a szokásos módon megkapták. Kérdezem, hogy ahhoz van-e kérdés,
észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor erről szavazunk. Kérdezem,
hogy ki ért egyet a napirenddel. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.
Az így megszavazott napirend szerint fogunk haladni.

Kérdezem, hogy a vetítőt nem lehet-e esetlegesen kikapcsolni, hogy a vallatólámpa
szerepét betöltve ne funkcionáljon a kormány képviselői előtt (Derültség.), amíg nincs rá
szükség. Mert úgy tudom, hogy csak a 4. napirendi pontnál lesz rá szükség. (Kikapcsolják a
vetítőt.) Köszönöm szépen.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló T/4402.
számú törvényjavaslat

Módosító javaslatok megvitatása

Az első napirendi pontunk a kereskedelemről szóló törvénymódosításhoz benyújtott
módosító indítvány megvitatása. Szabó Rebeka egy indítványt nyújtott be - a képviselő
asszony nincs itt -, amely pontosítani szeretné, illetve külön jogszabályban szeretné
megállapítani a kistermelői fogalomkört és az értékesítési feltételeket. Előterjesztőként nem
támogatom a javaslatot. Úgy érzem, hogy a jelenleg meglévő rendelet egyértelműen
szabályozza ezt a kérdéskört, és erre épül a törvénymódosításom is.

A kormány képviselőjét kérdezem, hogy a kormány hogyan vélekedik erről a
módosító indítványról.

DR. KOHUTH VIKTOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó reggelt kívánok! Kohuth
Viktor vagyok. A kormány sem támogatja, egyetértünk az előterjesztő álláspontjával.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Szabó Rebeka képviselőtársam távolléte miatt
megkérdezném, hogy mi az indok - hogy jegyzőkönyvbe kerülhessen az indok. Tegnap
valamelyest elhangzott már, tudom, de ha megismételnék!

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jeleztem, hogy az 52/2010-es kormányrendeletben
alkalmazott definíciókra épülne a helyi termelői piac rendszerének a felállítása, abban az
érintettek, tehát a kistermelők mint definíció egész egyértelmű véleményem szerint, tehát
természetes magánszemélyekről mint alanyról szól az ottani rendelkezés - ugyanezt az
érintetti kört javaslom átvezetni a helyi termelői piac létrehozásánál is -, és az a rendelet
pontosan definiálja, hogy ezek a természetes magánszemélyek milyen termékkört állíthatnak
elő alapanyagként, illetve abból feldolgozott termékként, és az mekkora nagyságrendű lehet
az egyes gazdaságokban, így definiálva, hogy kit tekintünk még kistermelőnek. Aki ezen
termékmennyiségeken és termékfajtákon túllép, az már nem tartozik ebbe a kistermelői
fogalomba. Mondom, egy létező jogszabály definiálja ezt, tehát nem látom értelmét, miért
kellene más jogszabályban ezt a definíciót pontosítani.
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Azt a vitát ki lehet nyitni, hogy jó-e a jelenleg érvényes 52/2010-es rendelet. Erre
nekem nincs ráhatásom, képviselőként törvényt tudunk módosítani, az esetleges
rendeletmódosítás kormányzati körbe tartozik. Ezzel indokolnám a javaslat elutasítását.
(Varga Géza: Köszönöm.)

Kérdezem, hogy a kormány akar-e ehhez részletesebb indoklást fűzni.

DR. KOHUTH VIKTOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, én is ezt kívántam
volna elmondani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen,
egyharmadot sem kapott.

Tudunk-e más indítványról, amely ehhez a törvénymódosításhoz érkezett? (Senki nem
jelentkezik.) Mi nem tudunk. A kormány képviselőit kérdezem, hogy más bizottságok esetleg
adtak-e be ilyen javaslatot. (Senki nem jelentkezik.) Nem tudunk ilyenről. Akkor lezárom az 1.
napirendi pont tárgyalását. Köszönjük szépen a kormány képviselőjének a jelenlétet.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
módosításáról szóló T/4247. számú törvényjavaslat

Módosító javaslatok megvitatása

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az állatok védelméről és kíméletéről szóló
törvénymódosításhoz benyújtott módosító javaslatok megvitatására. Köszöntöm a
Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkár úr vezetésével érkezett képviselőit!
Mindegyik indítványt meg fogjuk tárgyalni - a módosító indítványokról beszélek.

Az első Bödecs Barna és képviselőtársa indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Üdvözlök mindenkit! Nem
támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e az indítványhoz? (Varga Géza: Nem értettem.)
Nem támogatják, ha jól értettem. (Varga Géza jelzésére:) Igen, parancsolj!

VARGA GÉZA (Jobbik): Feltétlenül megkérdezném az indokot, mert ez egy olyan
kiváló módosítás lenne erre az adott problémára, amit alaposan kitárgyaltunk a múltkori
ülésen is. Gyakorlatilag az összes felvetett problémáját vagy hátulütőjét kiküszöböli ez a
javaslat annak, hogy lehessen sorsolni vagy ne lehessen sorsolni. Nem értem tehát, hogy
milyen új dolog merült fel, ami itt nem hangzott el. Ennél konstruktívabb módosító javaslatot
a felmerült problémára nem tudok elképzelni sem.

ELNÖK: Kormány, parancsoljon!

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azért nem támogatjuk, mert
a következő ajánlásban szereplő módosító javaslat pontosabban kezeli ezeket a kérdéseket.
Valóban, az ajánlás tartalmilag támogatható, és a következő módosítót támogatjuk, amely
felhatalmazást ad ezen kérdések rendezésére.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor
szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot
sem kapott.
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A 2-es indítványt Sáringer képviselőtársammal együtt nyújtottuk be. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Egy olyan indítványt nyújtottunk itt be, amelyben azt javasoljuk, hogy ne
tiltsuk meg minden általánosított módon élő állatok nyereményjátékban sorsolási díjként való
felhasználási lehetőségét, de lehet, hogy krokodilt vagy kígyót ne kellene - lehet, hogy
szélsőséges válfajokat említettem itt. Tehát tényleg gondolja át a kormány, és erre adjunk
felhatalmazást, hogy a hagyományos módon, esetleg galambkiállításon vagy országos
postagalambversenyen ha éppen ilyen postagalambot akarnak első díjként adni vagy
kisorsolni… Netán felmerült itt a húsvéti malac sorsolása és még nem tudom… (Gőgös
Zoltán: Az a nyúl!) Tessék? (Közbeszólások: Húsvéti nyúl!) Húsvéti nyúl, bocsánat! Újévi
malac és húsvéti nyúl, elnézést! (Közbeszólások.) Egy mixet csináltam. Ez nem Dolly bárány,
nem egy genetikai klónról van szó, én tévedtem, elnézést kérek, és köszöntöm, hogy
figyeltek… Ez egy éberségi próba volt egyébként, most elárulom. (Derültség.) Éber a
bizottság. Tehát azt gondoljuk, hogy a kormánynak legyen erre egy olyan egyértelmű
rendelete, amely ezt tisztázza.

A kormány tehát támogatja. Kérdés, észrevétel van-e hozzá? (Jelzésre:) Igen, Varga
Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Nagyon sajnálom, és nem visszamenni akarok az 1.
javaslathoz, de ezt a két javaslatot összehasonlítva ez egy politikai döntés, nem más. Hiszen -
a 2-esről beszélek - ha ebbe még beletartozna az, hogy köteles a sorsoló, tehát az eredeti
tulajdonos visszavenni azt az állatot, ennél nagyobb biztosíték nem kell arra, hogy az az állat
nem fog szenvedni. A 2. javaslatban - amelyet most tárgyalunk - az van, hogy amennyiben az
állat elhelyezésének és tartásának feltételei biztosítottak. Lehet, hogy ma, amikor a
nyereményt megnyerik, biztosított, de hogyha három nap múlva vagy két hét múlva már nem
biztosított, akkor ez nem oldja meg a dolgot. Viszont az előbbi javaslat szerint - amely
ellenzéki, jobbikos javaslat volt - ugyanakkor köteles visszavenni az eredeti tulajdonos, és
akkor ez a probléma teljesen megoldódik. Tehát erre azt mondani, hogy ez jobb, mint az előző
volt, amit elutasítottunk, az politikai döntés.

ELNÖK: A lelki béke érdekében talán annyit próbálok segíteni, hogy szerintem is jó a
mondatnak az utolsó része Bödecs Barna megfogalmazásában, hogy a visszavételi
kötelezettség áll azok részéről, akik kisorsolták, hogyha nincs megfelelő körülmény, és nem is
akarja a nyereményes megtartani az állatot. A módosításunkban arra adunk felhatalmazást, a
törvényszöveg úgy szól majd, hogy amennyiben az állat elhelyezésének és tartásának
feltételei biztosítottak. A rendelet majd erre alapozva, remélem, értékeli a jobbikos indítvány
utolsó mondatát, hogy amennyiben viszont ezek a feltételek nincsenek meg, akkor az önök
által említett nyereményt a kisorsolója, s a többi, köteles visszavenni. Tehát épp itt adunk
felhatalmazást a kormánynak, hogy ezt a fordulatot belevegye a rendeletbe.

(Jelzésre:) Varga Gézának adok szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): Fenntartom, hogy a 2. javaslatban nincs hozzáadott érték,
viszont az 1. javaslatból a hozzáadott értéket kiveszi.

ELNÖK: Rövidre szeretném zárni ezt a vitát. Mondom, én nem javasolnám, hogy a
kormány extrém állatok sorsolására felhatalmazást adjon. Önök itt általánosítják a további
sorsolási lehetőségeket is, és bármilyen extrémitás is belekerülhet. Ennyi a különbség a
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jobbikos indítvány és a mi indítványunk között. A magam részéről ehhez nem akarok tovább
hozzászólni.

(Jelzésre:) Ódor Ferenc!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Biztos jó ez a javaslat, a szándékai
szerint egyértelműen, van viszont egy járványvédelmi szempont is, és itt akkor azt a
járványvédelmi szempontot felülbírálná ez a törvény. „A felajánló… az állatot visszavenni, és
annak további tartásáról változatlan formában gondoskodni köteles.” Ez a fél mondat nem
szabályozza azt, hogy vajon akkor kihozta-e abból az állományból, és visszaviszi-e,
járványügyileg megtehető-e, hogy kihozta nagytömegbe, valahol ott van, bemutatom, mert
akkor majd így fogják… Én tehát azt gondolom, hogy ezt figyelembe kell vegyük. A jó
szándék egyértelműen feltételezhető, a dolog lényege, hogy az állat ne kerüljön rossz
körülmények közé, de itt esetlegesen egy populáció védelméről lehetne szó, és azért
gondolom, hogy ha virtuálisan bemutatódik, hogy ezt a csikót akarjuk, de ott van, vagy ezt a
borjút vagy ezt a szarvasmarhát akarjuk, az jó, de hogyha azt elhozom, és bemutatom, már
hogy tudom visszavinni oda, abba az állományba? Ez már egy gondot jelenthet. (Varga Géza:
Az állatmozgás megoldott. - Közbeszólások.) Biztos nem.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk
róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez
egyértelmű többség.

A 3. indítvány szintén Bödecs Barna képviselőtársunké. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. (Gőgös
Zoltán: Ezt nem értem.)

ELNÖK: Értem. Engem is elbizonytalanított, hogy mi a helyes szó, a „károsítás” vagy
a „károsodás”. Hogyha ebben esetleg szemantikai megerősítést is adnának!

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem igazán szemantikai a
kérdés. A törvény fogalommeghatározásai között a „károsítás” szó szerepel, és ezért
hivatkozik a „károsítás” szóra, vagy ezért van a „károsítás” szó benne a normaszövegben.
Tehát jogi oka van.

ELNÖK: Értem. (Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Helyettes államtitkár úr, a „károsodás” egy sokkal szélesebb
körű felelősséget jelentene ebben az esetben, mint a „károsítás”. Itt az állat gazdájának arra is
kell vigyáznia, hogy ne károsodjon az állat, míg az eredeti szerint csak arra kell figyelnie,
hogyha most szűken csak a szóra koncentrálunk, ami károsodást ő okozna. Én tehát azt
gondolom, hogy itt ez a szélesítés volt a szándékunk, de tudomásul veszem, hogy ellenzéki
javaslat nem mehet át még ilyen ártatlan ügyekben sem.

ELNÖK: Szintén a lelki béke felé szeretnék indítványt tenni. (Derültség.) Javaslom a
bizottságnak, hogy ezt támogassuk, és majd az esetleges nyelvtani helyesbítési és
koherenciazavarral kapcsolatos résznél eldől, vagy majd a parlament eldönti, hogy melyik a
helyes kifejezés. Fussunk ebben egy kört, ne vessük el az indítványt, tartsuk fenn, én erre
teszek javaslatot. Majd a végszavazásnál pontosítva kiderül, hogy melyik a helyes szó, és
akkor vezessük végig a törvényen, hogy ez így helyes-e. Én erre teszek javaslatot.
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További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, hogy ki
az, aki támogatja ezt az indítványt. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez
többség.

A 4. javaslat Magyar Zoltán képviselőtársunk indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

Az 5. indítvány Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk az indítványt.
Bár véleményünk szerint az eddigi fogalommeghatározásokban is benne volt már ez a kérdés,
de támogatjuk.

VARGA GÉZA (Jobbik): Nem tévedésből, ugye? (Közbeszólások. - Derültség.)

ELNÖK: A kormány támogatja. Ha nincs kérdés, észrevétel (Senki nem jelentkezik.),
akkor szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) A többség támogatja.

A 6. indítványt Sáringer Tamással együtt nyújtottuk be. Ez kapcsolódik a 9. és a 37.
javaslathoz. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Itt tehát arról az indítványról van szó, amelyben azt szeretnénk elérni, hogy
ne vessük el véglegesen annak a lehetőségét, hogy ha a piaci helyzet úgy hozza, a
prémtenyésztésbe további állatok is bevonhatóak legyenek, ennek a feltételeit viszont a
kormány határozza meg. A törvényjavaslat általános vitára alkalmasságánál már jeleztem,
hogy ezt gondoljuk újra. A kormány támogatja a 6. és az ahhoz kapcsolódó 9. és 37.
indítványt.

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Senki nem jelentkezik.)
Nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez egyhangú.

A 7. indítvány Turi-Kovács Béla képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk az előző
miatt.

ELNÖK: Ugyanazt a kérdéskört feszegeti. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs
ilyen, egyharmadot sem kapott.

A 8. indítvány Magyar Zoltán képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ugyanaz a kérdéskör. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott, a bizottság nem támogatja.
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A 10. indítvány Bödecs Barna és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Csak elvileg
kérdezném meg a helyettes államtitkár urat vagy aki válaszolni tud rá, hogy egyébként
veszélyes ebet - nem tudom, mi az a kifejezés, hogy „veszélyes eb”, ez bennem is hagy egy
kis bizonytalanságot - tarthat bárki. Mert itt az indítványtevő arra utalna, hogy akinek már
valamilyen problémája támadt hatósági szinten, azt tiltsuk el az úgynevezett veszélyes ebek
tartásától. De egyébként veszélyes ebet - nem tudom, hogy ez a megfogalmazás helyes-e, és
mire gondol az indítványtevő - tarthatok? Itt eljutunk a harci kutyához meg a nem tudom
mihez az én érzékem szerint. Ez így értelmezhető, hogy mi is a szándéka itt az
indítványtevőnek?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, értelmezető a szándék,
jogi problémánk van vele. Igen, tarthat valaki veszélyes ebet meghatározott szabályok mellett,
meghatározott körülmények között, amelynek a szabályait kormányrendelet szabályozza,
hiszen a törvényben is ezekre vonatkozó módosítások történnek. A célt értjük, meg is értjük,
és jó is, hogy büntetett előéletű ember ne tarthasson veszélyes ebet, csak a végrehajtás
tekintetében jogi szempontból nem látjuk biztosítottnak, hogy hol ér össze a szabályozás.
Nehezen lehet kezelni jogilag a kérdést. Bíróság döntheti el, hogy milyen szankciókat
alkalmaz.

ELNÖK: Igen, de arra gondolok, hogy most a nyilvántartást szeretnénk elég
markánsan rendezni végre, amiből tehát egyértelmű lenne, hogy kiknél milyen kutyák vannak
- bízunk benne, hiszen a törvény egy jelentős része erről szól. És, elnézést kérek, de úgy
tudom, hogy a sportvadászok esetében a törvény jelenleg úgy szól, hogy aki hasonló
erőszakos bűncselekmény végrehajtását már elkövette, és ebből büntetési tétele van, az, én
úgy tudom, egy nagyon jelentős ideig - a törvény pontosan megfogalmazza, hogy meddig -
elveszik a fegyverét, akkor is, amikor már lejárt az a büntetési tétel, de amíg a
nyilvántartásból nem törlik, a rendőrségi nyilvántartásból, ami egy sokkal hosszabb idő,
ennek a bűnelkövetésnek a nyilvántartási ideje alatt sem szerezhet fegyvert. És ott értjük,
hogy mit akart ezzel elérni a törvényalkotás. Valami hasonlót vélek itt felfedezni. Annak a
logikájára meg lehetne-e ezt fogalmazni? Csak kérdezem, mert akkor egy kapcsolódó
módosító indítvány formájában kezdjünk el ezen gondolkodni! Tehát pontosan tudom, hogy a
vadásztársaságokat illetően ilyen törvény van, nem ismerem a szó szerinti megfogalmazását,
de amíg a rendőrségi nyilvántartásban szerepel a személy - és az egy jelentős időszak, az
egyes bűncselekmények elkövetése után kerül valaki ebbe a nyilvántartásba -, addig nem
kaphatja vissza a fegyvertartási engedélyét. Valami hasonlót el tudnék képzelni az
úgynevezett veszélyes ebek esetében is, ha már jól zár a csippel ellátott nyilvántartási
rendszerünk. Ezért kérdezem, hogy lehetne-e egy kapcsolódó módosító indítvány, amely ezt a
kérdést rendezné. (Jelzésre:) Közben kérdezők jelentkeztek, utána kérjük szépen a választ.

Sáringer-Kenyeres Tamás, majd Ódor Ferenc!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak
annyit szeretnék hozzátenni támogatólag, hogy az elnök úr indoklását és az elmondottakat én
támogatnám. Vegyük be valamilyen formában ezt a korlátozást vagy a korlátozásnak a
lehetőségét, ami jogilag helyesnek ítélhető a kormány részéről is! Köszönöm a szót.

ELNÖK: Ódor Ferenc!
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DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Éppen ez a törvénymódosítási
javaslat kezeli úgy a dolgot az Alkotmánybíróság határozata alapján is, hogy nem fajtákat
nevez veszélyes ebnek, hanem egyedeket a viselkedésük alapján. Az volt a vita, hogy a pitbull
és a staffordshire terrier, az egyik igen, a másik nem, az egyik veszélyes volt, a másik nem
volt veszélyes, úgy nézett ki mind a kettő, az egyik egy kicsit amerikai, a másik egy kicsit
európai. Ha így nézzük, akkor mi is a veszélyes eb? Az, amit annak minősítenek. Tehát ha én
tartok egy staffordshire terriert vagy egy bulldogot vagy egy nem tudom micsodát, az még
önmagában nem veszélyes eb, bármilyen rondán néz ki, bármilyen ijesztő, bármennyire is úgy
van, ahogy képviselőtársunk, Egyed Zsolt mondta, hogy berakja a Mercedes hátsó ülésére,
megy behajtani a megfelelő összegeket, és este elviszi valamiféle kutyaversenyre. Mindegyik
tiltott, törvénnyel ütköző dolog, bármelyiket csinálja is - kivéve talán a Mercedest.
(Derültség.) De ha így nézzük… Mi tehát a veszélyes eb? Az, amit annak nyilvánítanak, és
nem azért, mert úgy néz ki, mert ronda meg csúnya meg nem tudom én micsoda, hanem mert
úgy viselkedik. Lehet, hogy egy ilyen erőszakos, ha így nézzük, lehet, hogy egy erőszakos
dologért elítélt valaki átsugároz a kutyára (Gőgös Zoltán: Abszolút!), és akkor a kutya is egy
agresszív nem tudom én mi lesz, de ahhoz, hogy az legyen, ahhoz annak kell minősítenie
valakinek, és itt a törvény leírja, kimondja, hogy kik, meg még majd jogszabályok segítik azt,
hogy kik lesznek azok a szakértők, akik azzá minősítik, és akkor utána lehetne csak. Tehát
egy nagyon jó szándék, de alapvetően bárki tarthat kutyát ma Magyarországon, kivéve
hogyha eltiltják a tartásától, mert nem megfelelő módon végezte. Ezért egy kicsit
nehézkesnek látom az ellenőrzést, azzal együtt, hogy értem én, hogy azt mondjuk, hogy a
gazda személyisége valamilyen módon megjelenik az állat viselkedésmódjában is. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt hiszem - hogy a végén
kezdjem -, Ódor képviselőtársam nem a módosító javaslatról beszélt, hiszen hogyha a
módosító javaslatot nem vesszük figyelembe, maga az elfogadott javaslat vagy a legalábbis
elfogadásra váró javaslat (4) bekezdése is úgy kezdődik, hogy: „veszélyes eb kizárólag”, s a
többi. A módosító javaslat tehát feltételezi, hogy az eredeti szövegben meg kell oldani ezt a
kérdést. De ez nem a módosító javaslattal függ össze, ezt a kérdést, hogy mi számít veszélyes
ebnek, így is, úgy is meg kell oldanunk. De ha ez eldől, akkor viszont az, hogy ne tarthasson
veszélyes ebet ilyen-olyan, tehát büntetett előéletű ember, az, azt gondolom, értve a helyettes
államtitkár úr felvetését is, hogy ezzel ne kavarjunk bele más jogszabályokba, ami Btk.-t és
egyebet érint, ugyanakkor viszont az elnök úr javaslata, hogy itt most mi ezt a törvénybe
egyszerűen csak az a nyilvántartó lap előttem van, abban egy rovat a büntetlen előéletre való
utalás, meg van csillagozva valami, és kész. És nem kell ehhez semmilyen más törvényt
módosítani, nem kell fegyverré minősíteni mondjuk a veszélyes ebet, s a többi. Én tehát azt
gondolom, hogy ennek a törvénynek a keretében ez ily módon, hogy a nyilvántartásban
legyen egy ilyen rovat, kezelhető teljes mértékben. Ugyanakkor azt, hogy mi a veszélyes eb,
más miatt meg kell oldanunk Ódor képviselőtársunk javaslatai alapján, de az nem függ össze
ezzel a módosító javaslattal. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. A veszélyes ebekről
történő megállapítás kapcsán, ha jól emlékszem, az eredeti szöveg alapján az a kijelölt
személy fogja meghatározni, hogy mely eb minősíthető veszélyesnek, ez a problémakör tehát
meg van oldva. Én arra utalnék vissza képviselőtársamnak, hogy veszélyes eb nincs - ezt
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tegnap is mondtam a parlamentben -, csak veszélyes ebtartó. (Dr. Ódor Ferenc: Ez a mondat
nem igaz, de jól hangzik.)

ELNÖK: Arra teszek javaslatot az indítványtevőnek, Varga Géza képviselő úrnak,
mert ha jól értettem, van jogszabályi megfogalmazási pontatlanság is, hogy ebben fussunk
egy kört egy kapcsolódó módosító indítvánnyal. És most adnék szót a kormány képviselőinek.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A bizottság mérlegelésébe
ajánlanám azt a szempontot is - az elnök úr említette, hogy a fegyvertartással analóg módon
lehetne ezt kezelni -, hogy a probléma az, hogy amíg a fegyvertartási engedélyt a rendőrség
adja ki, akinek betekintése van a bűntettesek nyilvántartásába, itt a veszélyessé minősítést a
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága végezné el,
amelynek viszont nincs ilyen lehetősége, ehhez tehát módosítani kellene a bűnügyi
nyilvántartásról szóló törvényt is, hogy betekinthetősége legyen. A másik probléma pedig az,
hogy úgy szerepel a javaslatban, hogy: „személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése
miatt”, azt pedig nem fogja tudni megállapítani a nyilvántartásból a hatóság, hogy mi miatt
ítélték el az illetőt végrehajtandó szabadságvesztésre. Ehhez több jogszabályhelyet is
módosítani kellene, a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvényt mindenképpen, mert különben
nem tud adatot igényelni a kormányhivatal a veszélyes ebbé nyilvánítási eljárás során.

A másik probléma pedig egy gyakorlati dolog. Előfordulhat olyan eset, hogy valaki
büntetlen előéletű, és ezért tarthat veszélyes ebet, majd idő közben ítélik valamilyen
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre. Ebben az esetben a kormányhivatal
nem fog értesülni erről, így nem fogja tudni visszavonni az ő veszélyeseb-tartási engedélyét
sem. Igazából tehát féloldalas lenne a szabály: az újonnan történő ebtartás vonatkozásában
tudnánk korlátozást megállapítani, de a már tartott ebek vonatkozásában nem, mert a bíróság
irányából nincsen visszacsatolás a kormányhivatal felé, ha valakit elítélnek. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Bocsánat, csak annyit, hogy amennyiben
az ilyen személyeknél valakinek a bejelentése alapján felmerül, hogy az állat veszélyes az
emberre, akkor ez a törvény megoldja, hogy automatikusan elvehető legyen tőle az állat.
Érhető, ugye? (Közbeszólások.) Tehát nem zsigerből mondom, hogy ő ez, de ha bejelentés
érkezik vele szemben, abban az esetben nyilvánvalóvá válik, hogy a hatóságnak joga van az
állatot elvenni tőle, és nem kell más egyéb indokokat keresni, hogy így zárja el, úgy zárja el,
amúgy zárja el, viszem az állatot, viszontlátásra, mert fennáll az erőszakos bűncselekmény
kategóriába tartozó… Tehát valami ilyen megfogalmazást kérnék majd a továbbiakban, én
nem tudom megfogalmazni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Nagyon nagy kérdés az, hogy azt
keressük-e… Egy valós problémát akar megoldani ezt a módosító javaslat. A kérdés az, hogy
azt keressük-e, hogy hogyan lehet megoldani, vagy azt keressük, hogy hogyan nem, és
hogyan kell ezt elutasítani. Én azt gondolom, hogy erkölcsi bizonyítvány kérése sem túlzás
egy ilyen esetben, azon a bizonyos nyilvántartólapon a megcsillagozásnál, és akkor máris
rendelkezésre áll. Más esetben is, amikor később valaki, nem tudom én, működtet egy
élelmiszer-feldolgozó üzemet, majd ott valamilyen visszaélést követ el, ezért elítélik, s a
többi, tehát ez a folyamatosság megint csak nem egy megfelelő érv, hiszen a
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nyilatkozattételnél mindenkinek kötelessége tájékoztatni vagy értesíteni a nyilatkozatot
befogadó hatóságot, hogyha azokban az adatokban bármilyen változás áll be. Én tehát azt
gondolom, hogy ha azt keressük, hogy hogyan akarjuk ezt bevonni… Ha ezt elfogadjuk valós
problémának, és be akarjuk vonni, akkor erre van megoldás - például az általam elmondott.

ELNÖK: (Jelzésre:) Ódor Ferenc!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok ellene ezeknek a
dolgoknak, csak szeretnék néhány dologra rávilágítani - és főleg Varga Gézával nem
szeretnék vitatkozni, mert mindig tiszteletben tartom a véleményét, mert amiket mond, azok
pozitívak, jók, előrevivők. De nem hallottunk olyat, hogy én sétáltatom azt a kutyát? Abban a
pillanatban, amikor engem elítélnek személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt, akkor
nem az az elítélt, hanem a felesége vagy a nagymama fogja tartani azt a kutyát, de attól még
az ő udvarán lesz. (Zúg a hangosító berendezés.) Nem én vagyok, bocsánat! Bocsánat a
szóért, amit mondok, mert kvázi egy kicsit cinikusnak tűnhet, de majd lízingelni fog egy ilyen
kutyát vagy valami hasonlót. (Gőgös Zoltán: Nem életszerű.) Szóval ez a problémája ennek a
dolognak, hogy oda fogjuk nyomni az állategészségügy nyakára, és az állatorvos kell hogy
menjen oda, vagy a rendőrség megy majd oda, és akkor adjunk egy jogosítványt a
rendőrségnek, hogy menjen oda, nézze meg, hogy a bejelentett Fő utca 19. szám alatt lakik ez
az ember, és azon a portán tilos veszélyes ebet tartani. Oké. De mi van akkor, hogyha valaki
csak idejött látogatóba, és behozott egyet? Vagy elmentek nyaralni, és egy hétre ideadták? És
mindig lesz majd valaki, aki egy hétig… Szóval alapvetően jó a szándék, de úgy játszható ki,
ahogy csak akarják. Vagy a rendőr, vagy az állatorvos, a hatóság - bocsánat! - lóvá tett ember
lesz ebben a dologban. Nem látom a megoldást igazából. Jó, persze, ne legyen ilyen embernek
kvázi fegyver a kezében, ilyen értelemben fegyver, hogy valakik ellen (Gőgös Zoltán: Akkor
a kést is el kell venni!), de nagyon nehéz ennek a szankcionálása. Köszönöm szépen. (Varga
Géza: Nem akarom ragozni…)

ELNÖK: További kérdező? (Jelzésre:) Még van, Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Ígérem, hogy utoljára, mert látszólag jelentéktelen
dolgokról beszélünk, de én azt hiszem, az mégis csak a törvényalkotó felelőssége, hogy a
látszólag jelentéktelennek tűnő dolgokat is megvitassa. Ódor képviselőtársam most azt
fejtegette, hogy hogyan lehet visszaélni egy törvénnyel. Én azt gondolom, hogy a törvényeket
nem arra hozzuk, hogy majd hogy lehet velük visszaélni, és ha vissza lehet velük élni, meg ki
lehet őket játszani, akkor ne is hozzuk meg azokat. Én azt gondolom, hogy itt most a
kijátszás… Utalhatnék - népszerű lenne - az adójogszabályokkal való visszaélésre, s a többire.
Akkor ne hozzunk adójogszabályokat, hogy adót kell befizetni, mert úgyis lesznek, akik majd
kijátsszák azokat! Vonjuk vissza a késhasználati… (Hanó Miklós: Géza, tegyél javaslatot, és
haladjunk!) Ami itt van, le van írva, azzal, hogy a nyilvántartólapon megcsillagozva…
(Sáringer-Kenyeres Tamás: Megfogalmazzuk.) A megfogalmazás részletkérdés. Ez volt az
utolsó felszólalásom.

ELNÖK: Reméljük, hogy nem ez volt az utolsó, maximum ebben a témakörben.
(Varga Géza: Ebben a témakörben.) Én arra teszek javaslatot, hogy ebben a formájában nem
tudjuk támogatni, de a kapcsolódó módosító indítványoknál nézzük meg azt a variációs
lehetőséget, ami a szándékot meg tudja valósítani - van rá lehetőségünk -, dugják össze a
fejüket a jogi szempontokat is figyelembe vevő változat kapcsán!

Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor szavazzunk róla!
Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.
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A következő indítványunk a 11-es, amelyet Kiss Sándor és képviselőtársa nyújtott be.
Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

A következő indítvány Kiss Sándor és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk.

A 13. indítvány Bödecs Barna és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ez a veszélyes egy komoly, visszatérő kérdés képviselőtársunknál. (Gőgös
Zoltán: Biztos rossz tapasztalata van.) Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Csak egy indoklást kérnék tisztelettel.

ELNÖK: Indoklást kérünk.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A veszélyes ebek
tartásáról szóló kormányrendelet részletesen szabályozza, hogy milyen intézkedéseket hoz a
hatóság, úgy gondoljuk, hogy nem törvényi szintű a szabályozás, hanem kormányrendeletben
rendezi a kérdést.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazzunk róla! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 14. javaslat Gőgös Zoltán és képviselőtársai indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Indoklást kérünk. (Derültség.) Kitűnő javaslat.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A törvény két helyen
tartalmazta a kutyaviadalok tiltására vonatkozó rendelkezéseket. A törvény hatályos
szövegének a törvényjavaslattal nem érintett 7. §-a szabályozza ezeket, amiket a módosító
javaslat itt újra meg kívánna jeleníteni. Tehát ez - Karinthyval élve - maga mindent kétszer
mond, maga mindent kétszer mond szabályozás lenne. (Gőgös Zoltán: Csak nem így van, de
jó.)

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot sem kapott.

A 15. indítvány Láng Zsolt és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány álláspontja?
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DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Annyit azért megkérdeznék, hogy azt nem támogatják, hogy transzponderrel
egyáltalán megjelöléssel, vagy pedig azt, hogy ezt jogszabályban, mármint a végrehajtásra
kiadott jogszabályban állapítja meg a kormány, vagy a felvetéssel nem ért egyet a kormány?

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A következő, a 16.
ajánlási pont jobban szabályozná ezt a kérdést, ezért inkább azt kívánjuk támogatni.

ELNÖK: Aha, igen! Erről mi is beszéltünk, hogy legyen hatósági áras. Akkor
kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Senki nem jelentkezik.) Nincs, szavazunk róla.

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.
A 16. indítvány Nagy Csaba képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ezt támogatják. Itt elég markánsan megfogalmazzuk, hogy 3500 forint a
beültetési díj. A kormány tehát támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)
Nincs. Szavazunk róla.

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez egyhangú, a bizottság támogatja.
A 17. indítvány Bödecs Barna és képviselőtársa által benyújtott javaslat. Mi a

kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Aha! Itt én kérdezném meg - nincs teljes ismeretem róla, ezért kérdezem -,
hogy annak előtte, amikor még ez kötelező volt, akkor milyen időközönként volt az
ebösszeírás.

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Évente. Évente kellett
kötelező ebösszeírást tartania az önkormányzatnak. (Gőgös Zoltán: Az oltással együtt! -
Közbeszólás: Jó is volt az!)

ELNÖK: Akkor már értem. A kormány tehát támogatja. Kérdés, észrevétel van-e?
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

A 18. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ez nem fogja összekavarni az előbb elfogadott indítványt? Csak kérdezem.
Ezért olvastam el, hogy mit javasolt Bödecs Barna képviselőtársam.

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, ha összeolvassuk,
akkor koherens együtt a két szabályozás.

ELNÖK: Jó. Itt azért egy fontos dologra teszünk, teszek javaslatot: hogy állítsuk
vissza azt, ahogy működött (Gőgös Zoltán: Az oltást.), ha komolyan akarjuk venni ezt a
dolgot. Mert most a magánszemélyekre, az ebtartókra van bízva, hogy hogyan végeztetik el a
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veszettség ellen való oltást, magyarul vagy elvégzik, vagy nem, ezt is mondjuk meg őszintén!
És utána, amikor bekövetkezik a baj, akkor keresi mindenki, hogy volt-e oltás vagy nem.

A kormány tehát támogatja ezt az indítványt. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:)
Sáringer-Kenyeres Tamás!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Annyit jegyeznék
meg, hogy szombaton oltattam be a kutyát, 5 ezer forintba került. Tehát ennek a forrását is
biztosítani kell. (Gőgös Zoltán: 4800 forint, igen.) Ennek a forrását is biztosítani kell, a
kötelező oltásnak, mert 5 ezer forint.

ELNÖK: De te fizeted: Milyen forrást? (Gőgös Zoltán: Te magad fizeted!)

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ha kötelezővé tesszük, akkor…
(Közbeszólások.)

ELNÖK: Akkor is te fizetted. Ki kellett fizetnie az ebtartónak. Csak kötelezően el kell
menni a vonalas vezetésű eboltásra, amit majd a jegyző elrendel, és megmondja, hogy a
víztorony alatt találkozunk ekkor meg ekkor. (Gőgös Zoltán közbeszól.) És az ebtartó fizette
ki. (Jelzésre:) Ódor Ferenc! (Közbeszólások.) Ódor Ferencnek adtam szót.

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, az alapjogszabályban
benne van, hogy a 3 hónaposnál idősebb kutyát évente egyszer veszettség ellen oltani kell. Az
egy másik kérdés, hogy ezek a veszettség elleni oltóanyagok vélhetően hosszabb hatást
tudnak biztosítani a védettségben a kutyánál, mint egy esztendő, de ez évente egyszer ma is,
jogszabályilag leírva az állattartó felelőssége. …Még mindig nincs tb-kártya erre.
(Közbeszólások. - Sáringer-Kenyeres Tamás: Drága.) Lehet, hogy drága, de ettől ez még így
van.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Ezt egyhangúnak látom.

A 19. indítvány Turi-Kovács képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez a többség.
(Gőgös Zoltán: 6 ezer forintra emeli, ami eddig 3500 volt.) Nem, maximálja. Nem haladhatja
meg a 6 ezer forintot - ezt azért tisztázzuk! Tehát maximálja, mozgásteret ad. Maximálja a
díjat, hogy a felett nem lehet elvégezni, az alatt természetesen igen. (Gőgös Zoltán: Az annyi
lesz mindenhol! Annyi lesz mindenhol!) Amennyiben itt egy vállalkozói háziorvosi kör is van,
tisztázzuk már! Ez tehát egy piaci terület. Szavaztunk már róla, és most csak vitatkozunk?
(Közbeszólások: Szavaztunk.) Szavaztunk róla, elnézést. Újra visszakanyarodtunk a vitához,
de már szavaztunk róla.

A 20. indítványra térünk rá, amely Bödecs Barna és képviselőtársának javaslata. Mi a
kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Ez a kérdéskört elrendeztük már. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez
kisebbség, egyharmadot sem kapott.

Bödecs Barna és képviselőtársa újabb indítványa következik. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány álláspontja nemleges. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez
kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 22. indítványt Bödecs Barna és képviselőtársa nyújtotta be. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez
kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 23. indítványt Bödecs Barna és képviselőtársa nyújtotta be. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. Az előző is
rendezi már.

ELNÖK: Elrendeztük az előző támogatott indítványban a 6 ezer forinttal. Kérdés,
észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 24. indítvány Simicskó István javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. A
későbbiekben jobb megfogalmazás lesz.

ELNÖK: Értjük. És az melyik lesz? Már elnézést!

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 27-es.

ELNÖK: Jó. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Senki
nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs
ilyen, egyharmadot sem kapott.

A 25. indítványt Bödecs Barna nyújtotta be képviselőtársával. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.
(Közbeszólások.)

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Varga Géza!
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VARGA GÉZA (Jobbik): Indoklást kérnék, mert azért a Mezőgazdasági bizottságban
vagyunk, és a terelőállatok támogatása pont a területünkhöz tartozik. (Gőgös Zoltán:
Onnantól minden az lesz!)

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Míg a mentő, jelző,
vakvezető, illetve segítő kutyák esetében könnyen azonosítható, hogy az a kutya annak
minősül, ugyanis erről egy okiratot állítanak ki a kutyának, a terelőkutya vonatkozásában
semmilyen azonosításra nincsen lehetőség, tehát bárki mondhatja az ebre, hogy az egy
terelőkutya. Ugyanakkor pedig esetleg azzal a szemponttal lehet ezt a problémát kezelni, hogy
a már a bizottság által megszavazott, Turi-Kovács Béla-féle indítvány az önkormányzat
számára lehetőséget ad arra, hogy differenciáltan állapítsa meg az ebrendészeti hozzájárulás
mértékét, tehát ebben a kérdéskörben az önkormányzatnak megvan a lehetősége arra, hogy ha
be tudja azonosítani az ebet, hogy az valóban egy terelőkutya, akkor arra vonatkozóan ő
alacsonyabb adótételt állapíthat meg. De generálisan, tehát törvényi szinten ezt nem lehet így
kezelni, mivel ezek nincsenek erre a terelő funkcióra vonatkozóan azonosítva.

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Sajnos itt megint az az eset, hogy meg akarjuk-e oldani
vagy nem, elfogadjuk-e, hogy ez egy valós kérdés. Én azt gondolom, hogy az állatállomány
igazolása egy nagyon egyszerű kérdés akár a jegyzőnél is, és amit elmondott indoklásként, azt
a mérlegelési jogot a többire ugyanúgy megkapná a jegyző. Tehát a kivételességét ennek nem
látom. Az, hogy egy kutyát terelőkutyának használ-e egy gazda, azt egyszerűen az
állatállományának az igazolásával nagyon könnyen lehet követni, ugyanúgy, ahogy - bocsánat
a bizarr példáért! - a vakságomat is igazolnom kell valahogy, az állatállományomat is tudom
igazolni ugyanilyen módon.

ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázsnak adok szót, de szeretném jelezni
képviselőtársam, Varga Géza felé, hogy ha jól hallottam, a 27-est majd szeretnék támogatni,
és a védett, őshonos kutyafajták között azért nekünk vannak nagyon szép terelőkutyáink, tehát
megoldódik a kérdés - tudom, részben, mert aki németjuhásszal tereltet, annak nem oldódik
meg a problémája, de legyünk ennyire hiúak és önös érdekűek, hogy akkor legalább a magyar
terelőkutyafajták ezek szerint mentességet fognak kapni. Mindjárt odaérünk a 27.
indítványhoz, de most még a 25-ösnél vagyunk, és Győrffy Balázsnak adok szót, parancsolj,
Balázs!

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Az elnök úr által elmondottakat Ctrl „c”, Ctrl „v”-vel
egész nyugodtan hozzám lehet csatolni a jegyzőkönyvben. Köszönöm.

ELNÖK: Értettem, köszönöm. Itt akkor nincs több kérdés, szavazunk róla. Ki az, aki
támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 26. indítvány Szabó Rebeka indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Itt én kérnék szépen egy indoklást, mert egy elég komoly gondoskodást
vállal fel az, aki megpróbálja az állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy onnan kihozva,
gondnokságba hozott kutyát tartani, ez egy elég komoly terhet vesz le a fenntartók válláról.
Szabó Rebeka arra tesz javaslatot, hogy nekik ne kelljen ebrendészeti hozzájárulást fizetniük.
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A probléma itt is az ebnek
az azonosíthatóságával van. Tehát amíg a menhely területén lévő ebeket könnyű azonosítani
azzal, hogy ott vannak a menhely területén, addig a - hogy is mondjam? - külső helyszínen
tárolt ebek vonatkozásában ez nem valósítható meg. Itt azért egy adó beszedéséről van szó, itt
strikt szabályokat kell ahhoz felállítani, hogy a gyakorlatban működőképes is legyen. Ez
túlságosan rugalmas és…

ELNÖK: Elnézést, hogy ilyen párbeszédes módban, és nem mindig az ülésvezetési
normák szerint haladunk, de meg szeretném kérdezni, hogy én logikailag úgy értelmeztem
Szabó Rebeka indítványát, hogy például az állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy
állatvédelmi szervezet telephelyén eddig tartott ebek közül valamelyiket valaki
gondnoksággal kihozza, és így szeretné tovább tartani, tartást vállal az ebrendészeti telep és az
állatmenhelyek helyett, így fogalmaznék, és tudjuk, hogy ez elég komoly költségekkel jár az
önkormányzatoknak és minden egyébnek. Ebben vállalnának szerepet. Az igazolást pedig
nyilvánvalóan ezeknek az állatmenhelyeknek, ebrendészeti telepeknek vagy állatvédelmi
szervezet, telephely fenntartójának kellene majd kiadnia, hogy itt valóban gondnokságba
került egy eb, és akkor viszont miért nem? Nem?

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, amit az elnök úr
említett, az egy másik pontja, ez benne van a törvényjavaslatban, ez a (4) bekezdés e)
pontjában szerepel, állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől
örökbe fogadott eb után nem kell ebrendészeti hozzájárulást fizetni. Ez már szerepel a
javaslatban. A Szabó Rebeka képviselő asszony által indítványozott módosítás arról szól,
hogy ha az állatmenhelyen nincsen megfelelő mennyiségű kapacitás az ebek tárolására, ezért
onnan valaki, mondjuk a menhely dolgozója hazaviszi és otthon tartja azt a kutyát, amelyik
egyébként a menhelyhez tartozik, akkor az után se kelljen hozzájárulást fizetni. Viszont
innentől fogva nehéz annak az azonosítása, hogy az a kutya a menhelyhez tartozik-e, vagy
már gyakorlatilag a dolgozó hazavitte, és otthon az ő házát őrzi. (Gőgös Zoltán: De akkor
amúgy sem fizetne! Ha már a nevére vette, nem kell fizetnie! - Közbeszólások.)

ELNÖK: Kemény dolog ez az ebtartás, ahogy egyre mélyebbre ássuk bele
magunkat… (Gőgös Zoltán: Kiderül, hogy ki szereti a kutyát, meg ki nem. - Közbeszólások.)
Értem. Lehet, hogy ebben még azért futhatunk egy kört esetleg egy kapcsolódó módosító
indítvánnyal.

A kormány nem támogatta. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.)
Ha nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség,
egyharmadot kapott… Várjunk, nem tud… (Gőgös Zoltán: Nem kap, nem tud, mert Rebeka
nincs itt.) …, nem tud, mert Rebeka meg szocialista képviselőtársunk Síva-keze is kellene
hozzá, hogy Gőgös Zoltán tudjon szavazni (Gőgös Zoltán: Olyan nincs.), de az most nincs itt,
ezért nincs meg az egyharmad sem, de a kapcsolódón gondolkozzunk el!

A 27. indítvány Sáringer Tamás javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Igen, ez az a várva várt támogatott indítvány. Kérdés, észrevétel van-e?
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 28. indítvány Bödecs Barna és képviselőtársa által benyújtott módosító javaslat. Mi
a kormány álláspontja?
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DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, hiszen itt is
a Turi-Kovács Béla képviselő úr által benyújtott módosítás az önkormányzatok kezébe teszi a
lehetőséget, hogy az ebrendészeti adó tekintetében differenciáljon.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs, szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 28-as indítvány Bödecs Barna és képviselőtársa által benyújtott javaslat. Mi a
kormány álláspontja… (Közbeszólások: A 29-es!) Igen, a 29-es, ősi magyar kutyafajtákhoz
tartozó törzskönyv.

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk, mert már
elfogadtuk a 27-est.

ELNÖK: Igen, a 27-esben. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs,
szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a 29. indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot
sem kapott.

A 30. indítvány Gőgös Zoltán és képviselőtársai által benyújtott javaslat. Mi a
kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen. Miért nem?

ELNÖK: Képviselőtársam, az alelnök úr indoklást kér.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 31. és a 32. javaslatot
viszont támogatni fogjuk, és hatását tekintve ugyanazt érik el, csak azokban jobban,
pontosabban van megfogalmazva. (Gőgös Zoltán: Jó.)

ELNÖK: Jó. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.

A 31. indítvány Bödecs Barna és képviselőtársa által benyújtott javaslat. Mi a
kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Tehát ezt támogatja a kormány. Kérdés, észrevétel van? (Senki nem
jelentkezik.) Nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen,
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú.

A 32. indítvány Szabó Rebeka javaslata. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs… (Dr. Ódor
Ferenc: Nekem volna egy kérdésem.) Bocsánat, Ódor Ferenc!
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DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a kormány
vagy a tárca képviselőit, hogy ebbe beleértjük-e az ebösszeírás költségeit is, tehát a
közegészségügyi vagy az ebtartással kapcsolatos, állatjóléti intézkedések finanszírozásába
beleérthető-e ez?

ELNÖK: A kormányt kérdezem.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, az ebtartással
kapcsolatos állatjóléti, közegészségügyi intézkedésekbe beletartoznak az adminisztratív
költségek is, igen.

ELNÖK: Magyarul azt az álláspontot képviseli a kormány - én ezzel egyetértek -,
hogy semmi más egyéb célra nem használhatja fel az önkormányzat ezt az összeget, kizárólag
a kiszélesedő feladatkörére, mert most azért itt beszavazgattunk olyanokat, amelyek az
önkormányzat kiszélesedő feladatkörét jelentik az ebtartással, a kötelező védőoltással, s a
többi, kapcsolatban, és erre kell ezeket az összegeket használni. Jól értjük? (Dr. Andréka
Tamás: Igen.) Igen.

Kérdés, észrevétel van? (Jelzésre:) Igen, Győrffy Balázs, gyakorló polgármesterünk.
(Derültség.)

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nekem még van némi hiányérzetem, mert én
szerencsésen megélem… (Z. Kárpát Dániel: Álláshalmozó!) Indult a jelöltetek, és elég
csúnyán leszerepelt, úgyhogy… Tehát ezt felhasználhatjuk arra is, hogy mondjuk egy olyan
csipet ültessünk be, mondjuk támogassuk egy drágább csip beültetését, amely mondjuk
bizonyos távolságról leolvasható, tehát ezek mind beleférnek? Mert ez nekem ebből nem
egyértelmű. (Dr. Andréka Tamás bólogatva: Igen, erre mindre lehet.) Jó, akkor
megnyugodtam, köszönöm.

ELNÖK: A kormány megnyugtató bólintással válaszolt a feltett kérdésre. További
kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla.

A 32. indítvánnyal, tehát Szabó Rebeka javaslatával ki ért egyet? A kormány
támogatja. Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Az ellenzék, úgy számolom, gyakorlatilag átvette a vezetést a támogatott indítványok
terén. (Közbeszólások. - Derültség.)

A 33. indítvány Gőgös Zoltán képviselőtársaival benyújtott javaslata. Mi a kormány
álláspontja a 33-assal kapcsolatban?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 34. indítvány Kiss Sándor képviselőtársával benyújtott javaslata. Mi a kormány
álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 35. indítvány Szili Katalin képviselőtársunk javaslata. Itt van egy megjegyzést,
elnézést! (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) A jogszerűségéről majd az első helyen
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kijelölt bizottság dönt, mi tartalmilag tárgyalhatjuk. Mi tehát a kormány álláspontja a 35.
indítvánnyal kapcsolatban?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e?

VARGA GÉZA (Jobbik): Indoklást kérek.

ELNÖK: Indoklást kér Varga Géza képviselőtársunk.

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Első körben formai oka
van, a túlterjeszkedési szabállyal kapcsolatban vannak kifogásaink. A másik egy tartalmi
probléma, hogy alapvetően nem engedhető meg az, hogy civil szervezetek vegyék át a
hatóság feladatait, tehát közhatalmat csak hatóság gyakorolhat. Nem lenne szerencsés egy
olyan irányú elmozdulás, ha civil szervezetek számára bármilyen közhatalommal járó
tevékenység átadásra kerülne, még ha ez nemes cél érdekében történne, akkor sem engedhető

ez meg.

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Ezzel borzasztóan nem tudok egyetérteni (Közbeszólások:
Tudjuk!), hiszen azt gondolom, ez a társadalmi elfogadottságot jelentősen növelné. Ebben a
javaslatban az van egyrészt, hogy: „részt vehet”, tehát „részt vehet”, másrészt pedig az
egyébként is „már szerződéssel megállapodást kötött civil szervezetek”. Én azt hiszem, ez a
mindig terméketlen és a konstruktivitás hiányát magán hordozó vita, hogy a civilek és a
hatóságok, talán éppen hogy ezen a ponton, talán egy ártatlan helyen oldható volna. És itt
csupa feltételes módban teszi meg a javaslatát… Még egyszer mondom: akinek egyébként is
megállapodása van, és részt vehet. Ez egy olyan gesztus volna a civil társadalom felé, ami, azt
hiszem, bőségesen megtérülne más vonatkozásban, ha a kormány és egy ilyen törvényjavaslat
menne ki a kezükből… Én ezt újra megfontolásra javasolnám akár a kormányzat részére, akár
a tisztelt bizottság részére, ez semmilyen kockázatot nem hordoz magában, itt szó nincs…
(Közbeszólások: Négy Mancs! Így van!) De a Négy Mancsnak van szerződése szerinted az
állatvédelmi hatóságokkal? (Közbeszólások.) De most megint a Négy Mancs… (Hanó Miklós:
Ne legyél már olyan naiv, Géza!) Persze, a Négy Mancs ellen mindannyian küzdeni akarunk,
de más civil szervezetek is léteznek, amelyek a feladatukat tisztességesen szeretnék elvégezni,
azoknak szerepe van a társadalomban.

ELNÖK: A Négy Mancs betette a lábát a bizottsági ülésre, ez egyértelmű. A múltkor
felmerült annak a kérdése, hogy ezt a bejegyzett vagy be nem jegyzett egyesületet
bizottságunk hallgassa meg. Én erre indítványt teszek, felkérem a titkárságot, hogy
kezdeményezzen megkeresést, és egy külön napirendi pontban egy jegyzett napon majd
szeretnénk meghallgatni a Négy Mancs működését, elvi elképzelését a működéséről,
tevékenységéről. Tudjuk, hogy egy feljelentés is van a működésükkel, annak pénzügyi
hátterével kapcsolatban, majd esetleg arra is kitérhetünk. Elérkezett tehát az ideje, hogy
őszintén beszélgessünk a Négy Manccsal. Elnézést a kitérőért, de felmerült, hogy a civil
szervezetek körében ilyenekkel, mármint ilyen típusú szervezetekkel is számolnunk kellene,
ha kinyitjuk a kaput.

További kérdés, észrevétel van-e? (Varga Géza: A mosdóvízzel együtt a gyereket is
kiöntjük. - Jelzésre:) Ódor Ferenc!
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DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Bocsánat, elnök úr, tényleg ez az utolsó hozzászólás,
talán nem is lesz többre mód. A civil szervezeteknek továbbra is megvan a lehetőségük.
Állatvédelmi hatóságnál - ez alatt a jegyzőt is érthetjük, mondják nekem - és az
élelmiszerlánc-felügyeletnél, mindenütt tehetnek bejelentést, de ez az együttműködés…
Lassan abból áll a világ, hogy a civil az atyaúristen, az összes többi, aki erre jött létre, amit az
állam hozott létre vagy nem tudom én, valamiféle más, azok mind-mind ilyenek, hogy jaj,
istenem, mit fognak szólni, és éppen az általad említett alapítvány vagy nem tudom micsoda
volt az a civil szervezet, amely sok mindent tönkretett. Ha megjelenik egy civil, az majdnem
olyan, mint az újságíró, akkor mindenki megretten, aki a hatóságtól van, hogy jaj, istenem,
mit fog mondani, mert attól most hanyatt kell esni, el kell ájulni és nem tudom mi. Azért van
egy állami felügyeleti rendszer, tessék akkor azt működtetni, tisztességgel, korrekten, és ha
valakinek magánemberként vagy szerveződésként, egyesületként, akármiként véleménye van,
módja, lehetősége van elmenni az állatvédelemmel foglalkozókhoz, a környezetvédelemmel,
a természetvédelemmel foglalkozókhoz, bocsánat, az állat-egészségügyi és az élelmiszerlánc-
felügyeleti szervhez. Tehát nincs arról szó, hogy neki nincs módja, de most ő épp mindig ott
akar megjelenni, mert ő egy civil - könyörgöm! Azért hozunk létre… Akkor szüntessük meg
őket, és mondjuk azt, hogy Magyarországon mindent a civil szervezetek fognak ellenőrizni!
Szóval azért, mert a sajtó felemel néhány dolgot, direkte felemel - és, bocsánat, akkor itt most
hozzá kell tenni, hogy mindig valami célzatossággal, mindig megvan a háttere, csak akkor
épp nem akarunk rájönni, vagy a sajtó elnyomja, hogy éppen mit kell tönkretenni, most épp a
libásokat vagy a nem tudom én kiket, mert tépünk vagy fosztunk, vagy nem tudom mit
csinálunk a tollal. Szóval én azt gondolom, hogy biztos nagyszerű emberekről van szó, és
nincs szó arról, hogy őket ki kell iktatni mindenhonnan. Vannak lehetőségeik, de ne lépjenek
a hatóság helyébe! Vagy pedig úgy megy ott a hatóság mellett, hogy csak akkor ér valamit az
az ellenőrzés, ha én is ott vagyok; ha én nem vagyok ott, akkor az egész egy smafu. Ez egy
furcsa helyzet. Köszönöm szépen. (Varga Géza jelentkezésére:) Géza, látom, inspiráltalak.
(Derültség.)

ELNÖK: Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Én is azzal szeretném kezdeni, hogy nagy tiszteletben
tartom Ódor képviselőtársam véleményét a saját szakterületét érintő kérdésekben, és ebben ő

az autoritás nekünk ebben a bizottságban. De én eddig azt hittem, hogy a civilek azért a
társadalmat képviselik két választás között, és én azt hittem, hogy a politikusoknak
szolgálniuk kell a társadalmat, és két választás között a civileknek… Itt szó nincs arról, tehát
eltúloztad, amit mondtál, szó nincs arról, hogy a civilek átvennék a hatalmat. (Közbeszólások.)
Itt a civilek részvételéről van szó. Nem érezzük azt, hogy a választások között feszültség van
a politikusok és a civil társadalom között? Ezeket a feszültségeket, azt hiszem, pontosan ilyen,
még egyszer mondom a szót: ártalmatlannak tűnő dolgokkal tudnánk oldani és a társadalmi
békét megteremteni. Én ezt látom bele legalábbis ebbe az ártatlannak tűnő javaslatba. Így
tudnánk a civileket felelősségre tanítani, hogy bevonjuk őket. A Négy Mancs ellen, azt
hiszem, nem kérdés, hogy azok ellen egyformán küzdenünk kell, de az a szélsőség, az olyan,
hogy a késsel lehet ölni, késsel lehet vajat vágni, s a többi. Tehát ha bevonjuk a civileket,
igenis azt mondjuk, hogy mi meg akarunk benneteket hallgatni, és nem majd négy év után egy
ikszre akarunk csak rábírni benneteket, ilyen lépésekkel… Ezek olyan gesztusok, amelyek a
társadalmi béke irányába tudnának hatni. Ezért én még egyszer megfontolásra javaslom ezt a
kérdést. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Talán annyi megjegyzésem van, hogy míg a parlamenti képviselőknek,
rajtuk keresztül a kormánynak és rajta keresztül a kormány által működtetett államigazgatási
szervezeteknek teljes lefedett felhatalmazása van, addig a civil szervezeteknek mikro- vagy
részfelhatalmazása van attól a társadalmi csoporttól, amely létrehozta ezeket a civil
szervezeteket - ez a kettő közötti óriási különbség. (Varga Géza: A sok kicsi lefedi…)
Nyilvánvalóan ezért nem fog a civil szervezet államigazgatási szerepkört kapni, mert jogi
értelemben ez nem fűzhető fel.

(Jelzésre:) Hanó Miklóst láttam még jelentkezni, megadom a szót.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én csak annyit akarok mondani, hogy
én szeretem a civileket, meg én is végül is civil is vagyok, mert egy csomó más dologban
részt veszek, de a hatósági munkának - ne keverjük már össze a szezont a fazonnal! -
felelőssége van, járványügyitől kezdve mindenféle egyéb dolog van. Ha most a civil azt
mondja, hogy á, szerintem nem is pestis, az állatorvos azt mondja, hogy pestis, á, nem az,
mégsem, vitatkoznak… (Közbeszólások, derültség.) Szóval így nem megy. Van egy hatósági
dolog, azt véghez kell vinni. Várjunk már! Én nagyon szeretem őket, meg barátkozzunk
mindenkivel, de azért hatóság, hogy minket védjen, és tegye a dolgát. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk
róla. …Igaz, nem tudjuk a jogszabályi feltételeit, tehát lehet, hogy az első helyen kijelölt
bizottság nem is engedné, hogy ez itt szavazásra kerüljön, de mi technikailag szavazunk róla.
Ki az, aki egyetért az indítvánnyal? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez
kisebbség, egyharmadot sem kapott.

A 36. indítvány ugyancsak Szili Katalin képviselőtársunk javaslata, amely nagyban
hasonló, az előző logikai kapcsolathoz tartozik. Mi a kormány álláspontja?

DR. BOGNÁR LAJOS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. Jelenleg is
végrehajtási rendelet szabályozza a kérdést, és a jövőben azt kell módosítani adott esetben.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott, a bizottság
nem támogatja.

Nincs előttem további indítvány, amelyről nekünk tárgyalnunk kellene. Kérdezem a
kormány képviselőjét, tudnak-e olyan indítványról, amelyről a bizottságunknak tárgyalnia
kellene. (Nincs jelzés.) Nem tudnak ilyen indítványról. Akkor ezt a napirendi pontot itt
lezárom, köszönöm a kormány jelen lévő képviselőinek a megjelenést. A 2. napirendi pont
lezárásra került.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A
Vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javítása érdekében szükséges
szociális gazdaságfejlesztési intézkedésekről szóló H/4202. számú határozati javaslat

Most a 3. napirendi pont kerül szóba, amely egy képviselői önálló indítvány
tárgysorozatba-vételét kezdeményezi, és az általános vitára való alkalmasságáról is szó: a
vidéki gazdasági és társadalmi folyamatok fenntartható javítása érdekében szükséges szociális
gazdaságfejlesztési intézkedésekről szóló határozati javaslatot nyújtott be több szocialista
képviselő. Nevükben Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok szót mint előterjesztőnek.
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Gőgös Zoltán (MSZP) szóbeli kiegészítése

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon röviden szólnék,
hiszen elég részletesen leírták képviselőtársaim az indoklásban, hogy miért is lenne ez az
országgyűlési határozat. Egy-két konkrét példával próbálnám ecsetelni, hogy természetesen
elsősorban a 2013 utáni vagy ’14-től induló támogatási rendszernek a kialakítása és annak az
európai uniós támogatási rendszernek a kialakítása és felhasználása miatt lenne célszerű az a
típusú kormányzati összehangolás a vidéki támogatáspolitikában, főleg az elmaradott
térségekben, amelyet az élet, úgy tűnik, mindenképpen kikényszerítene, és ehhez lennének
most, a következő évtől nagyon komoly kormányzati feladatok. Miután túl leszünk az
igazából első teljes, szinte teljes európai uniós támogatási cikluson, világosan látszik, hogy ha
nem történik ilyen, akkor a források felhasználása nem lesz hatékonyabb, tehát szétfolynak a
források, és nem mindig lehet komplett projekteket megvalósítani, márpedig ezek a vidéki
térségekben nagyon fontosak lennének.

Két konkrét példát hadd mondjak, hogy értse mindenki! Például van egy komplett
fejlesztési program Beszterecen - Szabolcs megyében van -, amely egy tipikus példája annak,
hogy milyen nehéz, hogy ha nem összehangolt fejlesztés folyik mondjuk egy-egy térségben,
és mondjuk egy komplett projektre három helyről kell pályázni. Ez a három hely volt itt egy
kiserőmű, amely az ottani gyümölcsfák maradékára épülne - tudjuk, Szabolcsban azért van
ilyen bőven -, ez egy KEOP-os pályázat; egy ÚMVP-s pályázattal lenne egy etalonüzem,
amely kiegészítené ezt, és lenne egy takarmánykeverő, amelynek a hőbiztosítását az erőmű
adná; és van még egy, a regionális fejlesztési programba beleférő, talajjavító-baktériumot
előállító üzem. Magyarul ha azt akarjuk, hogy ott egy komplett, mondjuk néhány száz
embernek munkát adó vállalkozás vagy fejlesztés megvalósuljon, akkor három helyről kell
pályázni, és nagyon-nagyon nehéz azt garantálni, hogy nem akad meg valamelyik, és abban a
pillanatban, hogy az egyik megakad, a másik is teljesen értelmetlen. Ezért gondoltuk azt, hogy
egy ilyen típusú feladat-összehangolásra lenne szükség.

Ennél persze nyilván részletesebben van leírva, meg szociális szövetkezetektől kezdve
sok minden van ebben, aminek nyilván munkajogi, közmunkaprogrammal kapcsolatos
feladatai is vannak, de ezt a példát csak azért mondtam… De mondhatnék olyan példát is,
hogy mondjuk nagyon valószínű, hogy terjedni fognak a kistelepüléseken vagy akár nagyobb
településeken is a megújuló energiával működő fűtési rendszerek, ennek bizonyos áfa- és
egyéb szabályok miatt is lenne jelentősége, de ameddig mondjuk ültetvénytelepítésre az
ÚMVP-ből lehet pályázni, a kazánkialakításra a KEOP-ból vagy regionális fejlesztési
programokból, közmunkára pedig egy harmadik helyről, mondjuk egy Támopból vagy
akármiből, addig egy ilyen komplett projektet Magyarországon gyakorlatilag nem lehet
megcsinálni. Egyszerűen nagyon-nagyon merész embernek kell lennie, aki mondjuk egy ilyen
történetbe bele mer várni.

Láttuk a saját kínunkból, nyugodtan mondhatom, hogy amikor komplett fejlesztési
programba próbáltunk valamilyen intézkedéssel beleterelni térségeket, mindig az volt a gátja,
hogy szinte lehetetlen volt a különböző programokat összehangolni. Egyébként ilyen típusú
összehangolásra az Európai Unió is készül, hiszen olvassuk a 2014 utáni fejlesztéspolitikánál,
hogy a különböző fejlesztési forrásokat hogyan lehetne ésszerűsíteni. Ehhez viszont
mindenképpen előkészületek kellenének, és egy ilyen típusú kormányzati cselekvési
programot kell összeállítani. Ezt szolgálná ez alapvetően; nyilván sok egyéb van még ebben,
de ezt szolgálná az országgyűlési határozat, amivel talán a jövő évre egy pezsgést lehetne adni
az előkészítő munkának. Én ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a határozati
javaslatot.

ELNÖK: A kormányt kérdezem.
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Kardkovács Kolos (Nemzetgazdasági Minisztérium) véleménynyilvánítása

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Kardkovács Kolos, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára vagyok. Jelzem,
hogy tárcaálláspontot tudok képviselni, de miután több tárca területét érinti a kezdeményezés,
ezért természetesen más tárcák álláspontját is tükröztetni fogom.

Először is szeretném megköszönni az alelnök úrnak ezt a kiegészítést. Ezt csak azért
tartom fontosnak kiemelni, mert maga a határozati javaslat szerintem tartalmilag nem ezt
tartalmazza, amit most az alelnök úr szóban ismertetett, tehát hogy a 2014-es vagy 2013 utáni,
’14-től kezdődő programozási időszak előkészítését kellene összehangolnia a kormánynak.
(Gőgös Zoltán: Előbb nem lehet megcsinálni.) Ezt egyébként azzal is alá tudnám támasztani,
hogy az 1. pont kifejezetten azt mondja, hogy az európai uniós források megfelelő
átcsoportosításával dolgozzon ki komplex, s a többi, s a többi. Mi ezt úgy értelmezzük, és azt
gondolom, ezt nem is nagyon lehet másként értelmezni, hogy a folyamatban lévő ügyekre
irányul az indítvány - mondom, szerintem nem vonható le ezzel ellentétes következtetés.

Egyébként a célokkal, tehát hogy össze kell hangolni a fejlesztési programokat, és
hogy minél több európai uniós forrást kell bevonni vidékfejlesztésre, maximálisan
egyetértünk, és a kormány is egyetért ezzel. Azt gondoljuk viszont, hogy ehhez nem
szükséges az országgyűlési határozat, és ezért nem is támogatjuk, mivel azt gondoljuk, hogy a
kormány számos ponton már meghaladottabb stádiumban van, mint amit maga a határozati
javaslat feltételez. Számos pont arra tesz javaslatot, hogy készüljön egy stratégiai
dokumentum vagy programterv, ezzel szemben pedig a kormánynak kész programjai vannak
számos érintett területen. Ebből szeretnék kiemelni néhány konkrétumot, ahogy az alelnök úr
is mondta.

A szociális szövetkezetek fejlesztését csak 2011 szeptemberéig 2,3 milliárd forinttal
támogatta a kormány, és mind a Széll Kálmán-tervben, mind pedig az ahhoz kapcsolódó
magyar munkatervben a foglalkoztatás bővítését szolgáló intézkedések egyik fontos pillére a
szociális gazdaságok támogatása. Tehát a tárca és a kormány részéről is feltétlenül
egyetértünk azzal, hogy a szociális gazdaságokat támogatni kell. Ezzel kapcsolatban azért
szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az elkövetkezendő 3 évben mintegy 20 milliárd
forint áll rendelkezésre, ennyit fordítunk ehhez kapcsolódó munkaerő-piaci beavatkozásokra,
amelyeknek természetesen részesei lehetnek a szociális szövetkezetek és más jogi formában
működő társadalmi vállalkozások is. Az energiahatékonyság területén indult egy
„Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” című program, amely szintén a szociális gazdaság ez
irányú tevékenységét segíti, és erősíti a zöldgazdaság fejlődését is. Én most részletesen a
közfoglalkoztatási programokra nem térnék ki, mert azt gondolom, ez egy másodlagos hatás.
Ami viszont stratégiai jelentőségű dokumentum, elkészült a Vidékfejlesztési Minisztérium
előkészítésében a nemzeti vidékstratégia, amely program keretében ösztönözni kívánja a helyi
szövetkezeteket, itt a HANGYA típusú szövetkezeteket, BÉSZ-eket, TÉSZ-eket, szociális
szövetkezeteket, ezek létrehozását és működését, együttműködéseiket. Azt gondoljuk tehát,
hogy ezekre a kormánynak már megfelelő stratégiai dokumentumok állnak rendelkezésre.

A Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének elnöksége megtárgyalta és
egyhangúlag támogatja azt, hogy legyen megteremtve a szociális szövetkezetek önfenntartó
logisztikai, információs és piacszervező háttere a folyamatos és stabil működés biztosítása
érdekében. Szintén a kormány is és a szövetség is támogatja a szociális gazdaságfejlesztő

klaszter létrehozását, tehát azt gondolom, hogy a határozati javaslat ezekben is bizonyos
értelemben nyílt vagy tágra nyílt kapukat dönget.

A nemzeti vidékstratégia támogatja és erősíteni kívánja a népfőiskolai mozgalmat is,
illetve a program keretében tervezés alatt áll a fenntartható vidékfejlesztést oktató
tájközpontok létesítése és fejlesztése is, és ezt egészíti ki majd korszerű szaktanácsadási,
illetve képzési rendszer.
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Az energiahatékonyságra is vannak természetesen adatok, de én azt gondolom, hogy
ezeket igény esetén osztom meg önökkel, nem kívánnék ennél hosszabban hozzászólni.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány, ha jól értettem, nem támogatja az indítványt - úgy
záró mondatként ezt még hozzátehetjük.

A bizottság tagjainak adok lehetőséget kérdés, észrevétel megtételére. (Jelzésre:)
Varga Géza!

Kérdések, hozzászólások

VARGA GÉZA (Jobbik): Nincs más?

ELNÖK: Egyelőre nincs más, tehát Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ez egy elég érdekes igyekezete az
MSZMP-nek (Derültség.) vagy az MSZP-nek, bocsánat (Gőgös Zoltán: Nosztalgiázol?. -
Derültség.), nem tudom másként értékelni, mint egyfajta metamorfóziskísérletnek, amikor a
hernyóból ki akar kelni a lepke, és legalább ne Gőgös képviselőtársam képviselné ezt, mert
az, hogy Harangozó Gábor, aki egy fiatal MSZP-s képviselő, erről sajtónyilatkozatot tartott,
az még úgy hihető volt egy új generációnak a szájából, de itt azért összekeveredik a szociális
szövetkezetek kérdése meg azért az etanolüzem is becsempésződött ebbe az érvelésbe. Azért
el kellene döntenie az MSZP-nek, hogy mit akar. Arra hívnám fel itt a figyelmet a Leader-
programok kapcsán, hogy azt annál jobban nem lehet, mint ahogy azt az MSZP megtette a
saját kormányzása idején. A Leader-program lett volna éppen arra hivatott, hogy elkezdjen
egy ilyen, a szubszidiaritásra alapozott, helyi integrációval megvalósuló vidékfejlesztést - e
helyett mind politikai célokra használta. Én tehát ezt így, ebben a formájában, miközben
persze a település-, gazdaságfejlesztéssel maximálisan egyetértünk, hiszen magunknak is
megvan erre a programunk, be is adtuk a Belügyminisztériumhoz Gyöngyöspata esetében ezt
a település-, gazdaságfejlesztési programot, így azonban, ebben a formájában ez csak egy
elkeseredett, de elvetélt kísérlet és metamorfózis az MSZP részéről.

ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik. - Közbeszólás:
Szavazzunk!) Néhány szóval én is szeretnék hozzászólni.

A probléma, amelyet felvet, úgy érezzük, vidéken élő probléma - nem akarok
visszamenni, meg megismételni, hogy tetszettek volna valamit tenni ennek érdekében az
előző kormányzás alatt -, de a kormány azért megpróbált ebbe az irányba most elmenni.
Lehet, hogy lehet majd kritikát találni a megoldási verziók kapcsán, akár a közmunkaprogram
területén, akár abban az elképzelésben, hogy a Nemzeti Földalaphoz tartozó termőföldek
esetében egyházak és önkormányzatok soronkívüliséget élveznek, hogyha termőföldet
igényelnek, pontosan azért, hogy a vidéki, bizonyos elesett, lecsúszott társadalmi rétegnek
munkahely-lehetőséget adjanak netán erdőtelepítésben, netán kertészeti növények
termesztésében, hogy ilyen irányba kezdjük el kinyitni, erre most a feltételek megadódtak.
Csak érzékeltetni szeretném, hogy a kormány elindult valamilyen irányba ebben a körben.
Valóban, itt belegabalyodunk a vidéki létfenntartásnál abba, hogy a megújul energiatermelés
köre hogyan biztosíthatná kisebb települések, települési hálózatok energetikai szükségletét,
amire látunk jó példákat, talán Ausztria, Dánia ebben eléggé előre jár, keressük az útját ennek,
és azt is, amit itt Gőgös Zoltán felvetett, hogy esetleg az egyes ilyen jó indíttatású
vállalkozásoknak, szerveződéseknek milyen technikai, bürokratikus akadályai vannak, ezek
valóban meglévő problémák. Erről egyébként a kormány jelenleg tud, nem tudom, figyelték-e
a hétfői parlamenti döntést, ahol több ezer, már nem használatos, de még általában
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figyelemmel kísért törvényt semmisítettünk meg - többek között éppen az egyszerűsítés
irányába hat, amikor bürokratikus akadályokról beszélünk.

Megemlíti a szövetkezés kérdését. Mi ezt megpróbáltuk felkarolni, és a mai formának
megfelelően módosítani vagy ajánlani az érintettek felé. Patay Vilmos az, aki a kabinetünkön
belül a legtöbbet foglalkozik ezzel a kérdéssel, az OMÉK-en külön szerveztünk nemzetközi
szinten - a Copa-Cogeca elnöke volt jelen, a szövetkezés fontosságáról beszélt - egy nagyon
magas színvonalú, általam megítélve nagyon magas színvonalú konferenciát. Nem tudunk
jobbat ajánlani mi sem a gazdálkodóknak, mint a szövetkezést - Varga Géza erről regéket
tudna itt nekünk mondani, nem is adok neki szót (Derültség.), mert akkor túllépnénk az
időkeretet, már elnézést (Varga Géza jelzi, hogy nem kér szót.), csak megerősíteni szeretném,
hogy ő tapasztalati úton is sokat tudna erről mondani -, mi pedig keressük azoknak a
szövetkezéseknek a lehetőségét, amelyek a vidéki élethez, a gazdálkodók, megélhetéséhez
hozzájárulnának, hogy ne egyéni Don Quijote-harcosként küzdjön mindenki hol tanyán, hol
falun, és utána nem tud mit csinálni a termékével. Idetartozik egy picit az általam generált
törvény is a helyi termelői piacok megnyitásáról, azt a kérdéskört feszegetve, hogy hogyan
lehetne egy picit a vidéki életszínvonalat, a munkahelymegtartást, a helyhez kötöttséget
megerősíteni az ott élők személyében.

Mint említettem, ebben a kormány elindult egy irányba. Nem minden témakört fedett
le rögtön, mint amit itt most a határozati javaslat feszeget, ezt is elismerem, de azt gondolom,
hogy mindennek van üteme és lépéssora. Hivatkozhatunk arra is, hogy ötletünk - merem
mondani - elég számos van, hogy mit szeretnénk tenni, de a pénzhiány iszonyúan öli ezeket a
jó ötleteket, ezzel szembesült kormánytagként szerintem azért Gőgös Zoltán is. Mi most még
keményebben szembesülünk ezzel, hogy mennyi jó ötletünk lenne, ha egy pici, inspiratív
támogatást, pénzügyi támogatást adhatnánk bizonyos köröknek. Említek egyet: agrobank, ami
egy olyan speciális finanszírozási környezetet nyithatna ki, ami, látjuk, komoly
agrárországoknál bizony működik, mert az agrárium finanszírozása egy speciális területe a
banki, bankárvilágnak - nem ismételgetem itt az éghajlati kitettséget, a véletlenszerűséget, a s
többi, s a többi, tudjuk -, ezért nem szívesen bonyolódnak bele az agrárium finanszírozásába.
Ez komoly gond. Nosza, akkor agrobank! Magyar tulajdonban legyen, magyar kézben legyen,
ez minimális feltétel. Ötletünk tehát van, látjuk, hogy mit kellene csinálni. De amikor látjuk
azt, hogy hány száz milliárd forinttal lenne életképes egy ilyen agrobank, akkor rögtön meg is
halt az ötletünk, mert elképzelni sem tudjuk azt, hogy a jelenlegi feszes pénzügy-politikai
világban most még akkor ezer milliárd legyen egy agrobank létrehozására. Sajnos be kell
látnunk, hogy nem most van itt az ideje, habár tudjuk, hogy nagyon kellene. Én ezért
mondom, hogy nem teljes szélességgel fedik le a kormány eddig megtett és általunk is
támogatott lépései azt a kérdéskört, amelyet a határozati javaslat feszeget, és ezért említettem
további, általunk jól kitalált ötleteket, amelyeket most nem bírunk megvalósítani.

Azt gondolom, hogy ebbe az irányba, ami a lehetőségeket és a tárházat illeti, a
kormány elindult, ehhez mi elég erős muníciót adtunk a parlamenti többség részéről, és ebben
a lépéssorban továbbra is meg szeretnénk erősíteni. Nem gondoljuk, hogy ez a határozati
javaslat valami új felfedezést nyitna ki a kormány előtt, hogy jóisten, tényleg, ezt így is lehet,
erről nem is tudtunk, ilyen nincs a javaslatban sem meg a kormány tárháza előtt sem, azt
gondolom, és nem érzem úgy, hogy ennek a javaslatnak az elfogadása valami olyan munkára
serkentené a kormányt, ami új felfedezéseket tenne. Ezzel próbálom indokolni a kormány
elhangzott állásfoglalása mellett, hogy miért nem támogatjuk jelenleg ezt a határozati
javaslatot. Köszönöm. (Gőgös Zoltán: Ha nincs más, akkor reagálnék.)

Ha további észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor viszontválaszra megadom a
lehetőséget az előterjesztő képviselőjének.
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Gőgös Zoltán (MSZP) válasza, reflexiója

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak nagyon röviden. Gézával nem akarok ebben
vitatkozni, ugyanis semmi olyannak nem lett véve, amit eddig favorizáltak, tehát értelmes
megoldások nem születtek, és nemcsak a pénzhiány miatt, hanem sok minden miatt. Én azt
hiszem, nem baj, hogyha egy kormányzati tevékenység után, amiben azért csak volt egy
világválság - most nem beszélnek világválságról, és mégis bajban vagyunk -, előveszünk
olyan dolgokat, amelyek nekünk nem sikerültek. Én azt látom, hogy a másfél év alatt nagyon
sok minden történt, és nagyon sok mindenről beszéltek, csak nem látjuk a végét, nem látjuk az
eredményét, semmit nem látunk gyakorlatilag vidéken. És most az, hogy itt az van leírva,
hogy a meglévő uniós források átcsoportosításával, ezt a kormány mondta, hogy ilyen típusú
átcsoportosítások lesznek.

Én reálisabbnak éreztem, függetlenül attól, hogy ide mi van leírva, hogy ezt a tervet,
ha ez valós terv akar lenni, a következő uniós fejlesztési ciklusra lehet így összehangolni,
mert lehet pénzeket átcsoportosítani konkrétan mondjuk tanyafejlesztésre, azt is tudjuk, hogy
se 1 milliárddal, se másféllel - mint ami az új költségvetésben van - ezt a problémát nem lehet
kezelni, és önmagában sem lehet. A vidékstratégiai program, amely készült, pedig nem egy
komplex vidékfejlesztési program, nem igazán tartalmazza azt a típusú forrásallokációt,
amiből egyébként 2014 után, ha nem csináljuk, akkor nagyon nagy problémáink lesznek.
Persze itt majd el kell dönteni, hogy kinél legyen a kasszakulcs. És mindig az a probléma,
hogy amikor ilyen komplex fejlesztésekről beszélünk, akkor minden szakterület - itt is több
tárcát mondott az államtitkár úr, ezt én is megtapasztaltam - nyilván a sajátjához fog
ragaszkodni, hogy márpedig egy vasat nem fog adni azért, hogy mondjuk az új típusú
szociális szövetkezeti rendszernek logisztikája legyen, és azt is látjuk, hogy ha viszont nem
lesz ilyen, akkor lehet belepumpálni rengeteg pénzt ilyen elképzelésekbe, de hogy halálra
lesznek ítélve, az teljesen biztos.

Én azt hiszem, hogy ebben azért egy kicsit talán másfajta filozófia kellene, voltak erre
próbálkozások - mondjuk azt meg egyszerűen viccnek tartom, hogy 5 milliárdból meg 40-ből,
ami a Leaderben volt, meg lehet oldani a vidék problémáit, az nem arra volt hivatott… (Varga
Géza: A szemléletet lehetett volna…!) A szemlélettel semmi baj nincs, én azt gondolom. Itt
egyszerűen arról van szó, hogy senki nem hajlandó tudomásul venni, hogy ha nem hangoljuk
össze az európai uniós forrásokat, akkor nem lesz normális vidékfejlesztési politika. Ez
nekünk nem sikerült. Mi azt gondoltuk, hogy ilyen felhatalmazással egy kormány nyilván
teljesen más alapokon tud működni, azt gondoltuk - hiszen erről szólt a mondás -, hogy egy
sokkal inkább vidékbarát kormányzás lesz; nem ezt látjuk. Meg kell nézni a jövő éves
költségvetést, meg kell nézni az eddigi ígéreteket, mi azért forszíroznánk ezeket, a
kárenyhítést, sok mindent - igaz, Feri, arról is tudnánk újra vitát nyitni, de nyilván nem
fogunk. Én azt látom, hogy egyszerűen nincs igazából elképzelés sem. Amit az elnök úr meg
az államtitkár úr is elmondott itt, hogy mi minden van… Nem látjuk. Ha látjuk, ha látnánk,
nem csináltunk volna ilyet. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy gondolja ezt végig. De nem
muszáj ezt elfogadni, csak legalább valamit lássunk már abból, hogy ne csak ilyen ad hoc és
népnyúzó intézkedések legyenek, hanem valami segítők is, mert emberek télen, vidéken éhen
fognak halni meg meg fognak fagyni. Ezt a fővárosból persze könnyű figyelni, csak aki
köztük él, aki ott él, az pontosan látja, hogy mi van. Van ebben mindenkinek sara, az elmúlt
20 évnek vagy az elmúlt száz évnek, de a megoldás lehetősége a mostani kormány kezében
van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla.
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Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a határozati javaslatot. Aki igen, az
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott, bizottságunk nem
vette tárgysorozatba a benyújtott indítványt.

Ezzel a 3. napirendi pont tárgyalását lezárom, a kormány képviselőinek köszönöm a
jelenlétet.

Tájékoztató a gombatermesztés fejlesztésének koncepciójáról

Rátérünk a 4. napirendi pontra: tájékoztató a gombatermesztés fejlesztésének
koncepciójáról. Mutsy Árpád a Bio-Fungi Kft. részéről egy vetítéssel egybekötött
tájékoztatást fog adni. Tessék parancsolni!

Mutsy Árpád (Bio-Fungi Kft.) tájékoztatója

MUTSY ÁPRÁD (Bio-Fungi Kft.): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a
lehetőséget, hogy a magyar gombaipar helyzetét és hogy 2011-ben hol vagyunk, ki tudom
fejteni. A korábbi időszakban, azaz körülbelül 10-11 évvel ezelőtt volt már egyszer lehetőség
arra, illetve akkor volt először lehetőség arra, hogy a magyar gombaipar helyzetével
kapcsolatban tájékoztatást tudtam adni a Mezőgazdasági bizottságnak, illetve folyamatosan a
Zöldség-gyümölcs Terméktanácson, illetve az FruitVeBen keresztül jutottak el vagy juthattak
el információk, hogy a gombaipar hol van Magyarországon.

A gombaipar a magyar mezőgazdaság, a magyar kertészet tekintetében egy nagyon
perifériális területen van, nem egy olyan… (Nem működik a vetítő.) Elnézést!
(Közbeszólások.) …És mivelhogy egy teljesen perifériális területen van, jóllehet a jelentősége
sokkal nagyobb, mint azt gondolnánk, Magyarországon több mint száz éve termesztünk
gombát, és sajnos az elmúlt időszakban… (Nem működik a vetítő. - Közbeszólások. - Rövid
szünet.) Amíg az előadás elkezdődik, addig… (Közbeszólás: Zsuzsa szól az
informatikusoknak.) Szerintem most jó lesz. (Közbeszólások. - Gőgös Zoltán: Itt van előttünk,
mindenkinek ki van osztva, úgyhogy mehetnénk ám tovább.)

Tehát a magyar gombaipar a rendszerváltozás kezdetén körülbelül 300 tonna
termeléssel bírt. A külterjes és mindenki által önállóan elindított fejlődésnek köszönhetően a
gombatermesztés megtízszereződött, több mint 30 ezer tonnára emelkedett Magyarországon a
gombatermesztés, ezáltal az öt legjelentősebb friss zöldség-gyümölcs kategóriába került, tehát
sokszor megelőzte az olyan, hungarikumnak vagy különlegességnek számító terméket az
export tekintetében, mint a paprika vagy a meggy. Ez a fejlődési irány, ami ’90-től 2000-ig
tartott, elsősorban annak volt köszönhető, hogy külterjes fejlesztéseket hajtottak végre a
magyar gombaiparban, azaz a korábbi 80-100 éves hagyományokat próbálták erősíteni, és
minden ebbe az irányba ment, azaz több pincés termesztés indult el Magyarországon. (Az
előadást a továbbiakban vetítés kíséri.) Áttérnék az előadásra.

Egy helyzetértékelés van előttünk. Nagyon fontos az, hogy tudnunk kell, hol vagyunk,
de ismernünk kell a múltunkat is. Magyarországon, mint említettem, több mint 100 éves
hagyományokkal bír a gombatermesztés, ebben különlegesen egyedülállóak vagyunk
Európában, mert a franciák után talán nálunk az egyik legrégibb a gombatermesztés,
köszönhető ez a budafoki termesztésnek, ami részben a szőlőtermesztésből, az ott lévő
bortárolásból, illetve a pincék nem hasznosításából adódott. Ezekre a változásokra, amelyeket
itt megemlítek, hogy késznek kell lennünk a változásokra, sajnos ’90-től 2000-ig nem volt
alkalmas Magyarország, és nem tudott alkalmas terepet biztosítani.

Mi az, ami a mi ágazatunkat jellemzi? Sokan mondják, hogy ismerik a gombát, de
nem ismerik, ezért tisztázni szeretnék néhány fogalmat. Van az úgynevezett termesztett
csiperkegomba, a laskagomba, a shiitake gomba, és van néhány egyéb termesztett gomba,
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amely Magyarországon jelentős volumennel bír. Ezeknek a gombáknak sokféle kiszerelési
formája van, amelyből mi elsősorban csak a zárt fejű gombát ismerjük mondjuk félkilós
kiszerelésben a szupermarketekben vagy a nagy gombát ismerjük a zöldségeseknél.

Hogyan néz ki a gombahelyzet ma világviszonylatban? A gombatermesztésben - majd
később látunk egy ábrát róla - több mint 6 millió tonna mennyiségben állítunk elő
világviszonylatban gombát, Európában 1,2 milliót, tehát egy jelentős ágazatról, egy jelentős
iparról van szó. A gombaipar jövője ígéretes és pozitív, tele lehetőségekkel. A fogyasztók
részéről nagyon nagyok az elvárások, a termelési szint megtartása mellett, mint minden más
ágazatban, csökkenő profit mellett kell hatékonyabban termelni. Az az úgynevezett külterjes
termesztési rendszer, amely Magyarországon a pincék termesztésbe vonásából adódott, sajnos
nem következett be, az egész problémakör idedatálódik. Ahogy az elmúlt időszakban, 5-6
évben elsősorban nemcsak Magyarországon, de európai szinten is, Magyarországon azonban
különlegesen és különösképpen körülbelül 30-40 százalékos visszaesés volt a termesztés
volumenében és a termesztők számában is.

A friss gomba lett a fő termék. Ezzel ellentétes folyamatot mutat az, hogy a
szupermarketláncok, -hálózatok értékesítésében, illetve az értékesítésben a gombaértékesítés
egy nagyon fontos terméknek számít, mert 365 napon át van mindenféle külső
körülményektől függetlenül. Említve volt, hogy milyen problémák érintik a mezőgazdaságot,
a gombaipart hál’ istennek nem érintették azok a problémák, amelyek a mezőgazdaság
általános területén vannak, mert teljesen zárt körülmények között történik a termesztés, és a
szupermarket-hálózatok tekintetében különösen fontosnak tartják azt, hogy a gomba minden
nap ott legyen a szupermarketek polcán, így a Lidl, az Aldi vagy a nagy szupermarket-
hálózatoknál kiemelt, különleges termékstátusszal bír.

Milyen európai gombaipari fejlődési trendek voltak az elmúlt néhány évben?
Hallottuk, hogy egy világgazdasági válság volt - nem akarom ezt részletezni.
Lengyelországban nincs gazdasági válság, még most sincs gazdasági válság, többek között a
gombaiparban sincs gazdasági válság. Lengyelország Németország mellett, illetve előtt sokkal
jobban átvészelte, viselte az elmúlt időszakot nemcsak gombaiparilag, gazdaságilag is, de a
gombaipar ebből extrán profitált, később ezt be fogom mutatni. Ukrajna, Románia,
Törökország tekintetében a gombaipar az elmúlt időszakban nagyon nagy fejlődést mutatott.

Európában vannak úgymond újra pozíciót kereső országok, mint Írország, de
Spanyolország, a Benelux-államok, Hollandia és Németország is idetartozik. A stagnáló,
visszafejlődő csoportba tartozik sajnos Magyarország, Olaszország, Svájc Angliával
egyetemben. Érdekes, megkérdezhetjük, hogy hogyan van az, hogy az Egyesült Királysággal
kerültünk egy csoportba, vagy mondjuk hogy olyan visszafejlődő országok követnek
bennünket, mint Franciaország vagy Ausztria.

Az előbb említett statisztikából látjuk azt, hogy Európában 1,2 millió tonna gombát
állítunk elő, ez a világ csiperketermelésének az 52 százaléka. Az európai gombatermelés
statisztikája viszont elszörnyülködtető számunkra: kevesebb, mint 2 százalékkal szerepelünk
az európai termelési statisztikában. A második világháborút megelőzően Magyarország a
világ harmadik legjelentősebb gombatermelő hatalma volt, azt lehet mondani, az USA és
Franciaország után, és sikerült lecsúsznunk egy olyan szintre, hogy a még a futottak még
mezőnyében sem vagyunk Magyarországon, és sajnos az elmúlt 8-10 évben ebből még jobban
visszafejlődtünk. Látjuk, Lengyelország megelőzi - és ez a fejlődés főleg az elmúlt
időszakban volt - Hollandiát.

Néhány országon keresztül szeretném bemutatni azt, hogy az a fejlesztési stratégia,
politika és elképzelés, amelyeket itt kifejtettünk, mire alapszik, vagy miért kellene az, hogy
egy teljesen átfogó és más stratégiát alkalmazzunk a gombaiparra, illetve hogy a gombaipar
helyzetét másképpen definiáljuk. A Benelux-államok, és itt elsősorban Hollandiára gondolok,
tökéletes szintre fejlesztette a gombaipart. Hollandiában 60 évvel ezelőtt még nem



32

beszélhettünk gombatermesztésről. Hollandia azért, hogy diverzifikálja a zöldség-gyümölcs
ágazatát és a mezőgazdasági termelését, újragondolta azt, hogy milyen ágazatokban lehetne
még területeket vagy piacokat szerezni, és egy 50-55 évvel ezelőtt leült körülbelül 100-150-
200 mérnökember, a tradicionális hagyományokra épülő francia gombatermesztést mérnöki
szinten újratervezték, áttervezték, és adtak neki egy teljes keretet, aminek az alapján egy
biotechnológiai szintre emelték a gombatermesztést. Említettem volt, hogy a
gombatermesztést a külső időjárási körülményektől teljesen függetlenné lehet tenni, ezt a
hollandok megteremtették, és ennek köszönhetően ők lettek az ágazat fő irányítói, vezetői.

Franciaországban, amelyet említettem, Lajos Fülöp király óta termesztenek gombát,
innen is van az a téves elnevezés, hogy champion gomba, amire sajnos azt mondjuk, hogy
gomba, gomba, mert a termesztett gombának az a neve, hogy csiperkegomba, de a
„champion” szó a franciából ered, hogy gomba, és ők voltak az elsők, akik a csiperkegombát
termesztették. 20-25 évvel ezelőtt 220-230 ezer tonna gombát termeltek, nem voltak
hajlandóak követni a technológiai váltást, illetve azt a fejlődési utat, mint amit a hollandok
kitaláltak, és egy új platformra helyezték a gombatermesztést, hogy minden körülményektől
függetlenül mindig a legjobb minőséget lehet előállítani, ezért a legnagyobb vesztesei lettek
az elmúlt 15-20 évnek. Csakis a francia kormány beavatkozásának köszönhető az, hogy
egyáltalán életben van még a francia gombaipar, illetve a legutóbbi időben a Bonduelle cég
1 euróért megvásárolta a francia gombatermesztésnek a maradékát. Sajnos ilyen tradíciókra
alapult a magyar gombatermesztés is, és elmondható az, hogy sajnos a tradíció nem biztos,
hogy előnyöket jelent. Látjuk, hogy milyen úgynevezett franciamódi kísérletek vannak,
amelyek nem segítenek.

Van még néhány ország, amelyet szintén ki szeretnék emelni. Mert mi a fontos? Az,
hogy egy ágazat életképes legyen, hogy szabad egy ágazatba beruházni, nem szabad egy
ágazatba beruházni. Nagyon sokféle közgazdasági, gazdasági, humán-, menedzsertudás, háttér
dolog van, ami egy ágazat életképességét meghatározza. Az Egyesült Királyság esetén
úgymond a technológiaváltás szintén nem történt meg, ugyanabban a cipőben jártak, mint a
franciák, jóllehet Anglia gombafogyasztása a legoptimálisabb egész Európa területén, mert a
legnagyobb mennyiségben ott fogyasztanak egy főre vetítve gombát, a legnagyobb értékben
ott hajlandóak ki is fizetni ennek a terméknek az árát, jóllehet belekényelmesedtek abba a
helyzetbe, hogy az övék a legjobb piac. Írország, amely állandó politikai ellentétben volt
Angliával, főleg amikor még az IRA is a legerőteljesebben működött, a kiegyezés előtt
elkezdte beszállítani az angol piacokat. Később jöttek a hollandok, ők is beszállították, a
lengyelek is beszállították ezeket a piacokat, ezért az Egyesült Királyság termelői, akiknek
nem az ár, nem a piac, nem a volumen volt a hátulütője, csak az, hogy nem tudtak megfelelni
a piaci elvárásoknak, mert a Tesco áruház, az Asda vagy más olyan áruházláncok, amelyek a
kezükben tartják a piacokat, nem tudták ezeket az igényeket kielégíteni, amelyek feléjük
voltak. Ezért Anglia termesztése - mondhatjuk azt, hogy - teljesen csődbe ment. Jelenleg
Anglia termesztésének 60-70 százaléka ír kézben van.

Írország az egyik legnagyobb nyertese volt az elmúlt 30 évnek, jóllehet a piaci
konszolidációnak köszönhetően a termesztők száma ott is nőtt, de az ír modell, az, hogy jó
minőségű gombát állítsunk elő, ami kezdetben ilyen - a képeken látjuk, milyen - modellből
indult el, segítette az ír termelőket, hogy piaci helyzetbe jussanak, kerüljenek. A recesszió
hatására… Írország is nagy vesztese az elmúlt időszaknak összességében gazdaságilag,
ugyanakkor az ír kormány, az ír mezőgazdasági vezetés különösen preferálja azt, hogy
Írországban a gombatermesztéssel foglalkozzanak, egyrészt mert van egy 20-25-30 éves múlt,
amely alapján komoly piacokhoz jutottak, másrészt az olyan ágazatok, amelyek befuccsoltak,
nem sikerültek Írországban, azt mondták, hogy, kérem, modernizálást kell végrehajtani. A
képen látható fejlesztés az elmúlt néhány évben történt meg Írországban. Ez Európa egyik
legnagyobb új gombatermesztő bázisa, mellesleg minden irónia nélkül említeném meg, hogy



33

az ír mezőgazdasági miniszter, az ír mezőgazdasági miniszter szaktanácsadója, a kertészeti
ágazat szaktanácsadója meglátogatott bennünket az elmúlt pár évben, jóllehet köszönöm a
lehetőséget, hogy én is elmondhatom itt a véleményemet, de más országokban többet voltak
kíváncsiak a véleményünkre, mint mostanában itthon.

Lengyelország tekintetében egy nagyon érdekes fejlődési görbét tudunk megfigyelni,
amely még mindig felfelé hajlik. Lengyelország szintén egy nagyon fiatal gombaiparral
rendelkező ország, Lengyelországban 40 évvel ezelőtt nem érezhettük azt, hogy jelentősebb
termelés lenne, talán azt lehet mondani, hogy az elmúlt 12-15 év az, amióta a lengyel
gombatermesztés sikerpályára került. Minek köszönhető ez? A lengyelek nem azt mondták,
hogy ők egy tradíciókra épülő gombatermesztést akarnak létrehozni, hanem elmentek
Hollandiába, megnézték, hogy a hollandok mit csináltak, lekoppintották őket, hazamentek, és
maguk alá gyűrték a holland mezőgazdaság egyik fénycsillagát, a gombaipart, amely a három
legjelentősebb hajtatottzöldség-ágazat kiemelkedő éllovasának számít, és most
Lengyelországban több gombát állítanak elő, mint Hollandiában, jóllehet a holland
gazdaságban közel 2 milliárd euró - 2 milliárd euró! - van beruházva a gombaiparba, de ezt a
fejlődési szintet vagy ezt a fejlődési tendenciát hajlandóak voltak a lengyelek, a lengyel állam,
a lengyel termesztők felvenni, és most körülbelül 30-60 ezer embernek adnak munkát
Lengyelországban - mondom, Magyarország 100 éve termeszt, nem úgy, mint ők. ’95-ben így
nézett ki a lengyel gombaipar, és hogy néz ki napjainkban? Egyrészről megértették azt, hogy
a szupermarket-hálózatok előretörésével, akik az európai friss zöldség-gyümölcs
kereskedelemnek - országoktól függően - a 60-80 százalékát tartják a kezükben, igenis a friss
piacokra kell koncentrálni, és a klasszikusan a kezdeti időszakban a konzerviparra épülő

lengyel gombatermesztést áthelyezték, a hangsúlyt átvitték a frisspiacokra való termelésre, és
olyan exportpiacokat szereztek meg maguknak, mint az Egyesült Királyság, Németország,
Franciaország, Oroszország vagy a skandináv államok. Jelenleg Lengyelország heti 1 millió
kilogramm gombát visz Oroszországba.

És akkor hol vagyunk mi? A magyar gombaipar előnyei és hátrányai. Előnyök: igen,
tradíciók vannak, habár sokszor látjuk azt, hogy a tradíció hátrány is. Még mindig olcsó a
munkaerő, amit különösen ki szeretnék itt emelni, mert a magyar mezőgazdaság vagy a
vidékfejlesztés megújulása tekintetében egy nagyon kardinális kérdés, hogy a
gombatermesztésnek van egy olyan része, hogy kézi szedésű, frisspiacokra termelés. Hál’
istennek ezt az egyet nem lehet gépekkel kiváltani. Ez az a lehetőség, és ha a magyar
mezőgazdaság egy jó, átfogó programot adna a gombaiparnak vagy ha ezt a gombaipari
szereplők a magyar mezőgazdaság irányítóival kidolgoznák, akkor igenis nagyon sok ezer
embernek tudnának munkát biztosítani, ahogy Lengyelországban ezt meg tudták tenni.

Olcsó termesztési berendezések. Ez előny volt, mondhatjuk azt, 2000-ig is, de ez ma
már hátrány, mert nem tudunk minőségi gombát előállítani. A frisspiacokra ment rá a
termesztés, hál istennek ez a termesztési irányvonal megmaradt, ez segíti Magyarország
fennmaradását, tehát hogy nem a konzervpiacokra termel és mondjuk nem Kínával kell
versenyezni.

Távoli konkurensek. Relatíve azt mondhatjuk, hogy az úthálózat Szlovákiába vagy az
úthálózat… Egy gyorsan romló termékről van szó, ami jó a mi esetünkben, mert a környező

országokba versenyképesen tudunk értékesíteni. A fő konkurensek - mondjuk Írország vagy
Lengyelország, de gondolok itt Hollandiára is - távolléte igenis komoly előnynek számít.

Nem stratégiai élelmiszer, tehát nem kerülünk abba a problémába, hogy kvóta vagy
valamilyen más külső tényező hatására csökkentenünk kellene a termelést, vagy valahova
nem engednek be bennünket.

Alacsony belső fogyasztás. Láttuk azt, hogy Magyarországon most körülbelül húsz-
huszonegynéhány ezer tonna gombát termelünk, és ha azt nézzük, hogy Angliában közel
4 kiló gombát fogyasztanak, ez egy lehetőség arra, hogy ha akár a belső fogyasztásnál is
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mondjuk egy európai vagy nyugat-európai szintű 3 kiló/fő fogyasztást el tudnánk érni, akkor
csak a belső fogyasztás hatására közel meg tudnánk duplázni a termelés nagyságát, és ezáltal
megint csak sok-sok ezer embernek tudnánk munkát adni.

Alacsony belföldi árak. Ez miért előny? Véd bennünket attól, hogy esetleg ha magasak
az árak, nagyobb a profittartalom, sokkal könnyebben be tudnak jönni a konkurensek.

Exporttermék. A másik dolog ez, gondoljunk a mostani 300 eurós árváltásra! Nem
hinném, hogy vissza fogunk jutni arra a 238 forintos szintre, ami nagyon sok magyar termelőt
vagy magyar előállítót majdnem megfojtott.

Hátrányok. Nem versenyképes a technológiánk. Erre irányul az egész
kezdeményezésünk, erre irányul az egész tervünk, az, hogy a magyar gombaipart át kellene
alakítani, amihez nagyon hatékony programra van szükségünk.

Dráguló termesztési költségek a technológia hiányában. Ha tetszik, ha nem, hogyha itt
külterjes termesztési technológia van a kezünkben, akkor nincs lehetőség arra, hogy
csökkentsük az önköltséget. Hollandiában annak köszönhetően, hogy a legmodernebb
technológiát alkalmazzák, és hogy 17 euró - 17 euró! - egy ember egy óra munkaideje, az
elmúlt 20 év alatt a felére tudták csökkenteni 1 kilogramm gomba önköltségi árát. Tehát a
technológiára, beruházásra van szükség ahhoz, hogy versenyképesen tudjunk termelni.

Oktatás. Nagyon fontos a fiatal utánpótlás hiánya. Ha nem látunk egy ágazatban
jövőképet, akkor az egy nagyon problémás terület.

Távoli fizetőképes piacok, túl kicsi termelés az optimális nagysághoz. Ez egy nagyon
kardinális dolog. Minden ágazatot… Nem tudtunk az elmúlt 20 évben, és úgy gondolom,
prioritásokat kell meghatározni. Itt nem arról szeretnék beszélni, hogy mindent adjunk a
gombázóknak, félreértés ne essék, de a prioritásokat igenis meg kell határozni.
Magyarországon olyan zöldség-gyümölcs ágazatok vannak, amelyek kicsinek nagyok,
nagynak kicsik, tehát semmiben sem tudunk olyan nagy, átütő mennyiséget vagy volument
elérni, hogy igenis komoly piacokra tudnánk eljutni. Mert mondjuk gondoljunk arra, hogy
Oroszország vagy Moszkva heti 1 millió kiló gombát állít elő. Magyarország, ha az összes
gombáját összetesszük, akkor is hétfőtől szerdáig tud valamit szállítani, de csütörtökön már
nem tud odavinni semmit.

A reklám és marketing hiánya. Ez sajnos a kisebb termelésből adódik.
Támogatások hiánya. Nem mondhatom azt, hogy nem volt támogatás, de nem volt egy

átfogó támogatás. Amit a részünkről el tudtunk juttatni támogatási tervezeteket, és az önöknek
kiküldött meghívóban is szerepel, teljesen véletlen… és ott talán hibásan, azt mondhatom,
hogy egy ’99-ben előállított támogatási javaslat, de azt mondom, hogy a ’99-ben javasolt
támogatás sem lett meghallgatva. És hogyha belegondolunk abba, hogy hova jutottunk ma,
akkor volt egy kész stratégia arra, hogy ne ide kerüljön Magyarország.

Lássuk azt, hogy mi történt a magyar gombaiparral! Látjuk azt, hogy a lengyel
termelés hova jutott, és látjuk, hogy hova jutott a magyar termelés.

Mi a mi lehetőségünk, és mi az a cél, amit el szeretnénk érni? Látjuk, hogy regionális
termesztő bázisok vagy regionális termesztő területek vannak. Nem arról szól ez a történet,
kérem szépen, hogy egy magyar termelő egy másik magyar termelővel versenyez, hanem
arról szól a történet, és azért vagyok én személy szerint euroszkeptikus, mert itt országok
versenyeznek, kérem szépen, országokkal. Van egy erős lengyel gombaipar, vagy ha
akármilyen országnak egy valamilyen ipara erős, akkor versenyez egy másik ország egy
másik iparával. Ahhoz, hogy mi ebből ezen a kis Magyarországon kitörjünk, legyen az
zöldség-gyümölcs ágazat vagy bármilyen más, meg kell néznünk, mi az a terület, amivel mi
gazdálkodni tudunk, és a frontvonalakat nem Hegyeshalomnál vagy mondjuk Szegednél kell
meghúzni, hanem, kérem szépen, egy régióban kell gondolkodni, és ha arra gondolunk, hogy
ebben a régióban van közel 100 millió ember, akit a gombaipar által be tudunk teríteni, vagy
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egy integráló szerepet tudunk elérni, akkor azt mondjuk, hogy a hollandokhoz vagy a
lengyelekhez hasonlatosan mi is egy életképes ágazatot tudnánk létrehozni.

Ezen a képen látszik az, hogy a lengyelek milyen gombaértékesítési csatornákkal
bírnak, szinte átnyúlnak felettünk.

Mi a túlélési stratégia? Minőségi termék, alacsony termelési ár, az igényeket kielégítő
termelési szint, hatékony munkaerő, versenyképes technológia adaptálása - ha tetszik, ha nem,
ezt kell végrehajtani. És van az olyan hozzáadott értékek megtalálása, mint a gomba… Nem
akarok itt nagy reklámterületeket, de mondjuk ez az egyetlen olyan zöldségféle, amely D
vitamin tartalmaz, vagy szelént tartalmaz, vagy pedig olyan különlegesség, amely a
rákmegelőzés tekintetében bizonyított, tehát a prosztatarák, a mellrák tekintetében. Tehát
olyan hatalmas tárháza van a gombák fogyasztásának, illetve termelésének, amelyeket nem
tudtunk kiaknázni, és amelyeket a környező országok kiaknáztak.

A magyar gombaipar jövője. Csak erős gombaipar erős piaci szereplőkkel és
együttműködve tud fennmaradni. Tehát nem csak arról van szó, hogy a gombaipar azt várja el
vagy várná el, hogy a mindenkori vezetés vagy a mezőgazdasági irányítás támogatásokat
adjon, természetesen egy integráló szerepet is be kell hogy töltsön. Egyetlen fejlődési irány
van: modern, hatékony termesztő berendezések, ömlesztett harmadik fázisú komposzt. Kész
elképzelésünk van arra, hogy mit szeretnénk csinálni. Stratégiai helyzetbe hozás és
helyzetfelismerés kiaknázása, amit mondtam a munkaerő tekintetében, hogy Magyarországon
nagyon sok munkahelyteremtő program van kitalálva, de ahogy látjuk, nem nagyon sikerült
eddig sokat elérni. Pozitív jövőképet kell hozni.

Elmondtam a gombaipart, és azt mondom, hogy rövid idő alatt még szeretném
elmondani - meg büszke is vagyok rá -, hogy a cégünk mit ért el, mert ezen időszak alatt a
magyar gombaipar lefelé ment, a magyar gazdaság lefelé ment, nekünk pedig van egy
vállalkozásunk… Nem az a cél itt, hogy a vállalkozásunkat reklámozzuk, de azt a modellt,
azokat az elképzeléseket, azokat a stratégiákat, amelyeket leírunk és megalapozunk gazdasági
számításokkal, tudjuk bizonyítani. Nagyon sokan előállnak ötletekkel, elképzelésekkel. A
cégünk egy 20 éves cég, egy integrált vállalkozás, egy családi hagyományokra épülő háttérrel
rendelkezünk, és az elmúlt 7-8 éves időszakban, mondhatom azt, hogy különösebb
támogatások nélkül a legkomolyabb piaci szereplői tudtunk lenni a magyar gombaiparnak,
illetve a környező országok gombaiparának is, több mint 5 milliárd forintos beruházást
hajtottunk végre, és az elmúlt 7-8 év alatt több mint megháromszoroztuk a munkaerőt. Amiről
tehát beszélünk, annak mindnek alapja és háttere van, mert mindenki előáll valami történettel,
előálltunk 10 vagy 11 évvel ezelőtt egy történettel, akkor úgymond nem volt meghallgatva, én
úgy gondolom, csináltuk a dolgunkat, és egy regionális vezetői lettünk ennek az ágazatnak.
De mi sem vagyunk se mindenhatóak, se megváltóak, és nem tudunk egymagunk önállóan
vezető szerepet betölteni. Elmondtam, hogy erős piaci szereplőkre van szükség, több
szereplőre van tehát szükség ahhoz, hogy magyar gombaiparról mint olyanról beszéljünk.
Tehát stratégiai beruházásokat hajtottunk végre mezőgazdasági támogatások nélkül,
elsősorban bankhitelekből. Tehát én azért meg szeretném azt kérdőjelezni, és nekünk nagyon
konkrét elképzelésünk van nagyon sok mindennel kapcsolatban, hogy igenis lehet
Magyarországon bankot találni. Nem akarok én egy bankot sem dicsérni, de lehet bankot
találni ahhoz, hogy finanszírozza valakinek a vállalkozását. De egyetlenegy dolgot mindenki
el akar felejteni: hogy múltat kell építeni, nem tradicionális múltat, hanem cégmúltat kell
építeni, hogy betesszük a magot a földbe, és nem másnap szüretelünk. Itt mindenki szeretett
volna szüretelni, anélkül, hogy komoly gazdasági hátteret épített volna ki. Ezeket a
fejlesztéseket hajtottuk tehát végre.

A gombaipar jövője. A további termeléscsökkenés Nyugat-Európában egyértelmű,
növekvő termelés Kelet-Európában. Látjuk, hogy Ukrajna vagy Törökország tekintetében,
ahogy a török gazdaság, a török lakosság is növekszik, vagy Moldáviában, Romániában, is
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elindult a gombatermesztés az elmúlt időszakban, és ez tovább fog fejlődni. Nagyobb verseny,
jobb minőségi igény, alacsonyabb árak. Állandó beruházás szükséges a versenyhelyzet
megtartásához. Azt látjuk, hogy Romániában 10 évvel ezelőtt nem volt gombatermesztés.
Magyarországon tradíciókra épülő gombatermesztés volt, már most Romániában több
modernebb gombaház van épülőben vagy építés alatt, vagy többet alakítottak ki, aminek a
hatására esetleg a jelenlegi vezető szerepünket, amit még magyar gombaiparként jegyezni
tudunk, el fogjuk veszíteni.

Hármas fázis tartós előretörése, a versenyhelyzete. Ez egy komposztminőség
meghatározása, ami azt jelenti, hogy a komposztüzem egy olyan feldolgozott komposztot
biztosít a termelő számára, amellyel sokkal gyorsabban és versenyképesebben tud termelni. A
környezetvédelmi kérdések egyre fontosabbak és meghatározóak a gombaipar tekintetében.
Más iparágakkal kell versenyeznünk, gondolok itt az energiaipar tekintetében a
szalmaégetésre, és a többi, vagy a csirketrágyára. A versenyhelyzet az alapanyagokért, mint
említettem, volt, jóllehet az nem annyira ismert de mezőgazdaság lévén, hogy a magyar
gombaipar több mint 100 ezer tonna brojlercsirke trágyáját úgymond semmisíti meg vagy
hasznosítja élelmiszerré, és közel 100 ezer tonna lótrágyát is konvertálunk élelmiszerré, amit
Hollandiában direkt támogatásokkal az alapanyagban megkapnak a termelők.

További nemzetközi terjeszkedés. Iparági konszolidáció figyelhető meg, itt látszik az,
hogy a szupermarketek előretörésével - Lidl, Aldi, Tesco, és a többi - egészen más, új
struktúrák, stratégiák fognak létrejönni, és akár az is elképzelhető, hogy olyan nagy,
multinacionális cégek is, mint mondjuk a Bonduelle-nek vagy mondjuk az írországi
Monagham Mushroomsnak vannak más elképzelései az európai gombapiacok és igények
kielégítése érdekében.

Ennek alapján mi lesz veled, magyar gombaipar? Mi az, amit mi javaslunk? Amint
elmondottam volt, bizonyított tapasztalatokon és gyakorlati példára épülő, következetes
iparági fejlesztési koncepció megvalósítása, integrált, fenntartható fejlődést biztosító modell.
Elmondtuk azt, hogy egyrészt a kézi munkaerő Magyarországon, főleg képzetlen kézi erő, ha
tetszik, ha nem, a következő pár évtizedben még lesz, nekik munkát kell adni. A gombát nem
lehet leszedni kis piacokra, semmi másra, csak kézi munkaerővel. A mezőgazdasági
melléktermékekre, a hulladékra, csirketrágyára, lótrágyára, szalmára alapuló
alapanyagbázisról van szó, ami Magyarország tekintetében per pillanat még rendelkezésre áll.
És egyéb kapcsolódó iparágak területén is tudnánk komoly fejlesztéseket létrehozni. Ez az
ábra szerepel az előterjesztésünkben is, hogy egy komoly, átfogó koncepció segítségével
leírjuk azt, hogy hány új munkahelyet, mennyi új adót, mennyi új hozzáadott értéket tudunk
adni a társadalomnak. Tehát nemcsak arról van szó, hogy beszélünk egy történelmi dologról,
vagy beszélünk kis részletekről, hanem az is kérdés számunkra, hogy ha látjuk azt, hogy
1990-ben nem termeltünk 3 ezer tonna gombát sem, 2000-ben… Jóllehet, fejest beleugrottunk
a vízbe, azt hittük, hogy bicepsz módon majd lehet fejleszteni sok pincét - ezt még sajnos
nagyon sokan képviselik, hogy még mindig ez a fejlődési irány -, eljutottunk oda, hogy 2010-
re ez a termesztés 20-24-25 ezer tonnára emelkedett.

Amit mi fel szeretnénk ajánlani. Mindenféle túlzás, mindenféle álomkép nélkül,
bizonyítottan el lehet érni azt, hogy Magyarországon akár meg tudjuk duplázni a jelenlegi
termesztést. Ha a Bio-Fungi Kft. önerőből, különösebb támogatások nélkül közel
meghétszerezte-nyolcszorozta a kibocsátott termelésének az értékét az elmúlt 10 év alatt,
akkor én azt hiszem, hogy egy átfogó stratégia segítségével a magyar gombaipar is sokkal
előbbre tudna jutni.

Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy elmondhattam a véleményemet. Itt
nem arról van szó… Egyrészt Patay Vilmos úr közbenjárása, illetőleg mások segítsége által is
jöttünk el ide. Én nem azt mondom, hogy egy társadalmi vita kellene, mert itt egyezek sok
mindenkivel, hogy nem társadalmi vitákat kell nyitni, és nem hozzáértő embereket bevonni,
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de igenis szakmailag el kell döntenie a magyar mezőgazdaságnak, hogy vannak preferált
ágazatai vagy nincsenek preferált ágazatai. Ha van preferált ágazat, akkor padlógázzal lehet a
preferált ágazaton egy sikertörténetet felépíteni. Ezt valaki felvállalja, vagy nem vállalja fel?
Magyarország sok tekintetben nem… Mutassunk meg három olyan magyar mezőgazdasági
terméket, amely sikertörténet volt az elmúlt 20 évben! Óriási pénzek elmentek rá, biztos el
fog menni óriási pénz ezután is, én nem kritizálni szeretnék, minket az érdekel, hogy mi lesz
holnap. Az a kérdés, hogy mi lesz holnap. Ha valaki ezt el tudja vagy el akarja dönteni, és
nem arról van szó, hogy a Bio-Fungi Kft.-nek, iksz kft.-nek vagy ipszilon kft.-nek adjunk
valamilyen pénzt vagy valamilyen támogatást, hanem az iparágról. És el lehet dönteni, hogy
nem a gombaipar az, hanem egy másik, csak meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki kiáll, és
azt mondja, hogy, kérem szépen, ezt támogattam, ez feljött vagy nem jött fel. Köszönöm.
(Közbeszólások: Köszönjük.)

Hozzászólások, kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Farkas Sándorral egyeztettem tegnap, ő bizottsági tag, de
ma nem tud jelen lenni. Ő a Kertészeti albizottság elnöke, és azt beszéltem meg vele - vele
egyetértésben mondom, amit most itt közlök -, hogy szeretnék, hogyha a Kertészeti
albizottság ennél a keretnél részletesebben és a magyar gombaiparban, gombatermesztésben
érdekelteket, mindannyiukat meghívná, és egy külön kertészeti albizottsági napon
megtárgyalnánk, hogy mindaz, amit ön itt előadott, technikailag hogyan fejleszthető tovább,
és még milyen ágai vannak, milyen lehetőségek rejlenek a magyar gombatermesztésben.
Tehát azt kértem tőle, és ő is ezt javasolta, hogy a Kertészeti albizottságnál vigyük tovább ezt
az ügyet, és mivel az szakmailag és időben is jóval nagyobb lehetőségekkel rendelkezik, ott
tárgyaljuk ki, hogy esetleg a kormány felé tehetünk-e javaslatot majd annak a megbeszélésnek
a végeredményéről. Én ezt előzetesen szeretettem volna elmondani.

Most pedig megkérdezem a bizottság tagjait, hogy bárkinek van-e kérdése, véleménye
az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán!

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem csak egy nagyon rövid kérdésem lenne, mert
lehet, hogy én értettem félre, de az hangzott el, hogy nem volt érdemi pályázati lehetőség.
Most akkor a gombatermesztés mint olyan kimaradt - bár lehet, hogy ezt nekem jobban
kellene tudnom - a kertészetfejlesztési programból? Tehát ki volt tiltva, vagy hogy volt ez?
Mert azért a kertészeti programokra élő pályázat van most is, úgy tudom, és majdnem
folyamatosan volt technológiai modernizációra, egyébre. Azért érdekelne, mert itt arról volt
szó, hogy az ágazat 10 év alatt nem kapott semmilyen fejlesztést.

ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor megadom
a szót Mutsy Árpádnak.

MUTSY ÁRPÁD (Bio-Fungi Kft.): Nem mondtam azt, hogy nem volt támogatás - a
komposztot eleve kizárták 2 évvel ezelőtt, tehát azokból a futó pályázatokból, amelyek most
kerülnek realizációra, a komposztot egy az egyben kivették, ami egy nagy érvágás volt -,
hanem az egész, amit felvetítettem, hogy rossz elosztása volt. Itt olyan strukturális kérdések
meg problémák vannak, hogy ha valaki új vállalkozóként indul el bármire, akkor kap plusz
10, 15 vagy 20 pontot. Ha valaki 20 éve bizonyított, akkor az 10 vagy 20 pont mínusszal
indul. Ezek olyan negatív megkülönböztetések… Vagy gondolok én olyanra, hogy
versenyképes, vagy bemutatta azt, hogy nyereséges az a vállalkozás, vagy nem nyereséges a
vállalkozás. Tehát olyan negatív megkülönböztetések voltak, amelyek nem segítettek. És amit
én látok, és amit 1998-99-ben is felterjesztettem önök elé, illetve az önökét megelőző
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kormányok, mezőgazdasági bizottságok elé, az arról szólt, hogy legyen egy olyan átfogó
bizottság, amely eldönti azt, hogy egy pályázat jó vagy rossz. Ez az egyik legnagyobb
probléma, az, hogy kiadunk pénzt… Tehát most is nagyon sok önkormányzat, kisebbségi
önkormányzat vagy akárki kapott pénzeket, nagyon könnyen kaptak pénzeket, 10 milliót,
20 milliót, 30 milliót, de nem lehet életképes vállalkozást csinálni belőle. A gombaiparnak
van egy életképes nagysága, a legkisebb családi farm… Gondoljunk bele, hogy itt beszélünk
szövetkezetekről meg sok mindenről. Ausztriában a parasztnak, aki kisgazda, 1 millió euró az
árbevétele, az egy kisvállalkozó, és a másik 1 millió eurós árbevételű paraszttal gazdálkodik.
Ha 20 milliónként szétosztjuk ezeket a támogatásokat - nem nagy vállalkozásokról van itt szó
-, de életképesen kell ezeket a támogatásokat elosztani, megvizsgálva, hogy ki kaphassa, és
hogy az milyen struktúrában kapja a támogatást. Tehát mennek ezek a támogatások, de nem
egy egyértelmű, nem egy átlátható rendszerben, és ezt én javasoltam is… Mondom, vissza
tudok utalni arra, hogy 12 vagy 13 évvel ezelőtt mit javasoltam - most is azt javaslom. Igenis
ismert az a struktúra, amelyben életképesen lehet gombát termelni, biztos vagyok benne, hogy
a paprika, az uborka meg a sajtgyártásban, mindenben ismert ez. De akkor nem szabadna
olyan dolgokat támogatni, amelyekről tudjuk, hogy amikor odaadjuk a pénzt, másnap nem
térül meg. Mi ezt látjuk, ezt tartom problémának. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Akkor még Gőgös Zoltánnak adok szót, mert ehhez
kapcsolódna.

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Teljesen egyetértünk. Erről nem engem kell itt
meggyőzni, hanem azokat, akik most kiírták az új pályázatokat, és mondjuk a kertészetben
25 millió forintban maximálták a támogatást. Tehát nagyon jó, hogy ezt elmondta, mert ha én
mondanám el, az egy hiteltelen duma, de így legalább egy szakember mondta el ugyanazt,
amit én papolok mondjuk ebben a bizottságban 8 éve, hogy vannak mérethatékonysági
dolgok, amelyekből nem lehet kilépni, és ha megfeszülünk, sem lehet. De ez nem a magyar
modell, nem a vidékstratégiai modell, ami le van ide írva, és akkor innentől kezdve majd el
kell dönteni, hogy mit hoz az élet, meg mi lesz ennek a vége.

ELNÖK: Hát igen… Képviselő úr, azért azzal tisztában vagy, hogy a 2007-2013-as
magyarországi vidékfejlesztési 1400 milliárd forintból körülbelül 20 százalékot hagytatok a
félidőre, ugye? (Gőgös Zoltán: Én most nem akarok…) Ezt az apróságot azért ne felejtsük el!
És ebből kell gazdálkodnunk 4 éven keresztül, 2013 év végéig, ebből a 20 százalékból.
(Gőgös Zoltán: De én most nem azt mondom.) Ti 3 év alatt, 3 és fél év alatt lekötöttétek a
80 százalékát. Akkor azért itt (Gőgös Zoltán: A fejlesztés akkor jó, ha minél gyorsabban
megy, nem?) egy elég szűkös mozgástér maradt ennek a kormánynak, hogy mire is fordítsuk
az esetlegesen fennmaradt pénzeket. (Gőgös Zoltán: De nem sajtáros fejőgépre kellene,
figyelj!) Most még a faeke hiányzik, azt szoktad még mondani. (Gőgös Zoltán: Igen, igen.) A
sajtáros fejőgépet és a faekét szoktad mondani a fejlesztési koncepciónk kapcsán. Nem
arrafelé szeretnénk menni, ebben már többször egyetértettünk (Gőgös Zoltán: A pályázatok
nem ezt igazolják, Sanyi!), és megerősítettük, hogy ez nem ez a koncepció.

(Jelzésre:) Patay Vilmos, majd pedig Sáringer-Kenyeres Tamás!

PATAY VILMOS (Fidesz): Elnök úr, kérdezem, hogy van-e arra lehetőség, hogy a
FruitVeB elnökét, Mártonffy Béla urat is meghallgassuk. A gombaipar kertészeti ágazatban
való elhelyezkedését illetően biztos, hogy ő is érdemben hozzá tudna tenni ehhez a képhez.

ELNÖK: Igen. Nekünk a minisztérium jelezte, hogy Szalacsi Enikő jelen lesz az
agrárpiaci főosztályról, nem tudom, hogy itt van-e. (Szalacsi Enikő jelentkezik.) Itt tetszik
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lenni. Nagyon szívesen meghallgatjuk őt is és Mártonffy Bélát is, hogy van-e véleménye az
elhangzottakhoz. Most viszont még képviselőtársamnak adok szót, Sáringer-Kenyeres Tamás!

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Nekem
nagyon tetszett az előadás, amit hallottunk, nagyon jó, átfogó volt. Egy kérdés merült fel
bennem, hogy ha valaki magával a gombatermesztéssel foglalkozik, akkor milyen kapcsolódó
szolgáltatásokat vehet igénybe. Ez nem egy zárt rendszer, vagy mennyire nyitott ilyen
szempontból?

ELNÖK: (Mutsy Árpádnak:) Parancsoljon!

MUTSY ÁRPÁD (Bio-Fungi Kft.): A gombatermesztés során számtalan vagy… A
gombaipart nem véletlenül hívjuk iparágnak, mert számtalan kapcsolódó területe van.
Egyrészről vannak Magyarországon komposztüzemek, amelyek biztosítani tudják az
alapanyagot, ezért szükséges az, hogy az alapanyaggyártást, a komposztgyártást folyamatosan
támogassuk, vagy támogassuk addig, amíg lehetséges. A gombatermesztő meg tudja kapni a
komposztot, és a komposzttal együtt általában minden komposztüzem biztosít egy szakmai
szaktanácsadást. Vannak cégek, ahonnan meg tudja vásárolni a kész technológiákat, akár a mi
cégünk, akár más cégek is tudnak segíteni abban, hogy melyik a legjobban elérhető
technológia. Utána a gombatermesztő számára vannak, jelenleg Magyarországon van
mondjuk 7-8 olyan vállalkozás, amely értékesíti a gombát a szupermarketek, -hálózatok felé,
tehát a termesztők számára biztosított az értékesítési csatorna. Természetesen a piacokon vagy
a kisebb piacokon is van… Mi körülbelül olyan 130 termelőt látunk el gombával.
Mondhatnám tehát azt, hogy akár több ezer embert integrálunk valamilyen szinten termelésre.
Ezek az emberek, például van olyan termelőnk, aki Ózdon van, nem akar ő exportálni, nem
akarja ő sehova vinni, hanem az ózdi piacon vagy Ózd környékén adja el, és életszerűen több
10 millió forint árbevételt tud elérni. Utána olyan iparágakat tudunk bevonni az
exporttevékenységbe, mint a csomagolóipar. Általában az összes csomagolóanyag
Magyarországról van. Aztán ilyen a szállítmányozási ipar is. Mondtam azt, hogy a
komposztgyártáson keresztül egy csomó hulladékot, mezőgazdasági mellékterméket
hasznosítunk vagy semmisítünk meg. Tehát a gombaipar vagy a gombatermesztés területén
számtalan olyan szinergia van, amely hozzásegíti, hogy nemcsak az a gombatermesztő, vagy
aki leszedi a gombát, az a szedőhölgy vagy szedőember jut munkához, nagyon-nagyon sok
más embernek tudunk munkát adni, a sofőrnek, aki elviszi azt a gombát, hiszen a bécsi
piacokra, Ausztriába vagy Münchenbe el lehet jutni életképesen a gombával. (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm. Most kérdezem meg akkor Mártonffy Bélát a FruitVeB részéről
és esetlegesen Szalacsi Enikőt - közben kapcsoljuk ki a vetítő, hogy ne legyen megint ilyen
vallatólámpa szerepe megint annak a fénynek -, hogy van-e olyan megjegyzésük, amellyel ki
szeretnék egészíteni az itt elhangzottakat.

DR. MÁRTONFFY BÉLA (FruitVeB): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Én azt gondolom, hogy Mutsy Árpád
beszámolója nagyon tárgyszerű volt, és nagyon világosan mutatta be azt a képet, amely a
gombaiparral a világon, Európában és Magyarországon is történik. Hozzá szeretném azonban
tenni a következőt - és nagyon örülök, hogy az elnök úr már jelezte, hogy albizottsági
területen ezt a témát újra meg lehet tárgyalni talán szélesebb körben és ennél még talán
szélesebb aspektusból -, hogy tudni kell, mint ahogy az adatok nagyon világosan mutatják be
Mutsy Árpád előadásában, hogy ’90 volt az egyik pont, aztán a 2000-es termelésünk az olyan
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35-40 ezer tonna körül volt, és most megfeleztük ez. Nyilvánvaló, hogy ennek az okai, hogy
mi történt, is világosan körvonalazódott itt, de tudni kell, hogy ez alatt az időszak alatt egy
bizonyos szereplőgárda kialakult a gombaiparban, mára ez egy megtisztulási folyamat után
egy bizonyos helyzetbe került, és azt gondolom, hogy ezeknek a szereplőknek a véleménye és
az elképzelései is asztalra kell hogy kerüljenek.

Szeretném elmondani, hogy a gombaipar azok közé az ágazatok közé tartozik,
amelyeket mi nagyon fejlesztendőnek tartunk, kifejezetten jó adottságaink vannak. Én egy
kicsit vitatkozom Mutsy úrral abban, hogy a tradíciók nem mindig jók és hasznosak a
jövőépítés szempontjából, azt gondolom, pontosan az ellenkezője igaz: fel kell használni
azokat a tapasztalatokat.

Egyet viszont feltétlenül figyelmükbe ajánlok, ami szóba is került: ennek a bizonyos
fejlesztési programnak - amit én nagyon javaslok - megtárgyalásánál nagyon fontos a
gazdasági környezet figyelembevétele Magyarországon. Ez a modell, ahogy itt hallottuk,
életképes, nagyon jól prosperáló és nagyon előremutató - a gazdasági lehetőségeket hozzá kell
passzítani.

Még egy gondolat: én azt gondolom, mindannyian látjuk és halljuk azt, hogy egy
bizonyos szempontból nagyon nehéz helyzetben van a mezőgazdaság, a kertészet is. Az
OMÉK-on volt egy konferenciánk, ahol mi ezt tulajdonképpen megtárgyaltuk és
megpróbáltuk összefoglalni, sőt javaslatokat is tettünk. Szerintem - az albizottság felé
szeretnénk jelezni - ezt szintén előterjesztenénk. Ennek egyik nagyon sarkalatos pontja - és itt
egy kicsit előremegyek -, hogy az osztrák és a lengyel példát vennénk alapul, és úgy
gondoljuk, hogy ha a mezőgazdaságon belül a gazdasági környezetet kicsit meg tudjuk
változtatni, nevezetesen komolyan az adózási rendszerről és az ehhez kapcsolódó
érdekérvényesítésről beszélünk, abban a pillanatban nagyon-nagyon sok kérdés megoldódna,
többek között az is, amit Mutsy úr most nagyon világosan kifejtett, mert ha azt nézem,
valóban ennek kellene lennie az iránynak, de a lehetőségek ezt nem mindig teszik lehetővé.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhattam, az albizottsági
ülésen pedig még alaposabban megtárgyalnánk ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem
jelentkezik.), akkor maradjunk ebben, hogy szakmai részletességgel folytatjuk az
albizottságban folyó munkában a témakör feldolgozását. A kormány képviselőjét is kérem,
hogy továbbítsa a minisztérium felé, hogy ott számítunk majd rájuk több aspektusból is, mert
nemcsak maga a termesztés, hanem több ága is érinti a minisztérium egyes főosztályait, ami
ehhez a termesztéshez kapcsolódik, gondolok itt a pályáztatás rendszerére, a társterületekre,
az alapanyag-, a humusztermelésre, s a többi, s a többi.

Ha további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor én megköszönöm,
hogy eljöttek, és ezt a prezentációt bemutatták, ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Az egyebekre térek rá. A bizottsági tagoknak szeretném jelezni, hogy várhatóan jövő
héten kedden, 13 órakor lesz a soron következő ülésünk, addig, úgy látjuk, a parlament
letárgyalja azokat a törvénytervezeteket, amelyeket nekünk meg lehet tárgyalnunk, és akkor
rögtön kedden meg is tarthatnánk a bizottsági ülést. Ha véletlenül hétfőn megváltoznak a
napirendi pontok a parlamenti ülés menetében, akkor elnézést kell kérnem, de szerdára fogjuk
átrakni a bizottsági ülést. Mindenkit időben szeretnénk róla értesíteni, hogyha változás
történik. Most a kedd, 13 órát javaslom a bizottsági ülés összehívására. Köszönöm szépen.



41

Van-e az egyebekben bárki másnak bejelentenivalója? (Senki nem jelentkezik.) Ha
nincs, akkor ezt is lezárom.

Az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc)

Font Sándor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


