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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató az Agrármarketing Centrum 2011. évi tevékenységéről, különös 

tekintettel az OMÉK-ra  

Előadó: Dr. Simon Péter igazgató, Agrármarketing Centrum  

 

2. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/4662. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Tájékoztató az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról 

szóló 2010. évi CL. törvény egy éves végrehajtási tapasztalatairól, különös 

tekintettel az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti nem teljesítés kérdésében 

eddig meghozott választottbírósági ítéletekre   

Előadó: a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője  

 

4. „Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” 

címmel benyújtott határozati javaslat (H/4484. szám)  

(Varga László (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Gőgös Zoltán (MSZP) Harangozó Gábornak (MSZP)  
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Sáringer-Kenyeres Tamásnak (Fidesz) 
Győrffy Balázs (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) megérkezéséig Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) megérkezéséig Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik) megérkezéséig Varga Gézának (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Varga László (KDNP) képviselő  
Dr. Ángyán József államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Simon Péter igazgató (Agrármarketing Centrum)  
Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Palotai Kinga osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
már köszönthetem az egyes napirendi pontokhoz érkezett előadókat is. Először, mielőtt a 
napirendi pontokra rátérnénk, azt kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy a kiküldött tervezethez 
képest van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs a 
napirendtervezethez kérdés, észrevétel, akkor szavazunk arról, hogy az ajánlás szerint tudunk-
e haladni. Aki egyetért a tervezettel, az ezt kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

Tájékoztató az Agrármarketing Centrum 2011. évi tevékenységéről, különös 
tekintettel az OMÉK-ra 

Eszerint az első napirendi pont a tájékoztató az Agrármarketing Centrum 2011. évi 
tevékenységéről, különös tekintettel az OMÉK-ra. Itt az előadó dr. Simon Péter igazgató úr az 
Agrármarketing Centrum részéről. Köszöntöm az igazgató urat. A bizottsági ülés előtt pár 
szóban megemlítettem, hogy hagyománya volt a bizottságunknak annak idején, hogy évente 
meghívtuk az Agrármarketing Centrum mindenkori igazgatóját egy-egy beszámolóra, ami 
rendszerint lehetőséget ad a vezetésnek arra, hogy tájékoztassa a bizottságot a fő 
célkitűzéseikről, illetve az ez évi elvégzett munkáról, annak sikeresebb vagy netán 
kudarcosabb részeiről és - mint említettem - a jövőbeni tervekről. Ilyen szempontból 
szeretném most is kérni az igazgató urat, hogy ezt a tájékoztatását tegye meg. Ez után át 
szoktuk adni a szót a bizottság tagjainak, akik kérdéseket tehetnek fel az igazgató úrhoz, majd 
egy viszontválaszadás lehetőségével szoktuk lezárni a meghallgatást. Itt akkor megadom a 
szót dr. Simon Péter igazgató úrnak.  

 

Dr. Simon Péter (Agrármarketing Centrum) tájékoztatója 

DR. SIMON PÉTER (Agrármarketing Centrum): Tisztelettel köszöntöm a bizottság 
tagjait és a megjelenteket! A felkérés arról szólt, mint azt az imént az elnök úr is előadta, hogy 
röviden mutassam be az Agrármarketing Centrum 2011. évi tevékenységét. Előtte néhány szót 
szólnék arról, hogy a tavalyi év nyarán mit tapasztaltam én a magam részéről, amikor az 
Agrármarketing Centrumot átvettem.  

Az Agrármarketing Centrum mint költségvetési szerv a tavalyi év során is egy 
1 milliárd forintos költségvetéssel látta el a feladatát, ez az 1 milliárd forint egy bruttó összeg, 
ami azt jelenti, hogy a valóságban ez egy nettó 800 millió forintos mozgásteret jelent, illetve a 
programok lebonyolítására ekkora keret áll rendelkezésre. Ezen keret különféle módon került 
felhasználásra, részben külföldi programokra. A külföldi programoknak két része volt: a 
külföldi kiállításokon való nemzeti részvétel biztosítása, illetőleg in-store áruházi akciók 
lebonyolítása, szervezése a munkatervben megjelölt célországokban. A belföldi 
programoknak is több fő típusú volt, az egyik része volt a különböző termékpályák számára 
dedikált összeg, amely kétféle módon került felhasználásra: részben AMC-bonyolításban a 
közbeszerzési szabályoknak megfelelően, részben pedig pályázati úton, forráskihelyezéssel. 
Illetőleg különböző fesztiválok szerepeltek a programban, amelyeknek szintén kétféle 
lebonyolítási módja van: az egyik része az, amikor az Agrármarketing Centrum bérel helyet 
egy fesztiválon, ott felépíti a faházait, az AMC akvirálja a zömmel kistermelő résztvevőket, és 
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így nyújt támogatást az adott rendezvénynek; a másik lehetőség, amikor a fesztivál 
szervezőjét támogatási szerződés keretében támogatjuk.  

Az idei évi munkatervben némi filozófiai változtatást próbáltunk végrehajtani a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen. Ennek az egyik fő eleme az volt, hogy a korábban 
a termékpályák számára dedikált összegek egy kicsit hátrébb szorultak, és a nyílt pályázatos 
támogatási rendszereket, illetőleg a korábbiaktól eltérő pályázati ablakokat nyitottunk. Az 
elmúlt 10 hónap tapasztalatai változóak, ennek megfelelően az elmúlt hetekben sor került a 
munkatervünk korrekciójára is. Külföldi programjaink megmaradtak az idei évben is, a 
legfontosabb európai kiállításokon, mint amilyen a berlini Grüne Woche, a moszkvai 
Prodexpo, és három darab boros témájú kiállításon is részt vettünk: Düsseldorfban, 
Londonban, illetőleg Bordeaux-ban. Ezen külföldi programokról el kell mondanunk, hogy 
ezek valójában egy minimálprogramot valósítanak meg, tehát azokra a helyekre megyünk, és 
ott építünk nemzeti standot, ahol a jelenlét mindenképpen elengedhetetlen. A jövőben 
természetesen egy kormányzati, politikai döntési pont, hogy ezen kört milyen mértékben 
bővítsük, különösen dönteni kell majd a jövőben arról, hogy milyen mértékű ázsiai és Öböl 
menti jelenlétet szeretnénk és tartunk kívánatosnak a magyarországi feldolgozott 
mezőgazdasági termékek piacra jutásának segítése érdekében.  

Az idei évben is sort kerítettünk külföldi eladásösztönző akciókra külföldi 
áruházláncok részvételével. Németországban Berlin környékén bonyolítottunk le egy akciót, 
ami egy hónappal ezelőtt zárult, volt egy Romániában, és két hét múlva kezdődik a szerbiai 
áruházi akciónk. Az ezzel kapcsolatos tapasztalataink rendkívül vegyesek. Összességében 
elmondható, hogy Magyarországon a gyártók és a beszállítók sokat panaszkodnak a 
magyarországi kereskedelmi láncok képviselőire, és sok tekintetben nem túl korrekt 
magatartással vádolják őket. Azt tapasztaltuk a külföldi áruházakkal folytatott tárgyalások 
során, hogy a külföldi partnerekkel való tárgyalások még nehezebb körülmények között 
zajlanak, még nehezebb bejuttatni és tartósan ott tartani terméket az adott áruházban. Ez 
mindenképpen rendkívül tanulságos, mert a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek 
értékesítése külföldön is túlnyomórészt ezen csatornákon keresztül zajlik. Az idei évben részt 
vettünk még a fontosabb belföldi vásárokon, mint például a pápai, a debreceni 
agrárkiállításon.  

A legfontosabb és a legtanulságosabb az idei évben az, hogy több pályázati ablakot 
nyitottunk, mint az előző években, és az eddigieknél több forrás állt rendelkezésre 
fesztiváltámogatásra - ez azt jelenti, hogy maximum 3 millió forintos támogatási összegekkel 
támogattunk különböző fesztiválokat. A sajtóban még nem hangzott el, de igazából 
Magyarországon ennyi forrás közösségszervező, különösen helyiközösség-szervező regionális 
rendezvényre nem állt rendelkezésre, mi csak az AMC-alap keretéből 90 millió forintot 
ítéltünk meg különböző rendezvények támogatásáról, a bormarketingkeretből több mint 
200 millió forint került odaítélésre ilyen célra, és most, ezekben a hetekben zajlik ennek az 
értékelése. Azt feltételezhetően minden tévénéző láthatta, ha mást nem, a tévében látható 
programajánlókban, hogy rendkívül gazdag volt az idei év fesztiválkínálata, és nagyon kevés 
olyan fesztivált találunk, amelyen az Agrármarketing Centrum, illetve a Bormarketing Alap 
ne lett volna támogató.  

Az idei év legnagyobb rendezvénye, amely az AMC kapacitásait jelentős részben 
lekötötte, az OMÉK, amely szeptember 28-a és október 2-a között került lebonyolításra. 
Amikor a politikai döntés megszületett arról, hogy 6 év után OMÉK-et kell rendezni, ennek 
nagyon vegyes volt a fogadtatás a szakmán belül, többen kijelentették, hogy ilyen rövid idő 
alatt lehetetlen ezt a feladatot végrehajtani, és különösen lehetetlen ilyen kevés pénzből, ami 
bruttó 1 milliárd forint volt, ami nettó 800 millió forint. Nehezítette még az előkészítő munkát 
az, hogy az AMC februárban kapta meg a munkatervét, és számos nagy közbeszerzési eljárást 
kellett lefolytatni, amelyek közösségi értékhatár fölöttiek voltak, tehát alapban is legalább 



 8 

70 napos lebonyolítási időt vettek igénybe. A tényleges kiállítói akvirálásra tehát 
gyakorlatilag 3 hónap állt rendelkezésre, és az is a nyári hónapokra esett, amikor a legtöbb 
szereplő az évi rendes szabadságát tölti. Különösen nehezítette még a helyzetet az, hogy a 
potenciális kiállítók általában az előző év októberében-novemberében döntenek a következő 
évi marketingbüdzséjükről, ezért egy májusi-júniusi megkeresésre már nem mindig tudnak 
érdemben reagálni, tehát sokszor érkezik az a válasz, hogy sajnos az idei keretünket már 
kimerítettük, és többletforrás nem áll rendelkezésre.  

Ennek ellenére az OMÉK váratlanul jól sikerült. A Hungexpo vezérigazgatója szerint 
1990 óta nem volt ilyen látogatottságú rendezvény az országban, ezt ki lehet jelenteni. A 
látogatószám magáért beszél: több mint 85 400 látogatója volt a rendezvénynek. Jó döntésnek 
minősült az, hogy 14 év alattiaknak, illetőleg előzetesen regisztrált iskoláscsoportoknak 
ingyenes volt a belépés, így különösen a csütörtöki, pénteki napon rengeteg fiatal és rengeteg 
diák volt, amivel el tudtuk érni azt a célt, hogy a fiatalokat közel hoztuk a mezőgazdaság 
minden ágához, és ott megismerkedhettek az agrárium főbb ágaival.  

A kiállítói létszám meghaladta az 500 főt, 533 volt, de hogyha az élőállatos 
szaktagszervezeteket külön vesszük nyilvántartásba, akkor az 550-et is meghaladja ez a szám.  

Rendkívül kedvező, a piaci árnál kedvezőbb helydíjakat kínáltunk, amire szükség is 
volt, egyrészt azért, mert sokan nem bíztak azt megelőzően a rendezvény sikerében, másrészt 
pedig az volt a deklarált célunk, hogy a kiállítók elégedetten távozzanak. Azt szoktam 
mondani, hogy azok a rendezvények, nagy kiállítások, amelyek drágák a fogyasztónak és 
drágák a termelőnek, amivel igazából csak a szervező jár jól, azok nem igazán szerencsések, 
ezért mindenképpen egy olyat szerettünk volna rendezni, és úgy érzem, hogy ez sikerült is, 
amely kedvező árú a fogyasztónak, és kedvező árú a kiállítónak is. Ez a kiállítói 
visszajelzések alapján sikerült, vasárnap este azért a kiállítók teli kazettával távoztak, és az a 
legjobb pénz, ami már a kiállítás záró napján a kasszában van, és az a legjobb, amikor 
elégedett a kiállító. A fogyasztók is elégedettek voltak.  

Újszerű volt még ebben a rendezvényben az, hogy egy rendkívül intenzív látogatói 
beterelő kampányt folytattunk a hagyományostól eltérő, kreatív eszközökkel, ez 
óriásplakátokon, a citylightokon és a tévéspotokon látható volt. A rendezvény előtt sok 
kritikát kaptunk, de az eredmény, úgy érzem, magáért beszél. Természetesen a kreatív 
anyagok előkészítésénél figyelembe vettük a külföldi példákat is, ahol mindig a meghökkentő 
elemekkel próbálják a látogatókat bevonzani.  

Az OMÉK pénzügyi zárása, végleges zárása rövidesen megtörténik. Az előzetes 
adatok szerint több mint 100 millió forint terven felüli bevételt sikerült termelni, ez nettóban 
értendő. A fogyasztók számára az OMÉK brand újra ismertté vált, ami azt jelenti, hogy ha 
legközelebb ilyen rendezvényt szervezünk, ha a 76. OMÉK-ot megszervezzük, akkor már 
sokkal kedvezőbben indulunk neki a kampánynak a legelején. És amennyiben ez a 
rendezvény egy kicsit sűrűbbé válik, tehát nem ötévente kerül megrendezésre, hanem például 
kétévente, és lehetőségünk lesz egy hosszabb idejű kiállítói akvirálásra, tehát külföldi 
kiállítókat is nagyobb számban tudunk beszervezni, akkor legalább 50 százalékban 
önfenntartóvá tehető ez a rendezvény.  

Néhány szót szólni kell még a bormarketingforrások felhasználásáról is. Mind a 
tavalyi év december 1-je előtt, mind pedig december 1-je óta az Agrármarketing Centrum a 
technikai, pénzügyi lebonyolítója a bormarketingforrások kezelésének. December 1-je óta egy 
új összetételű Bormarketing Bizottság működik, alközreműködő szervezet bevonására most 
nem került sor. Itt is próbálkozott az új összetételű bizottság egy szemléletváltással, két 
jelentősebb pályázati ablak került megnyitásra: egy nettó 100 millió forintos kis projektablak, 
amely a kisebb borünnepeket, borfesztiválokat volt hivatott támogatni, illetőleg egy 50 millió 
forintos nagyobb ablak, ahol az elnyerhető maximális támogatási összeg 10 millió forint volt, 
ez a nagyobb fesztiválok támogatását volt hivatott segíteni, mint például amilyen a Budavári 
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Borfesztivál. A pályázati ablakhoz beérkező pályázatok lassan indultak, de a május 30-ai 
zárásra nagytömegű pályázat érkezett. Az volt a bizottságnak az álláspontja, hogy jó projektet 
nem kíván elutasítani, ezért keretemelésről döntött, tehát a nettó 100 millió forint helyett több 
mint 140 millió forint került végül odaítélésre, a nagy ablakból pedig 50 millió helyett közel 
60 millió. Ezekkel a legtöbb országos, esetleg helyi jellegű fesztivál támogatása megvalósult.  

A legfontosabb külföldi, európai külföldi vásárokon, mint amilyen a düsseldorfi 
ProWein és a londoni Vine Fair, illetve a bordeaux-i vásár, részt vettünk, felépítettük a 
nemzeti standot. A bizottság úgy ítélte meg, hogy ez az a minimális külföldi program, ahol 
amennyiben mi komoly bortermelő nemzetnek tartjuk magunkat, mindenképpen részt kell 
venni. Ekkora keretösszeggel mindenképpen hasznosnak és eredményesnek ítéljük meg a 
részvételt. Ezen túlmenően hogy milyen külföldi bormarketing-promóciós eszközöket és mely 
célországokat válasszuk ki, továbbra is vita van, és úgy látom, hogy ebben a vitában 
konszenzus közeli állapot még nem igazából született.  

Az idei évben folytattuk a nagy kampányokat, mint például amilyen a fröccskampány, 
a vörösboros kampány, most például külterületen a fehérboros kampányunk látható, illetőleg 
most már megjelentek a Borszerda nevű programsorozatnak a kültéri instrumentumai is. 
Ezeket a nagy kampányokat számos kritika éri, hogy túlzottan sokba kerülnek, túlzottan 
általánosak, ugyanakkor el kell mondani, hogy 22 borvidékre, több mint 50 szőlőfajtára 
kampányt, átütő kampányt tervezni mind kreatív, mind egyéb szakmai oldalról rendkívül 
nehéz. Mindenesetre megpróbálunk némi többletet belevinni, így például a nagy 
kampányainkban most már nevesítésre kerülnek a hagyományos és nagyobb területen termelt 
magyar szőlőfajták is, tehát mindenképpen szeretnék egy ívet adni a kampányok sorozatának 
a jövőben is.  

Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Feltételezhetően sok minden kimaradt, a 
kérdésekre megpróbálok válaszolni.  

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az OMÉK-hez kapcsolódva: én két napot voltam kinn, elég részletesen sikerült 

bejárni mindent, és a végeredménye magáért beszél, meg a közben megjelent szakcikkek is, 
ezek mindenféleképpen pozitív sugallatúak voltak, ezt úgy általánosan el lehet mondani. 
Engem egy picit meglepett az emu és a strucc a háziállatok között. (Derültség.) Tudom, hogy 
Magyarországon tenyésztik ezeket, de nem tudom, hogy ez a magyar imidzshez jellemzően 
hozzátartozik-e. Tudom, hogy üzemszerűen most már több gazdálkodó tenyészt a húsáért 
emut, és azt állítólag közforgalomban is lehet kapni - én még nem kerestem ezt a fajta 
terméket -, de a többivel, most az állatokról beszélek, ha jól láttam, az egyik legnagyobb 
látogatottságú volt mind a fedett csarnokrészen, mind pedig az őshonos fajtáknál. Hála 
istennek egy nagyon szép repertoárt tudtak felvonultatni az őshonosfajta-szervezetek 
képviselőinek az állataival.  

Ennyit szerettem volna hozzátenni, hogy lehet, hogy ez a változások ideje, és ilyenre is 
be kell rendezkednünk, hogy Magyarországon emut üzemszerűen tenyésztenek gazdálkodók, 
és meg kell barátkoznunk ezzel a gondolattal, de nekem még egy kicsit idegen ez, és 
változatlanul azt gondolom, főleg itt a Mezőgazdasági bizottságban tudnánk ötletet és 
javaslatot tenni a termelőknek, a tenyésztőknek, hogy továbbra is mely fajták felé menjenek 
el.  

Akkor, ahogy említettem, szokásunknak megfelelően a bizottsági tagoknak van most 
lehetőségük hozzászólásaik, kérdéseik, gondolataik elmondására. Megadom a szót. (Jelzésre:) 
Szabó Rebeka! …Azért nézek mindig Rebekára, mert tudom, hogy nincs olyan meghívott 
vendégünk, akitől ne szokott volna kérdezni valamit. (Derültség.)  
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SZABÓ REBEKA (LMP): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. És valóban, 

most van néhány kérdésem, megpróbálom ezeket valamilyen szinten csoportosítva feltenni, és 
köszönöm szépen a beszámolót.  

Rögtön azzal kezdeném, amivel ön befejezte, a bormarketinggel, a borral kapcsolatos 
ténykedéseikkel. Érdekes, meglehetősen röviden számolt be erről, illetve említette a 
Bormarketing Bizottság létezését. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol, meg fog-e 
esetleg valósulni az az elképzelés, amit azért a borászszakmától lehet hallani, hogy az 
érintetteknek, tehát a borászoknak egy kicsit nagyobb beleszólásuk legyen a borral 
kapcsolatos marketingbe, illetve a pénzek elköltésébe. Kérdezem ezt azért, mert amikor ez a 
Bormarketing Bizottság 2010 decemberében megalakult, rögtön utána, az első ülés után 
lemondott Szepsy István, aztán utána négy tagot meglehetősen gyorsan felmentettek, és lehet 
arról hallani, hogy azért mentették őket fel, mert arra próbáltak javaslatot tenni, hogy a 
borászoknak nagyobb befolyásuk legyen a bormarketingpénzek elköltésére. Nem tudom, hogy 
erről mit gondol, illetve rendeződött-e azóta ez a helyzet, tehát hogy hogyan állnak össze ezek 
a bormarketingprogramok, amelyeket önök végeznek, mennyire vonják bele ebbe a szakma 
képviselőit.  

Ezzel kapcsolatban említette a külföldi kiállításokat, hogy kinn voltak Düsseldorfban 
és Bordeaux-ban, ami szerintem is nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy a magyar bort 
népszerűsítik külföldön, de itt például hallottam olyat, hogy azok a borászok, akik oda 
kimentek, egyrészt nyilván saját költségen kellett hogy kimenjenek, de állítólag 500 ezer 
forintos díjat kértek el tőlük, hogy részt vehessenek a bordeaux-i kiállításon. Ezt csak 
kérdezem, hogy így van-e, mert ha így van, akkor azért felmerülhet, hogy az az állami 
támogatás, amit az AMC kap bormarketingre, az akkor tulajdonképpen mire megy el, hogyha 
még ezt is a borászoknak kell kifizetniük.  

Illetve ezzel kapcsolatban azt is szeretném megkérdezni, hogy az elszámolási 
kötelezettségeiket az állami pénzekkel mennyire átláthatóan bonyolítják. Én úgy tudom, hogy 
legalábbis ami a bormarketingpénzeket illeti, nincs meg igazán átláthatóan és pontosan a 
honlapon, hogy mit mire költöttek, illetve a pályázati kiírások ugyan megtalálhatóak a 
honlapon, de azt, hogy pontosan kik pályáztak és kik nyertek, annak az átláthatóságával, 
illetve a szakma informálásával kapcsolatban kérdezem, hogy ön ezt mennyire érzi 
kielégítőnek. A borral kapcsolatban tulajdonképpen ezt szerettem volna megkérdezni.  

És akkor volna még egy olyan eset, ami 2010 decemberében történt, hogy egy 
750 milliós pályázatot írtak ki kiállításokon való részvételre - ön is említette a kiállításokon 
való részvételt mint egy nagyon fontos és hatékony dolgot -, és hogy ezt 6 napos határidővel 
írták ki, amiből két nap hétvégére esett. Aztán végül is három céggel kötöttek szerződést, ezek 
közül az egyik cég a Mahír, amit egyébként általában a kormányváltás óta kifejezetten 
előnyben szoktak részesíteni a közbeszerzési pályázatoknál, a másik két cég viszont olyan, 
amely… az egyiknek még honlapja sincsen. Nem tudom, hogy esetleg erről a pályázatról 
kaphatnánk-e pontosabb tájékoztatást.  

Általánosságban még azt szeretném megjegyezni, hogy nagyon fontosak persze a 
külföldi kampányok, de mennyire gondolják fontosnak a hazai piacok erősítését. Gondolok itt 
arra, hogy egyrészt persze látom, hogy vannak kampányaik a fogyasztók felé, de például a 
termelőkkel próbálnak-e kommunikálni, hogy feléjük, az ő… nem tudom, akár 
szemléletformálásnak hívhatnánk, akár őket hozzásegíteni ahhoz, hogy hatékonyabban tudják 
a termékeiket eljuttatni a fogyasztókhoz, tehát ezzel foglalkoznak-e. Illetve nem tudom, hogy 
végeznek-e valamiféle olyan hatástanulmányokat, amelyek az önök tevékenységének a 
hatékonyságát mérik, tehát hogy hogyan történik az önök objektív teljesítménymérése. 
Vannak ezek a kampányok, és akkor utána hogyan vonják le a következtetéseket, hogy ezek 
tulajdonképpen mennyire sikeresek? Vannak-e erre konkrét számok, illetve adatok?  
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Itt megemlítenék egyébként még egy példát - nem tudom, ilyenben gondolkodnak-e -, 
hogy például Franciaországban a kistermelők termékeinek az eljuttatása a fogyasztókhoz 
náluk is kifejezetten probléma, és ott számos jó példa akad erre, hogy a franciák például 
megszervezték a saját értékeik felmérését, intézményes támogatását, van egy úgynevezett 
„Label Rouge”, ami például a hústermékeik minőségét hivatott biztosítani, hogy milyen 
előírásoknak kell megfelelniük egy gazdálkodónak ahhoz, hogy ezt a címkét megkapja. 
Terveznek-e esetleg valamiféle ilyen irányban való elmozdulást? Ez alatt azt értem, hogy a 
hazai termékek a hazai piacon nagyobb részesedést kapjanak, erre vonatkozólag van-e 
valamilyen elképzelésük.  

Ennyi, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdező, hozzászóló van-e? (Jelzésre:) Horváth 

István alelnök úrnak adok szót.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm az igazgató 

urat. Azt kell mondjam az OMÉK-kal kapcsolatosan, hogy személyesen végigjártam a 
családommal, valóban pozitív és komoly látogatottsága volt, köszönjük a szervezőknek. 
Jobbító szándékkal azért szeretném egy-két dologra felhívni a figyelmet, de ezekre ön már 
részben válaszolt is, hiszen elmondta, hogy az idő rövid volt, és nem tudtak teljes egészében 
minden kiállítást esetleg úgy megszervezni vagy minden kiállítót úgy - úgymond - hadba 
állítani. Én mint Szekszárd polgármestere két dolgot néztem. Kerestem a Tolnatejnek a 
standját, hiszen azt gondolom, a Tolle egy meghatározó tejipari szegmens a magyar 
élelmiszeriparban, de nem találtam meg, ők azt mondták, hogy már nem volt idejük erre 
felkészülni, vagy nem volt megfelelő egyeztetés ezzel kapcsolatosan. Én felajánlom a 
segítségemet, hogy amennyiben szükséges, az, hogy a Tolle, illetve a tejtermelők, illetőleg 
ezek a nagy cégek, vagy akár a Bonafarm - őket is kerestem más területen, ők sem voltak kinn 
-, én azt gondolom, fontos, hogy a jövőben ők is szerepet játszanak. Az mindenféleképpen jó 
volt, hogy sok kicsi, apró, helyi terméket előállító jelen volt, de amellett, hogy ez nagyon jó, 
azt gondolom, a nagyokra is szükség van.  

A másik, amit szintén pozitívan, jobbító szándékkal javaslok, az a borászati standnak 
esetlegesen a jövő szempontjából való átgondolása. Nagy öröm volt, hogy szekszárdi 
borászatot is láttam kinn, aztán megkérdeztem a borászokat, hogy miért nem mentek ki, miért 
nem ők saját maguk kóstoltatták a termékeiket, de a borászatok nem is tudták, hogy kinn 
vannak. Tudták, hogy valami majd talán lesz valahogy, de igazából nem értesítették őket, 
hogy ők is ott vannak standdal - én azt mondom, ahogy ők ezt megélték -, és hogy lehetne 
esetleg kóstoltatni. Illetve szerintem célszerű lenne a különböző borvidékeket különvenni, 
mert így nagyon össze voltak keverve. Konkrétan például szerettem volna megnézni a 
villányiakat, a Zsolti miatt meg pláne (Derültség.), de gyakorlatilag szekszárdi, villányi, 
megint szekszárdi, aztán soproni volt, tehát alapvetően nem voltak széjjelosztva a brandek. Én 
tehát azt gondolom, hogy talán ha a borászok jobban bele lennének ebbe vonva, ha tényleg ők 
kóstoltatnák a borukat, mert felkészült pincérek kóstoltatták ott a borokat, de megint más 
szerintem, amikor a borászok jelen vannak, amikor a borvidékek megjelennek. Én azt 
gondolom, hogy ebben még van tartalék.  

Összességében, azt gondolom, én is mindenféleképpen pozitívnak értékelem, és 
köszönöm a munkájukat. Ezt mindenképpen jobbító szándékkal mondtam, hiszen azt 
gondolom, mint polgármesternek fontos, hogy ezekre a szegmensekre is odafigyeljek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, kérdező? (Jelzésre:) Most ellenzékinek 

kell szót adnom, ezért Varga Gézának adok lehetőséget.  
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VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Az igazgató úr említette a 

multikhoz való bejutás nehézségeit itthon és külföldön, és ha jól értettem, itthon nem könnyű 
a magyar termékekkel bejutni, de külföldön még nehezebb. Ugyan az igazgató úr ezt csak 
tényként állapította meg, én viszont egyfajta konklúzióként kérdezem, hogy lehet ebből arra 
következtetnünk, hogy éppen ez a probléma? Tehát hogy a multik nálunk a magyar terméket 
diszkriminálják - de ennek vannak persze fokozatai, nem azt gondolom, hogy teljes 
mértékben -, miközben esetleg ugyanezek a multik egy külföldi helyszínen pedig éppen hogy 
előnyben részesítik a helyi termékeket. Mert ha ez esetleg az igazgató úr tapasztalatából mint 
konklúzió levonható, akkor nekünk ez azért nagyon fontos, mert akkor ez maga a probléma a 
multikkal kapcsolatban. Ha ezt esetleg az igazgató úr kifejtené!  

Az OMÉK-kal kapcsolatban csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy valóban egy jó 
OMÉK volt, nagy volt a látogatottsága. Én különösen nagyra értékeltem a fórumokat, 
amelyek kísérő rendezvényként ott voltak, és tematikusan feldolgoztak egy-egy témát. Ami 
kritika hozzám érkezett vagy amivel találkoztam, az a fiatal gazdálkodók meg az ilyen MTZ 
meg öt tehénnel a szomszédokat ellátjuk tejjel típusú gazdaságok részéről merült fel, amelyek 
azt a bátorítást szeretnék, amit mondjuk a nemzeti vidékstratégia is sugall feléjük, hogy velük 
majd törődnek, és valahogy az ő szempontjaik vagy ők nem nagyon jelentek meg 
mintagazdaság formájában vagy akár csak ilyen tematikus fórumon, információ a kormányzat 
részéről vagy hasonló módon. Tehát ez túlságosan a nagyok OMÉK-je volt, mondják ők erről 
az oldalról ezt a fajta kritikát.  

A harmadik kérdéskör, amelyet szeretnék felvetni vagy megkérdezni, az az, hogy az 
igazgató úr beszámolója nem terjedt ki az Európai Unió promóciós programjaihoz való 
kapcsolatainkról, itt az eredetjelölésekre, a történelmi vagy geográfiai vagy akár az ökológiai 
minősítésre és védjegyre gondolok. Tudjuk, hogy az Uniónál közvetlenül elérhető pályázatok 
is vannak, viszont ezt egy magyar termelő… vagy nagyon nagynak kell lennie, és a 
nemzetközi hálózatban jól benne kell legyen a szakmáján belül, vagy pedig nem jut ehhez 
hozzá. Azt gondolom, itt az AMC-nek, az Agrármarketing Centrumnak egy hatalmas feladata 
volna, és erre az igazgató úr nem tért ki. Ha megtenné, akkor megköszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Tiffán Zsolt! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne az igazgató 

úrhoz. Az első az, hogy mivel a miniszter úr annak idején a Bormarketing Bizottság négy 
tagját indoklás nélkül mentette fel, szeretném megkérdezni - az AMC igazgatója látja el a 
titkári feladatokat -, hogy ennek pontosan mi volt az oka, hogy őket el kellett onnan távolítani.  

A második kérdésem az lenne, hogy milyen szűrők és milyen kritériumrendszer 
alapján ítéltük oda akár a kis, akár a nagy rendezvények, belföldi boros rendezvények 
esetében a támogatást az egyes fesztiváloknak.  

A harmadik kérdésem pedig az, hogy létezik-e akár az AMC, akár a Bormarketing 
Bizottság részéről egyfajta rövid, közép- vagy hosszú távú bormarketing-stratégia, amelyre 
maga a szakma is kíváncsi. Zárójelben hozzáteszem, hogy a négy nagy szervezet, tehát a 
HNT, az MSZBSZ, a Panon Bormíves Céh, illetve a Vindependent készül arra, hogy egy 
szakmaközi szervezetet hozzon létre, amely reményeik szerint valamilyen módon segíti a 
bormarketingpénzek felhasználását. Én úgy gondolom, hogy a mai napig adósai vagyunk a 
szakmának mindannyian egyfajta rövid, közép- és hosszú távú stratégiával, de mivel itt most a 
Bormarketing Bizottság és az AMC dolgozik a bormarketingpénzek felhasználásával, a 
forgalomba hozatali járulék 60 százalékának a felhasználásával, ezért szeretném ezt 
megkérdezni. És mindjárt hozzáteszem, hogy a jövő héten, 10-ére tervezzük a Szőlészeti és 
borászati albizottság következő ülését, és a Bormarketing Bizottság tagjait valószínűleg 
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legkésőbb holnapig írásban tájékoztatjuk arról, hogy erről akár akkor is adjanak egyfajta 
tájékoztatást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábornak adok szót.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az 

igazgató úr beszámolóját. Egy picit az előző témához csatlakoznék én is. A bormarketing 
ügyekben korábban felmerült, hogy miután itt egy évi 1 milliárdos nagyságrendű befizetésről 
van szó, amit a bortermelők fizetnek be, ami nagyságrendjében nagyjából akkora, mint az 
egész AMC rendelkezésére álló összes támogatási forrás, az átláthatóság kedvéért és a 
szakmai kedélyek megnyugtatása érdekében nem lenne-e szerencsésebb az, és nincs-e 
napirenden az, hogy egy külön boriroda kapja meg ezen források felhasználását és a 
bormarketing ügyek intézését?  

A másik kérdésem pedig azzal függ össze, hogy Magyarország nemrég európai uniós 
elnökséget töltött be. A beszámolóban, az írásosban sem, de most a szóbeliben sem nagyon 
hallottam róla, hogy mennyire sikerült összekötni az európai uniós elnökségünket a magyar 
élelmiszer és akár a bor marketingjével. Hiszen nyilván legalább ebben a félévben azért jóval 
nagyobb figyelem irányult Magyarországra, mint egyéb más időszakokban. Szóval volt-e erre 
valami külön marketingtevékenység? Ha erről egy picit hallhatnánk, azt megköszönném. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Képviselőtársaim! Nekem egy gyakorlati jellegű kérdésem volna. Mindig nagyon fontosnak 
tartom, hogy az ilyen OMÉK kiállításoknál és egyéb, bármilyen típusú mezőgazdasági 
kiállításnál valahogy próbáljuk meg közelíteni egymáshoz a várost és a vidéket és az emberek 
általános felfogását vagy kialakított képét a mezőgazdasági termelésről. Én egy kicsit ezt 
hiányoltam az OMÉK-en, hogy ilyen típusú információkat kevéssé kaphattak. Megint csak azt 
érzékelhették, hogy milyen kedves állatok vannak, amiket látni lehetett, milyen jól lehet 
azokat simogatni, de hogy a mezőgazdasági termelésbe ez valójában hogyan épül be, és 
milyen tartástechnológiák mellett történik a mezőgazdasági termékek, az állattenyésztési 
termékek, az állattenyésztés maga milyen körülmények között zajlik, arról kevéssé lehetett az 
OMÉK-en vagy az OMÉK során tájékozódni. Úgyhogy a magam részéről ezt hiányoltam. 
Illetve minden ott volt az OMÉK-en, aminek ott kellett lennie, de bennem valahogy nem állt 
össze, amikor végigjártam, az a szemlélet, hogy a megtermelt termék a szántóföldtől hogyan 
kerül el az asztalra, beleértve magát a termelési folyamatot a növényvédelemmel, az 
állategészségüggyel, mindennel együtt, illetőleg hogy a feldolgozást során milyen folyamatok 
zajlanak le akár - hogy egy egyszerű terméket mondjak - mondjuk egy sajtkészítés során, 
hogy milyen tartósítószerek kerülnek bele, hogy miért kerülnek azok bele. Nagyon sok 
tévhitet el lehetne kerülni ezzel, azon kívül, hogy meglátnák tulajdonképpen azt a folyamatot, 
ami a valóságban a mezőgazdaság. Nem azt mondom, hogy egy felkért kiállítónak a feladata 
ez, hanem pont az Agrármarketing Centrumnak lenne egy ilyen típusú feladata, véleményem 
szerint egy jó húzása - elnézést a kifejezésért, hogy így fejezem ki magam! - lehetne, hogy 
mutassuk meg az embereknek, az odalátogatóknak, hogy a mezőgazdaságban milyen 
folyamatok és hogyan zajlanak, míg a termék elkerül az asztalukra, és amíg az fogyaszthatóvá 
nem válik. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 



 14 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Előadó! Nagyon örülök annak, hogy a bizottság ismét napirendre 
tűzte az Agrármarketing Centrum tevékenységének az értékelését, már csak azért is, mert 
valóban, ahogy az elnök úr is említette, ez valamikor hagyomány volt a bizottság 
vonatkozásában. Most, amikor egy jó pár év távlatában átnéztem ezt az anyagot, megmondom 
őszintén, szerintem komoly fejlődés tapasztalható abban a munkában, amit az Agrármarketing 
Centrum tevékenységén értünk, főleg a beszámolót végignézve, hogy milyen széles és milyen 
nagy rendezvénycsomagot - ha fogalmazhatok így - ölel át az a tevékenység, amit önök 
végeznek. Ugyanakkor azt is látom, és azt hiszem, ez is nagyon fontos, hogy mekkora 
szükség van erre a tevékenységre. Már csak azért is mondom a szükségességét, mert tudjuk, 
hogy tizen-akárhány évvel ezelőtt még mit kínlódtunk és mit szenvedtünk össze, hogy 
egyáltalán az Agrármarketing Centrum tevékenységében felhívjuk a figyelmet a magyar 
élelmiszerekre, a magyar árukra, a magyar, jó minőségű borokra és egyéb élelmiszeripari 
termékekre - ma már ez evidencia, ma már ez természetes dolog szerencsére. Ugyanakkor azt 
is látom, hogy az a tevékenységi kör felöleli, nyugodtan merem mondani, főleg, ha az 
OMÉK-ra tekintünk, az egész magyar mezőgazdasági termelés vertikumát, és rávilágít arra, 
hogy melyek a kitörési pontok. 

Én örömmel láttam az OMÉK-on - de ezt más egyéb rendezvényen is lehet tapasztalni, 
és külön örülök, hogy erre ilyen hangsúlyt fektet az Agrármarketing Centrum -, hogy a vidéki 
településeken, a vidéki rendezvények során milyen mértékű támogatást kapnak ezek a 
rendezvények. Természetesen senki sincs ezzel megelégedve, és mindenki többet szeretne 
kapni, de nagyon jól tudjuk, hogy az élet nem ilyen. De mégis, ezek a rendezvények nagyon 
sokrétűek, nagyon sok olyan terméket, nagyon sok olyan termékpályát, olyan gasztronómiai 
különlegességeket mutatnak be, amire megfelelő támogatással van most lehetőség, és ezzel 
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaságnak, élelmiszertermelésnek a 
kuriózumai is megjelenhessenek a piacon, és eljuthassanak a vásárlókhoz, az érdeklődőkhöz. 
Szeretném, ha az elkövetkezendő időszakban ez a tevékenység hasonló módon működne 
megfelelő kormányzati források és támogatások keretén belül, mert megítélésem szerint erre 
rendkívül nagy szükség van. Mi, akik a mezőgazdaságból élünk, ott dolgozva tapasztaljuk 
meg azt, hogy ugyanakkor egy óriási segítség, hogy a termékeinket az Agrármarketing 
Centrumon, a különböző projekteken keresztül hogyan tudjuk eljuttatni a piaci szereplőkhöz, 
hogy hogyan tudjuk megismertetni, hogyan tudják megismertetni ezeket a termékeket, mert 
azért, mondjuk meg nagyon őszintén, akik mezőgazdasági termelésből élnek, azoknak egy 
nagyon fontos szegmens az a marketingtevékenység, amit az Agrármarketing Centrum 
gyakorlatilag át tud venni.  

Éppen ezért én lehetőségeimhez mérten messzemenően támogatom az önök munkáját, 
és örülök ennek, látva ezt a fejlődést, és bízom benne, hogy azért ez egy remélhetőleg 
permanens folyamatként fog majd később is működni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István elnök úr! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nekem egy 

kérdésem és egy észrevételem lenne az igazgató úrhoz. A kérdésem az, hogy van-e annak 
valami akadálya… Először is az első szó természetesen az elismerés és a köszönet szava. 
Sikeres volt az OMÉK, azt gondolom, hogy főleg a városi embereket igazán intenzíven meg 
tudta mozgatni. És akkor most jönnének a szakmai jellegű észrevételeim.  

Az első kérdés az, hogy van-e annak valamilyen akadálya, hogy a következő OMÉK-
ra felkészülvén majd egy szakmai előkészítő bizottság jöjjön létre, amely ágazatonként segíti 
a szervezők munkáját, hogy érdemben lerakva az alapokat valóban azt és úgy mutassuk meg 
az embereknek, a fogyasztóknak nemzetközi szinten is, hisz mindig ők döntenek rólunk, hogy 
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valóban magas színvonalon képviseljük a szakmát. Azt gondolom, hogy valamennyi ágazati 
szakmai szervezet… Nem hazabeszélek, nem kívánok a tagjai lenni, csak a magam 
tapasztalatát hadd tegyem ide az asztalra! Én két OMÉK-előkészítő bizottságnak voltam tagja, 
és tudom, hogy hány hónapon keresztül milyen intenzíven kellett ahhoz dolgozni, hogy az 
úgy valóban összeálljon. Megmondom őszintén, jobban izgultam, mint az AMC vezetője és 
munkatársai, hogy hogyan lehet ezt ennyi idő alatt összehozni. Hála a jóistennek, sikerült, de 
azért nem lenne jó, nem lenne szerencsés az elkövetkező időszakokban ezt megismételni. Ez 
valóban különleges sikernek számít az adott körülmények között. Az első tehát, hogy egy 
ilyen valóban ágazati szakmai csapat állásfoglalása alapján lenne igazán egyszerűbb és 
átfogóbb, nagyobb eredményeket bemutató OMÉK. 

A másik felvetésem az, hogy mindez igaz, de változik a világ. Tudjuk jól, hogy amikor 
az OMÉK indult, az valóban elsősorban a szakma bemutatása volt, a szakmai fejlődés 
bemutatása volt, de ma már egy fesztivál jellegű hangulatba csap át. Csak én megmondom 
őszintén - ezt állattenyésztőként mondom, aki azért kiállító is volt, meg szervező is anno, a 
korábbi OMÉK-okon, és néhány nagydíjat is be tudtam zsebelni -, hogy én úgy gondolom, 
hogy az a jó, ha az arányokat tartjuk; az a jó, ha az arányokat tartjuk, és azt mondjuk, hogy 
igen, magas színvonalú szakmai munka, és az állattenyésztők esetében egy év alatt nem lehet 
becsületesen felkészülni egy OMÉK-ra, egy év alatt. Mert ahhoz, hogy én valóban fel tudjam 
mutatni azokat az utódcsoportokat, hogy a genetikai előrehaladást be tudjam mutatni, ahhoz 
egy hihetetlenül erős háttérmunka kell, előkészítő munka, szervezőmunka kell hozzá, tehát ott 
a párosítási terveket kicsit korábban el kell kezdeni, ez az igazság. Ez már mélyebb szakmai 
dolog, de úgy gondolom, ha ilyen szinten alátesszük a szakmát, és adunk neki egy fesztivál 
jelleget, hogy a városi emberek is valóban megismerjék, akkor biztos, hogy még inkább 
nagyobb tömegeket tudunk vonzani, és mondjuk a mezőgazdaságnak, az ágazatnak nagyobb 
sikereket tudunk közösen elkönyvelni, mert valóban - és a hozzászólásom is ezt célozza - 
segíteni szeretnénk az ágazat vezetését. Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ódor Ferencet láttam még jelentkezni.  
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Megerősítve minden 

előttem szóló képviselőtársamat, akik az Agrármarketing Centrum működésében az OMÉK 
dicséretét mondják, hasonlóképp szeretnék hozzájuk csatlakozni, hogy helyes, jó, és 
szeretnénk remélni, hogy nem kell olyan hosszú időt várni a következő ilyen jellegű 
megnyilatkozásra, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra. A kérdés az, hogy milyen 
sűrűséggel, ötévenkénti, háromévenkénti, egyévenkénti sűrűséggel tervezik ezt. Ez az öt év, 
gondolom, nem volt talán szerencsés, ennél, azt hiszem, gyakrabban kellene megtennünk 
mindezt.  

Csatlakozni szeretnék azon képviselőtársaim megnyilatkozásához is, akik azt 
mondják, hogy rendkívül fontos, hogy az élelem útját bemutassuk az embereknek, mert talán 
akkor nem lehetne őket olyan könnyen egy-egy kacsahírrel megzavarni, amit onnantól kezdve 
ezt propagandaműveletre lehet használni egyes termék-előállítókkal szemben. Ez egy fontos 
dolog lenne, hogy lássunk bele egy kicsit abba, hogy hogyan működik, hogyan termelik meg 
az élelmiszer-alapanyagokat, abból hogyan válik olyan termék, amely az asztalunkra kerül. 
Tehát ha az OMÉK-en belül lenne egy ilyen jellegű bemutatás, az egy hasznos, jó dolog 
lenne. Nem mondom, hogy nevelni akarjuk az embereket, de legalább bemutatva legyen, és 
aki eljön oda, az lásson valami mást, mint az állandóan sikítozó újságírókat (Derültség.), akik 
célzatosan mondják… Bocsánatot kérek a sajtótól, de ők teszik azt, hogy célzatosan mondják 
egyes termék-előállítók irányába, amint mondanak. Tehát nagyon hasznosnak tartanám, ha ezt 
meg tudnánk mutatni az odalátogatóknak.  
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Az iskolák bevonása egy hasznos, jó dolog, hiszen a gyermeknek nagyon sok örömet, 
és ha nem is szó szerint elkötelezettséget, de talán egy irányultságot adhat ez. Éppen ezért azt 
gondolom, hogy talán hasznos lenne ilyen helyeken biztonsággal megrendezni ezt, mert ha 
esik az eső, akkor mi van? Nem tudom, hogy a kiállítás jelen elhelyezése megfelelő volt-e - 
most megfelelő volt, mert jó idő volt. A mezőgazdák lehet, hogy azt mondják, hogy egy kis 
eső már kellene, de akkor nem kellett, és nem is volt, ami nagyszerű, de legyen megfelelő 
bemutatóhelye az állatoknak, hiszen itt arról hallunk, hogy nincs állattenyésztés 
Magyarországon, vagy hogy nagyon kicsi az állattenyésztés, ami sajnos tényleg igaz is így, és 
annak egy nagyobb felhozatalát vagy bemutatását szerencsésnek találom.  

Kérdést az OMÉK-ra vonatkozóan a távolmaradókkal kapcsolatban tennék fel. Elég 
komoly cégekről van szó, és talán mondott is az igazgató úr adatot arra vonatkozóan, hogy 
nagyon rövid volt az idő. Gondolom, hogy ha itt egy alaposabb előkészítési idő van, akkor 
ezeket a nagy cégeket ott tudhatjuk, ami fontos lenne, hiszen a magyar élelmiszer-
gazdaságnak, a mezőgazdaságnak, a részterületeknek ezek meghatározó szereplői.  

Ha megengednek még egy dolgot az OMÉK-kal kapcsolatban, és utána még egy pár 
mondatot az egyéb tevékenységre vonatkozóan! Az OMÉK bemutatóján én egy hasznos 
dolognak tartanám - lehet, hogy nem a szakmának, hanem inkább a tömegeknek szólóan -, 
mert az állatot mindig mindenki szereti, meg a kisgyereket a filmekben, ez mindig be szokott 
jönni. Én tehát azt gondolom, hogy az állatok bemutatása itt is egy hasznos és jó dolog lehet, 
de tudjuk, hogy nem csak abból áll a mezőgazdaság; itt az élelmiszeriparnak az előtérbe 
helyezése az, aminek, én azt gondolom, volna értelme.  

Azt nem tudom, én abba nem tudok beleszólni a szervezőmunkára vonatkozóan, amit 
Jakab István elnök úr mondott, hogy ez tényleg egy nagyon komoly dolog, nem tudom, hogy 
elegen vannak-e ott, vagy mennyire kell igénybe venni a szervezésben társszervezeteket.  

És kérdésként tenném fel azt, hogy most itt azt olvassuk, hogy a közbeszerzési 
törvénnyel többször voltak gondjaik, vajon ezzel kell-e a következő szervezőcsapatnak is - ha 
csak a Marketing Centrum a szervező, vagy ha bevon valakiket - megküzdenie?  

Ha megengedik, inkább egy dicsérő, egy elismerő, illetve kérő dolog, kicsit a szűkebb 
környezetemre gondolva: a szerencsi csokifesztivál ez évi támogatása egy nagyon hasznos és 
jó dolog - ezt most már az OMÉK-on túl mondom az AMC működésével kapcsolatosan -, 
hiszen annak régi-régi hagyományai vannak, több mint százesztendős. Tudom, hogy kérni 
kell, és nem kerülhet egyből be a programba, de az egy hasznos, jó, sok-sok embert 
megmozgató dolog. Az előbb mondtam az állatot meg a gyereket, a csokoládé megint egy 
finom dolog, még ha hozzátesszük a bort is, akkor lassan minden összeáll az életben. Ezt tehát 
egy nagyon hasznos és sok embert megmozgató dolognak tartom.  

Ez mondjuk egy kicsit talán megy abba, hogy sok cukrot eszünk, amit próbálunk 
visszafogni, viszont a halételek fogyasztására való felhívás kapcsán szeretném pozitív és 
nagyon jó példaként megemlíteni a bajai halászléfőző fesztivált és annak a támogatását a 
jövőre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy nagyon sok embernek hívja fel a figyelmét, nemcsak 
magának a rendezvénynek a kulturális részére és a városmarketingre, hanem a halfogyasztás 
fontosságára is.  

Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Patay Vilmos! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is a dicsérő 

szavakkal kezdem, hiszen egy ilyen rövid idő alatt létrehozott nagyon színvonalas kiállítást 
látogathattunk meg vagy látogathattak meg mindazok, akik kijöttek. Én egy gondolattal arra 
szeretnék utalni, hogy sokakkal együtt úgy érzem, hogy ez talán az élelmiszeriparnak 
egyébként a való életben betöltött szerepe, hiszen a szántóföldi és állattenyésztési munka igazi 
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értelme majd akkor teljesedik be, amikor az asztalra kerül a fogyasztanivaló. Én azt 
gondolom, hogy lehet, hogy itt - általunk nem ismert körülmények miatt - nem jelent meg a 
nehézipar és sokan mások az élelmiszeriparból, de azt gondolom, hogy igenis törekedni kell 
arra, hogy megfelelő erővel és megfelelő palettával bemutatásra kerüljön, hogy az a sok 
munka, az a sok fáradság, amit az állattenyésztés jelent, végül is nem önmagáért való, hanem 
azért a kitűnő produkcióé - de ez igaz a borra és minden másra is. Én tehát azt gondolom, 
hogy érdemes lenne a jövőben egy kicsit jó előre megfogalmazni a hangsúlyokat ezen a téren, 
ami majd nyilván segít abban, hogy meg lehessen állapodni jó előre a most távolmaradókkal, 
mert nagyon fontos, hogy a gyerekek és mindenki, aki esetleg nem vidéki környezetben vagy 
nem olyan környezetben él, ahol a végtermék előállítása történik, lássa, hogy ez egy milyen 
nagyon fontos dolog, és nyilván - ahogy az elhangzott itt képviselőtársamtól is - 
mindenképpen egy bizalomerősítő dolog is ez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az OMÉK-on túl 

szeretném elismerni és megköszönni az AMC munkáját a dinnyetermelők nevében. Tudjuk, 
hogy ebben az évben a dinnyefogyasztás ösztönzésében komoly munkát nyújtott az AMC, 
amit szeretnék megköszönni, elismerni, és szeretném kiemelni ennek az óriási jelentőségét. 
Hiszen tíz évvel ezelőtt Magyarországon 12 ezer hektár dinnye volt, ebben az évben már csak 
4500 hektár volt, és az itt termelt dinnye értékesítése is elég nehezen működött. Ebben elég 
jelentős szerepet játszott az előző évek kormányának a túlszeretett multiimádata, ami miatt a 
magyar termelők háttérbe szorultak, és szerepet játszott ebben a megfelelő marketing hiánya 
is.  

Nagyon fontos ez, úgy ebben az évben, mint a következő években is, hiszen a 
kertészeti kultúra a legnagyobb kézimunkaerő-felvevő piac. A munkahelyteremtésnek egy 
nagyon fontos szegmense úgy a dinnyetermesztés, mint minden, ami a kertészettel 
kapcsolatos, és a legnagyobb exportbevételt is ez jelenti az országnak. Fontos, hogy 
megértsék az emberek, a fogyasztók, hogy mit jelent magyar termékeket fogyasztani. Kérem, 
hogy a továbbiakban is legalább ilyen intenzitással dolgozzanak ennek érdekében. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok. 
Én annyit szeretnék megjegyezni a felszólalók sorában utolsóként, hogy amit ebben az 

elmúlt egy évben láttam, az nekem szembetűnő volt. A dinnyét meg akartam említeni, erre a 
termékre még soha senki nem alapozott marketingtevékenységet. Nyilvánvaló, hogy az a 
kellemetlen helyzet, ami a dinnyetermesztőket érte, beavatkozást igényel. A miniszter úr, úgy 
emlékszem, több alkalommal személyesen is erősítette, hogy fogyasszunk hazai terméket, és 
ezen belül nyáron görögdinnyét, ami nyilvánvalóan sokat segített a termelőknek. Ehhez kellett 
az a háttérmunka, ami az AMC nélkül nem jöhetett volna létre, nem fejthette volna ki a 
hatását. Az egyik tehát a dinnye területe volt.  

A másik terület a bor. Boros nemzet vagyunk, az biztos, mert ehhez kapcsolódott a 
legtöbb hozzászólás, hogy megpróbáltam a témaköröket jegyezni - az OMÉK-en kívül, de az 
egy más esemény. Én viszont úgy érzékelem, hogy ennyi látható felületet a borászat eddig 
még nem kapott. A borászati albizottság Tiffán Zsolt vezetésével több alkalommal vizsgálta, 
hogy hogyan került elköltésre a bor forgalomba hozatali járulék 60 százaléka, amiről azért 
nem nagyon tudtuk az előző időszakban, hogy mi is történt vele. Itt azért elég látványos az a 
felület, amit az AMC most használ. Most éppen a fehérboros, fajtánként megjelölt 
hirdetésekre kerül sor egy-egy nagy posztertáblán, reklámfelületen. Mondom, én eddig ilyet 
nem láttam. Nyilvánvaló, hogy a szakmai ágazatokhoz tartozó érintettek mindig úgy érzik, 
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hogy csak velük nem foglalkoznak, aminek nyilvánvaló oka, hogy általában kevés a pénz, ez 
az alaphelyzet, és innentől kezdve jönnek a kritikák - ezt mindannyiszor megéljük, 
akárhányszor pénzről beszélünk ebben a bizottságban. De, mondom, én úgy érzékelem, hogy 
a bor ilyen hangsúlyosan az elmúlt időszakban még egyetlenegyszer sem jelent meg, és 
általánosan nekem az különösen tetszik, hogy a magyar borról van szó, tehát ilyen értelemben 
nem termelői vagy borvidéki csoportok termékei kerülnek hirdetésre, hanem a magyar bor, és 
szerintem ez a leglényegesebb üzenete ennek.  

Amit keveset látunk, mert nem láthatjuk - és ez nem a mi hibánk, és nem az AMC-é -, 
az a külföldi megjelenések hatása. Én egyről tudok konkrétan, az pedig a párizsi 
mezőgazdasági kiállításon való megjelenés, annak a következménye. Azt tudom, hogy amikor 
teljesen más oknál fogva néhány hónap múlva Párizsban voltam, és elmentem az ottani 
magyar nagykövetségre, merthogy meghívtak, ott jelezték, hogy olyan jelentős volt a 
kiállításon való megjelenésünk következménye, hogy folyamatosan hívják a párizsi magyar 
nagykövetséget, hogy hol tudják Párizsban megvenni az ott kiállított élelmiszereket. És, 
mondjuk meg őszintén, az a legnagyobb bajunk, hogy megjelenni meg tudunk, csak utána, 
amikor jönnének a kérdezők, akkor gondban van mindenki, hogy a termékeket hol lehet 
megkapni, mert rendszerint nem nagyon lehet, vagy nincs kiépítve ennek az útja. Ha jól 
értettem, a nagykövet úr jelezte, hogy a CBA-üzletlánchálózat úgy gondolja, hogy érdemes 
most már Párizsban is nyitni egy üzletet, amiben a magyar nagykövetség éppen a 
helykiválasztásban segédkezett. Tehát egy konkrét visszajelzés nekem pozitív volt, hogy úgy 
néz ki, hogy ennek a megjelenésnek nagyon komoly következménye volt.  

Ami az OMÉK-hez kapcsolódik: nem vagyok, nem vagyunk marketingszakemberek, 
szerintem ezt nyugodtan mondhatom többes számban, magamról is így gondolkodom, de az 
egy komoly dilemmát szokott okozni, hogy egy klasszikus szakmai rendezvényen mennyire 
erősítsük a szakmaiságot, és mennyire a show- vagy a látvány-, a fesztiválhangulatot a 
látogatottság miatt. Ha jól érzékelem, az AMC abba az irányba ment el, hogy egy nagyon 
komoly marketingmunkát, médiamunkát fektetett abba, hogy lesz ilyen, és ez egy nagy dolog, 
jöjjenek ki az emberek, a másik pedig, hogy ha már kijöttek, akkor ne csalódjanak - és én úgy 
érzem, hogy ennek elégségesen, bőven elégségesen meg tudott felelni a szervező csapat és 
maga a rendezvény. És ami nekem tetszett, amiről Varga Géza tett egyedül említést, hogy én 
úgy gondolom, hogy az a szakmaiság, amit a kilátogató szakmai közönség szeretne látni, az a 
konferenciákon és a rendezvényeken ott volt. Aki megnézte a négy nap konferencia- és 
rendezvényfüzetét, és elment, az olyan súlyú előadásokat hallgathatott meg, amiért nagyon 
sokat kell neki loholnia év közben, hogy ugyanazokat az előadókat és ugyanolyan 
összeállításban még egyszer elérje, és azt a szintet, színvonalat meghallgassa. Én magam is 
így voltam, alig győztünk az egyik ilyen rendezvényről a másikra menni. Tehát úgy érzem, 
hogy a kilátogató nem szakmai közönségnek az a felület tetszést aratott, így éreztem a 
visszajelzésből, akik pedig a szakma egyes területeivel mélyebben akartak foglalkozni, 
azoknak bizony be kellett ülniük egy-egy kis konferenciaközpontba. Itt van Patay Vilmos 
barátunk, aki a szövetkezéssel kapcsolatban komoly munkát fejtett ki, hogy létrejöhessen 
többek között a Copa-Cogeca vezetőjével az a konferencia, amely az egyik legnagyobb 
látogatottságú volt, legalábbis amelyiken én jártam, ott zsúfolásos volt a részt vevők száma, 
majdnem kicsi lett a terem, amelybe végül a tervezés megtörtént.  

Én tehát úgy érzem, hogy ez a nagy dilemma valahol feloldásra került, hogy a 
fesztivál-, a show-hangulat vagy a szakmaiság mennyire jelenjen meg. Mint említettem, a 
konferenciák színvonala nem kapott ugyan akkora visszhangot, bárhogy próbáltam 
visszaolvasni, mint a többi látványelem, de a színvonala mindenféleképpen igen jelentős volt 
szerintem, és én javasolnám ugyanezeket az egyensúlyi elemeket természetesen továbbra is 
megtartani, mert ha jól értettük, akkor mind a minisztérium, mind az AMC vezetése készen áll 
arra, hogy évente rendezze meg a későbbiekben az OMÉK-et.  
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Köszönöm szépen, ennyit szerettünk volna elmondani. És amennyiben lehetősége van 
az igazgató úrnak, a felvetett gondolatokra, időnként kritikákra, időnként dicséretekre is 
reagálhat most. Megadom a szót. 

 

Dr. Simon Péter (Agrármarketing Centrum) válaszai, reflexiói 

DR. SIMON PÉTER (Agrármarketing Centrum): Köszönöm szépen. Jó sok jegyzetet 
sikerült itt eszközölnöm. Az első az emu és a strucc. Az állatos programnak a szakmai részét a 
tenyésztőszervezetek állították össze, én is meglepődtem, és komoly viták is voltak, hogy mit 
hány négyzetméteren, milyen beépített területen. A szakma képviselői azt mondták, hogy 
ennyit megér a struccnak és az emunak a bemutatása.  

Blogügyben: én is olvasom a blogokat és a különböző fórumokat, és én is hallok arról, 
hogy nem tárgyalok a szakmával. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy az az alapelv, hogy a 
Bormarketing Bizottság mindent megtárgyal, ami előterjesztés formátumban elé kerül. Tehát 
ahhoz, hogy mi bármilyen programot elindítsunk, egy minimális formai követelménynek meg 
kell felelnie, ebben adott esetben segítünk is. Azzal nem sok mindent tudunk kezdeni, amikor 
azt olvasom egy blogon, hogy nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, nem csináljuk a 
szakmával, vagy valaki odajön hozzám egy ötlettel, hogy például támogassuk a borturizmust, 
és amikor azt mondom, hogy jó, rendben van, tessék mondani három darab számot, akkor 
meglepődik az illető, és kérdezi, hogy milyen három számot. Mondom: például azt, hogy 
milyen keretösszeggel, milyen támogatásintenzitással és milyen egy projektre jutó maximális 
támogatási költséggel írjunk ki pályázatot, és akkor általában ezekre már nem érkezik válasz. 
Egyébként ebben adott esetben segítünk is, tehát ez a lehetőség nyitva áll - meglepően 
kevesen éltek az elmúlt szűk egy év során egyébként ezzel.  

Külföldi kiállításokon miért szedünk 500 ezer forintot. A bordeaux-i kiállításon sem 
szedtünk 500 ezer forintot. A szervezés során érzékeltük, hogy a bordeaux-i vásár területén 
van egy cég, amelynek feudális privilégiuma van még valamelyik ősi királytól, és csak ő 
viheti be a vásár területére a bort, és ezer eurót számláz azért, hogy a kerítésen bevigye. 
Amikor ezt a bizottság érzékelte, és érzékeltük azt, hogy bizony mi ezt nem tudjuk kikerülni, 
bármennyire is úgymond lehúzás kategóriába soroljuk is ezt, akkor a bizottság döntött, és 
ezen költség 90 százalékát átvállalta a kiállítóktól, tehát az 500 ezer forintos részvételi díj nem 
valós. Átlagosan nettó 100 ezer forintot szoktunk kérni a résztvevőktől. Ezt azért tesszük, 
mert az a tapasztalatunk, hogy az ingyen lehetőségnek igazából nincsen becsülete, tehát ez az 
a minimális összeg, ami nem terheli meg a kiállítót, de egészen bizonyosan odajön. Egy 
belföldi kiállításon, ha véletlenül elfelejt odajönni a kiállító, az nem olyan nagy probléma, 
mert három telefon után fél napon belül tudunk szerezni egy másik kiállítót, de külföldön, 
mondjuk Londonban vagy Bordeaux-ban, amikor fel van építve a stand, ki van csavarozva a 
cégtábla, és ott van a vitrin berendezve, meg még az áruját is kiszállítottuk, és azt 
tapasztaljuk, hogy az első napon nem jelenik meg, vagy a nyitás után két órával jelenik meg a 
kiállító, az rendkívül kellemetlen tud lenni. Ezért kellett például a kauciót is visszavezetnünk, 
mert például a düsseldorfi kiállításon a kiállítóknak mondjuk a fele elfelejtett nyitáskor, az 
első napon megjelenni, amiért egy kicsit mérges voltam, mert hogyha én oda tudok menni egy 
nappal korábban, akkor, úgy érzem, ezt elvárhatom a kiállítóktól is. Tehát ezt az összeget 
ezért alkalmazzuk.  

A nyilvánosság tekintetében: a nyertes pályázókat a honlapon tudomásom szerint 
közzé szoktuk tenni, én legalábbis utasítani szoktam a kollégámat, és úgy tudom, hogy ez 
elérhető. Ha nem, akkor tessék szólni, és azonnal pótoljuk ezt a hiányosságot.  

750 milliós keretközbeszerzés, ami 6 napig volt nyitva. Ezzel kapcsolatban azt 
szeretném elmondani, hogy ez egy 2 évre szóló keret, amit pont azért kell alkalmaznunk, mert 
a gyors reagálásunkat máshogyan nem tudjuk biztosítani. Tehát hogyha érkezik egy 
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megrendelés, például hogy dinnyepromóciót, de gyorsan, mert piaci zavarok vannak, ha én 
akkor elkezdek lefolytatni egy 70 napos közbeszerzést, akkor elcsúszunk a dinnyeszezon 
végére, hogyha a gyorsító lehetőségekkel nem élünk. Ezért alkalmazunk egyébként 
keretmegállapodásokat. Ezen közbeszerzési eljárás előkészítése is 3 hónapig zajlott, és sajnos 
azért volt csak 6 napig kinn a Közbeszerzési Értesítőnek a honlapján, mert az előzetes 
engedélyeztetési eljárások mind a saját minisztériumnál, mind az akkori szabályokkal 
kapcsolatos bizottsági jóváhagyások késve születtek meg, nekünk pedig december 31-én lejárt 
az előző szerződésünk, így sajnos ezen időszak - önhibánkon kívül - meglehetősen rövidre 
sikeredett. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy a beszállítók és a nyertesek tekintetében 
földrengésszerű változás nem történt.  

Azt még el kell mondanom, hogy azóta a közbeszerzési szabályok természetesen 
többször megváltoztak, és ezen kereteljárások lényegében értelmüket vesztették. Az új 
rendszerrel kapcsolatos javaslattételi lehetőségeken most gondolkodunk, mert az valóban egy 
komoly problémát jelent, hogy a ma hatályos és gyakran változó szabályoknál többféle 
előzetes engedélyt kell megszerezni ahhoz, hogy én a munkatervemben szereplő programot 
végrehajtsam; ennek az időigénye sok tekintetben jelentős, és sokszor a reagálási idő meg a 
hatékonyság rovására megy. Például a most látható fehérboros kampányunknak is augusztus 
végén kellett volna megjelennie a közterületen, de a különböző adminisztratív akadályok 
miatt ez megcsúszott, és most látható. Ez a mi álláspontunk szerint nem mindig a 
legszerencsésebb, de ezen mi, mármint az Agrármarketing Centrum a magunk részéről 
változtatni nem nagyon tudunk. Esetleg a jogalkotó felé majd meg fogjuk tenni a megfelelő 
javaslatainkat.  

Kérdésként merült még fel, hogy a hazai piac szereplőit segítjük-e. Ennek többféle 
módozata van. Egyrészt azokon a rendezvényeken, ahol AMC-szervezésben jelenünk meg, 
oda beszervezzük a kistermelőket, mondok egy példát: miskolci kocsonyafesztivál, ahol ez azt 
jelenti, hogy én kibérelem a helyet, felépítem a faházakat, és 25 ezer forintért jöhet árulni a 
kistermelő, az a kistermelő, aki egyébként 100-200-300 ezres faházdíjat nyilvánvalóan nem 
tud megfizetni. Tehát ez is egyfajta támogatási forma.  

Oktatás. Az oktatás egy rendkívül nehéz kérdés, mert számos törvény vonatkozik rá, a 
felnőttképzésről szóló, a közoktatási, a felsőoktatási, és nagyon nehéz eldönteni, hogy mely 
szabályok alapján végezzük ezt a tevékenységet. Ennek ellenére most is folyamatban van egy 
oktatási projektünk, amely még az év hátralévő részében le fog bonyolódni.  

A kistermelőknek és a nagyobb termelőknek is szoktunk programokat szervezni, ilyen 
például a KMÉ-klubunk. A „Kiváló magyar élelmiszer” védjegyet használóknak szoktunk 
rendszeresen üzletember-találkozókat szervezni, ahol tapasztalatokat cserélhetnek, és 
elmondhatják kéréseiket és kívánságaikat. A legfőbb visszatérő kívánságuk az, hogy 
csináljunk már valamit, hogy könnyebben be tudjanak jutni a kereskedelmi láncokhoz.  

A következő: a szekszárdi borvidék is kinn volt az OMÉK-en. Érdekes tapasztalat 
volt, hogy az OMÉK „G” pavilonban ingyenes, tehát teljesen ingyenes megjelenési 
lehetőséget biztosítottunk, kínáltunk fel számos borvidék részére, és 8 borvidéket egyáltalán 
nem érdekelte ez a lehetőség - amit egyébként megdöbbenéssel tapasztaltunk, mert nem 
igazából ezt vártuk volna. Az akviráló levelek három körben mentek ki a hegyközségekhez is, 
az is egy érdekes tapasztalat volt, hogy számos hegyközség részéről például a honlapon nem 
valós adatok vannak, hanem 2-3 évvel régebbiek, tehát a dolog nagyon komoly nehézségekbe 
ütközött a dolog. A borászok részéről a fő panasz az volt, hogy miért szüretidőben szervezünk 
OMÉK-et, és különben is két héttel korábban volt a Budavári Borfesztivál, most szüretelünk, 
nem érünk rá - ez volt a legfőbb panasz.  

A Bonafarm-csoport kinn volt, a „G” pavilonban egy Pick-es házikót béreltek, 
illetőleg részt vettek a Hússzövetség közösségi standján.  
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A nagyobb termelőket több körben akviráltuk. A visszatérő panaszuk az volt, hogy 
pont akkor érkeztek meg a II. negyedévi adatok, amelyek a vártnál kedvezőtlenebbek lettek, 
és azt mondták, hogy ennek fényében vágni kell a kiadásokon és a marketingbüdzsén is. Az 
igazán nagyok közül többen elmondták, hogy ők igazából minden lényegesebb láncban benne 
vannak, ez fogyasztói kiállítás lesz, nem igazából látják ennek a pótlólagos hasznát, ezért 
általában az volt a válasz, hogy kompromisszumos megoldásként a közösségi standon, 
például az imént említett Hússzövetség standján vettek részt. 

A következő a jegyzeteimben a kereskedelmi láncokkal kapcsolatos kérdés. Egy 
elterjedt nézet az, hogy a kereskedelmi láncok az erőfölényükkel igazából csak 
Magyarországon élnek vissza, mert Magyarországot gyarmatnak tartják, és egyébként otthon 
sokkal korrektebbül viselkednek a termelőkkel, beszállítókkal. Számos tárgyaláson vagyok túl 
külföldi kereskedelmi láncok képviselőivel, és sajnos ez a feltételezés nem igaz; otthon ezek a 
láncok még keményebben tárgyalnak, még több visszatérítést próbálnak elérni, még 
nehezebben lehet bejuttatni árut és tartósan a polcon tartani, és ezért olyan költségeket kérnek, 
amelyek a legtöbb esetben kitermelhetetlenek. Bordeaux-ban az egyik török kolléga mesélte, 
hogy neki igazából az volt a legmeghatározóbb élménye, amikor egy spanyol üzletlánccal 
tárgyalt, és a végén ott tartott a tárgyalás, hogy rendben van, a göngyöleget kifizetik, de akkor 
nulla euró átadási áron tud-e hozni bort. Akkor mondta az illető kereskedő, hogy köszönjük 
szépen, élmény volt önökkel tárgyalni. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon komoly probléma, 
európai szintű probléma, amit tagállami keretek között nem is biztos, hogy meg lehet oldani.  

Mint Agrármarketing Centrumnak a másik problémám pedig az, hogy a beszállítók 
négyszemközt, különösen néhány pálinka elfogyasztása után mesélnek különböző dolgokat, 
de akitől eddig azt kértem, hogy szíveskedjen hozni valami konkrét adatot, ne adj’ isten 
szerződésmintát, amelyben mondjuk az egyedi azonosításra alkalmas részek ki vannak 
takarva, tehát amire jogalkotási eszközt lehetne kezdeményezni, bármilyen szintű jogszabály-
módosítást, adott esetben kormányrendeleti vagy törvényi szintűt, erre még anyagot, olyat, 
amivel el tudnánk indulni, nem igazából kaptam, ami szintén egy komoly probléma. Volt 
olyan termelő, aki azt mondta, hogy szó sincs róla, ő nem mer úgymond beszélni, mert ebben 
az esetben körbemennek a telefonok, és akkor itthon tulajdonképpen be is csukhatja a boltot. 
Összességében véve ez az AMC-n túlmutató problémahalmaz, ami nagyon komoly és 
összehangolt munkát igényel álláspontom szerint az összes tagállam részéről.  

A kistermelők kapcsán elhangzott a francia példa. Van nekünk egy olyanunk, hogy 
„HÍR” védjegy, ez a „Hagyomány, íz, régió” védjegy, minden év augusztus végén a 
Vajdahunyadvárban vannak a HÍR-es Íznapok, ebben olyan 50 termelő van benne, családi 
kistermelő, és a legalább két generáció óta gyártott termékek vannak benne. Az alapvető 
problémánk, ami miatt ezt nem tudjuk tovább fejleszteni, hogy nagyon kevés olyan termék 
van benne, amelyből olyan mennyiség áll rendelkezésre, hogy kereskedelmi csatornákba be 
lehet segíteni. Tehát gyakorlatilag az Aranyfácán paradicsomon és a Gyulai kolbászon 
túlmenően olyan mennyiséget még nem tudtunk fellelni ezekből, és ezért igazából ezen 
programmal egy helyben topogunk.  

Kérdésként merült fel az EU által finanszírozott marketingprogramok, különösen az 
EU által közvetlenül támogatott bormarketingprogramok kérdése is. Erről már sokat 
hallottunk, sokat olvastam róla, utána is néztem. Jogi jellegű probléma, hogy én költségvetési 
szervként pályázóként nem jelenhetek meg ezen programoknál. A düsseldorfi vásáron volt a 
hozzám hasonló európai agrármarketing-centrumok vezetőinek egy ülése, ahol a kollégáim 
elmondták, hogy ezen közvetlenül Brüsszelből hozzáférhető agrármarketing-programokkal az 
a probléma, hogy 50 százalékos a maximális támogatási intenzitás, ami rendkívül kevés, mert 
nagyon sok önrészt kellene beletenni. A gyakorlati tapasztalatuk pedig az, hogy ha ez mégis 
sikerül, mert mindenkire nagy nyomás nehezedik otthonról, akkor komoly gondot jelent, hogy 
a projektek elhúzódnak átlagosan 3 évig, ugyanakkor a támogató nem veszi figyelembe azt, 
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hogy az árak emelkednek, és a végén, az elszámolásnál mindig költségcsökkentés a vége az 
esetek 95 százalékában, és pont annyit csökkentenek a költségekből, ami úgymond a 
hozzáadott értékét meg a hasznát egyben el is viszi. A kollégáim tehát azt mondták, hogy 
persze, természetesen csinálják, meg próbálkoznak, de akkora eredményt ezektől nem 
igazából lehet várni, mert ezek sok tekintetben olyan források, amelyek ténylegesen nem 
lehívhatóak, hanem mindig ott maradnak a felső polcon, hiába nyújtózkodunk értük. Ennek 
ellenére ezt a kérdéskört is több körben vizsgáltuk már, mert ezt sem szeretnénk elmulasztani.  

A Bormarketing Bizottság tagjainak cseréjéről én a magam részéről nyilatkozni nem 
tudok, mert a kinevezési jog nem engem illet. Annyit tudok, hogy azok a kollégák, akik 
távoztak, azon rövid idő alatt, amíg benn voltak, döntésre alkalmas előterjesztést nem hoztak 
be, igazából meghatározó és átütő munkát nem igazán végeztek. De hogy a személycserékre 
miért került sor, arról én a magam részéről nyilatkozni nem tudok.  

Kérdésként felmerült, hogy a boros pályázatok bírálata hogyan zajlik. Azért 
alakítottuk úgy ki a pályázati ablakokat, és azért szabtuk tágra a támogatható költségek körét, 
hogy lehetőleg mindenki beleférjen, és ezért határoztuk meg 75 százalékosnak például a 
támogatásintenzitást is. A bírálat időrendben zajlott, fő szabály szerint aki megfelelt a 
pályázati kiírásnak, azt támogatásban részesítettük, és - mint a bevezetőmben említettem - a 
keret kifogyása után keretemelésről döntöttünk. Elutasításra csak olyan projektek kerültek, 
amelyek a költségtábla tanulmányozása után jól láthatóan nagyon túlárazott és nagyon fiktív 
tételeket tartalmaztak, tehát amelyeken már nagyon látszott, hogy azokat igazából még 
hiánypótlással sem lehet alkalmassá tenni minimálisan szabályos projektté, azokat utasította el 
a bizottság.  

A következő kérdés a bormarketing-iroda létrehozása. Ez szintén több helyen 
felmerült, ugyanakkor azt tudni kell, hogy az a kérdés, hogy mit várunk el ettől az irodától. Itt 
a források elköltése kétféle módon zajlik. Az egyik, hogy pályázati ablakot nyitunk. Ez egy 
rendkívül szöszmötölős munka, mert miután megnyitottuk a pályázati ablakot, a beérkezett 
pályázatokat bontani kell, hiánypótoltatni kell, dönteni kell róla, költségcsökkentéssel vagy 
anélkül, utána meg kell kötni a támogatási szerződést, majd amikor az elszámolás beérkezik, 
azt számlánként végig kell nézni, ki kell szűrni például olyanokat, amikor a pályázónak a 
házastársa ad számlát, vagy amikor egy kistelepülésről érkező pályázó benyújt egy több millió 
forintos területbérleti számlát, amit az önkormányzat ad ki, és az ember látja, hogy azon 
összegért a helyi ingatlanárak ismeretében gyakorlatilag a települést is meg lehetne vásárolni. 
Ez tehát egy aprólékos munka, nem annyira látványos. Amikor én azt ezt igénylő bizottsági 
tagoknak felkínáltam, hogy beülhetnek bontásra, és előkészíthetnek hiánypótlási anyagot, az 
első alkalommal mindenki lelkes volt, másodszorra már egy sem volt jó a felkínált időpontok 
közül egyik bizottsági tagnak sem, se a régebbieknek, se az újabbaknak. Ez tehát nem annyira 
látványos rész.  

Az AMC-lebonyolításban működő nagyprojekteknél meg a külföldi kiállításoknál 
pedig a gyakran változó közbeszerzési szabályoknak kell eleget tenni, ami szintén egy 
meglehetősen aprólékos, kevéssé látványos és még kevésbé szórakoztató tevékenység. A 
különböző jóváhagyások, engedélyek és hozzájárulások beszerzése meglehetősen időt rabló 
dolog, és szintén nem az, amit az ember a bormarketingről képzelne.  

OMÉK. Az OMÉK kapcsán az oktatóprogramokra rendkívül nagy hangsúlyt 
fektettünk. Többféle oktatóprogram volt egyrészt a tenyésztőszervezetek lebonyolításában, 
másrészt pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium oktatási szervezeteinek a lebonyolításában is 
volt például az „A” pavilonban külön standon külön oktatóprogram, ez hangsúlyos elemét 
képezte. 

Szó volt itt még a sajtkészítésről is. Volt sajtkészítés is a Tej Terméktanács standján, 
még személyesen a miniszter úr is köpült, fénykép is van róla.  
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OMÉK-előkészítő bizottság. Valóban hasznos lett volna, hogyha lett volna időnk egy 
OMÉK-előkészítő bizottság összehívására, azonban olyan kellemetlen helyzetben voltunk, 
hogy februárban gyakorlatilag két hét állt rendelkezésre arra, hogy a nagy közbeszerzéseink 
műszaki dokumentációját összeállítsuk, és áttanulmányozva a 2005-ös nagy tömegű 
iratanyagot, már érzékeltük, hogy a 2005-ös tapasztalatok maradéktalanul nem igazából 
hasznosíthatóak. Ez nekem volt különösen kellemetlen, mert ezen egyeztetések kényszerű 
elmaradása nekem okozott rengeteg konfliktust, tehát én a nyár végére már gyakorlatilag a 
legtöbb szereplővel külön konfliktusokba kerültem, aminek nem az volt az oka, hogy ez 
nekem bármifajta hasznot vagy előnyt jelent, hanem sajnos az időhiány miatt erőltetett 
menetben kellett végigmenni a célig. Ez valóban komoly kockázatokat jelent. Én a magam 
részéről ilyen feltételekkel természetesen nem szeretnék még egy OMÉK-et szervezni, hanem 
lehetőleg olyat, amire több idő áll rendelkezésre, és van idő az előkészítésre akár a 
konferenciaprogramok tekintetében is.  

A konferenciaprogramoknál is márciusban ment körbe az első szondázó körlevél, 
akkor igazából senkit nem érdekelt ez a lehetőség. Majd július végén dőltek be az igények, 
ahogy az szokott lenni, és akkor szembesültünk azzal, hogy hoppá, idő- és helyhiányunk van, 
és akkor próbáltuk úgy összeilleszteni a programot, hogy maradéktalanul minden bekerüljön. 

Valóban kockáztattunk, szerencsére szerencsénk volt, különösen a jó idővel. 
Kérdésként elhangzott, hogy mi lett volna, ha eső lett volna. Azért tettük - egyébként 
Magyarországon elsőként - fedett pavilonba az állatokat, és azért tettük a Hungexpo 
promenád részére a faházakat, hogy a rossz idő se mossa el az egész rendezvényt. Ezért került 
például beltérre a színpad is, amelyet egyébként, ha tudtuk volna előre 8 hónappal, hogy 
biztosan szép idő lesz, kitettünk volna kültérre.  

Elhangzott még, hogy az OMÉK milyen sűrűn legyen. Álláspontunk szerint a kétéves 
időtáv az, ami szakmailag, már vásárszervező szakmailag előnyös lenne, egyrészt mert akkor 
lenne idő az akvirálásra, lenne idő az előkészítő bizottság összehívására, másrészt lenne idő a 
közbeszerzések és a pótközbeszerzések lefolytatására is, és két év alatt a fogyasztók sem 
felejtenék el ezt a rendezvényt. Azt tudni kell, hogy Magyarországon igazából nemzetközi 
szintű kiállítás és vásár igazából már nincs, a BNV-nek a fénye is megkopott, a Foodapesté is 
megkopott. Ha ebből az OMÉK-ból egy kétévente megrendezésre kerülő rendezvényt 
szervezünk, akkor jó esélyünk van arra, hogy 50 százalékban önfenntartó módon, tehát egy 5-
600 millió forintos adóforint-ráfordítással egy komoly közép-európai, tehát országcsoportos, 
regionális rendezvényt tudunk felépíteni. Ehhez, úgy érzem, az első lépéseket megtettük.  

Szerencsi csokoládéfesztivál. Az idei évben támogattuk, pódiumbeszélgetésen ott is 
voltunk. Nekem ez kiemelten fontos, mert én egy nagy csokoládéfaló vagyok, tehát 
személyesen is fontosnak tartom ezt a kérdéskört, mert a csokoládéról nehezebben tudok 
lemondani, mint például a borról.  

Hal. Halprogramunk terveink szerint még karácsony előtt, a karácsonyi főszezonban 
lesz, ennek a technikai lebonyolításáról pont ma délután fogunk tárgyalni a kollégáimmal, 
hogy az adventi időszakban mindenképpen felületre tudjunk kerülni. Ezért a bajai programot 
is fontosnak tartjuk.  

Dinnye. A dinnye egy érdekes pilot jellegű projekt volt, ugyanis vasárnap este a 
tévéhíradóból tudtam meg, hogy a dinnye termékpályát támogatom. Megmondom őszintén, 
egy kicsit lesápadtam, mert azonnal végigszámoltam a Kbt. szerinti napokat, és a következő 
gondolatom az volt, hogy szeptember elején hogyan fogunk mutatni egy dinnyepromóciós 
anyaggal. Ami miatt ez rendkívül tanulságos volt a végén, az az, hogy a szakma képviselői 
gyakorlatilag egy jelentős részben kész anyaggal álltak elő, így egy néhány napos 
lebonyolítással szabályszerűen le tudtuk bonyolítani, és mint a tapasztalatok és a 
visszacsatolás mutatja, eredményesen. Ez azért is fontos tanulság a jövőre nézve, hogy ha 
nagyjából kész projektjavaslat érkezik, tehát amin csak egy picit kell igazítani, és jelentős 
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részben nem csak ötletszinten mozognak a támogatást kérők, akkor azért nagyon gyorsan le 
lehet bonyolítani egy programot eredményesen és relatíve költséghatékonyan, mert ha jól 
emlékszem, erre egy 15 millió forintos keret volt. Tehát mindenképpen pozitívan értékeljük 
mi is a dinnyepromóciós anyagot.  

A párizsi kiállítás. A párizsi kiállítás a CBA-val közösen bonyolódott le. Ez is egy 
kísérleti jellegű projekt volt. Az látszott a kiállításon, hogy ha kétszer annyi pénzt költünk a 
nemzeti részvételre, akkor az igazán nagyot szól. Egy-egy külföldi kiállítás, amely átlagosan 
egy 200 négyzetméteres, arculat szerinti standon valósul meg, olyan 30-40 millió forintba 
kerül, ez ennyi az általános európai pavilonárak, építési árak figyelembevételével. A párizsi 
rendezvényre 50 millió forint támogatást adtunk, és körülbelül 70 millió forintot tett bele a 
CBA. Ezzel elértük azt, hogy a pavilonban, ahol a magyar stand volt, a magyar nemzeti 
részvétel kiemelkedett a többi stand közül, ez szemmel látható volt, és rengeteg kiállítót 
vonzott. Mi a magunk részéről mindenképpen eredményesnek tartjuk ezt, AMC lebonyolítói 
oldalról meg különösen kellemes volt, mert a többi kiállításhoz képest ez kevesebb munkát 
jelentett nekem meg a kollégáimnak, és látszott az, hogy kétszer annyi pénz nemhogy kétszer, 
hanem sokszor többszörösen eredményes tud lenni, különösen ha a kulturális rendezvény 
részére többletforrást fordítunk.  

Bízom benne, hogy mindenre kitértem, ha esetleg nem, akkor elnézést kérek, nem 
szándékosság van mögötte.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, én is azt gondolom, hogy a kérdezők által feltett 

kérdésekre és véleményekre döntő mértékben megtörtént a reflexió. 
Köszönöm szépen az igazgató úrnak a területről szóló beszámolót. Mondhatnám azt, 

hogy sok sikert kívánunk a költségvetési időszakban a küzdelemhez, ami ilyenkor 
megalapozza az AMC jövő évi mozgásterét, de itt van Ángyán József parlamenti államtitkár 
úr is, úgyhogy őt is kérjük majd erősítésként ebbe a munkába. Mi változatlanul úgy gondoljuk 
itt a bizottságban, hogy az Agrármarketing Centrumnak az agrárium környezetében kell 
továbbra is szolgálnia azt a feladatot, amelynek a céljából eredendően megalakításra került 
annak idején ez a szervezet.  

Még egyszer köszönöm szépen. Az első napirendi pontot ezzel lezárom. 

Elnöki bejelentés 

Tisztelt bizottsági Tagok! Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a parlamenti 
főosztály tájékoztatása szerint Ficsor Ádám az elmúlt hét óta nem tagja bizottságunknak - 
közismert az a helyzet, amely az MSZP-frakcióban előállt, a jelenlegi státusz, gondolom, még 
nem tisztázott. Ezért a mai naptól kezdve 20 fővel működik a bizottságunk, ez továbbra is a 
14 kormányoldali és a 6-ra csökkent ellenzéki képviselőket jelenti. Bizonyára mindenki 
figyeli a közhíreket, hogy a házelnöknek és egyes, e területtel foglalkozó bizottságoknak 
döntéseket kell majd hoznia arról, hogy hogyan tovább, de ez nem a mi tárgykörünkbe 
tartozik. A bizottsági létszám bizonyára csak ezek után fog újra visszaállni a 21 fős létszámra.  

A napirendi pontok sorrendjének módosítása 

Tisztelt Bizottság! Szokásunktól eltérően szeretnék javaslatot tenni a már 
megszavazott napirendi pontjaink körében arra, hogy a 4. napirendi pont, a „Megemlékezés 
napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” című határozati javaslatot most 
vegyük napirendre, hiszen mind a benyújtója, Varga László képviselőtársunk, mind a 
kormányt képviselő Ángyán József parlamenti államtitkár úr jelen van, és mindkettőjüknek 
lenne még máshol kötelezettségük megjelenni, úgyhogy én erre tennék javaslatot. Ki az, aki 
ehhez a javaslatomhoz kapcsolódóan véleményt szeretne most kifejteni, mert ha nincs ilyen, 
akkor szavazunk róla, csak ezért kérdezem. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs kérdés, 
vélemény, akkor kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 4. napirendi pontot 
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sorrendben most vegyük napirendre, és 2 napirendi pontként tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, ez egyhangú.  

„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” 
címmel benyújtott H/4484. számú határozati javaslat 

Így megkérem az előterjesztőt… (Farkas Sándor: Volt egy tartózkodás is! - Szabó 
Rebeka: Nem baj!) …Bizottságunk többségi véleménnyel döntött úgy (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: De nem egyhangúlag!), hogy a napirendet illetően sorrendiséget cserélünk.  

Kérem tehát az előterjesztő Varga László képviselő urat, hogy foglaljon helyet, és 
mellette, legyen szíves, az államtitkár úr is helyet foglalni a kormány képviseletében. 
Szokásunknak megfelelően először az előterjesztő mondja el rövid indoklását, utána a 
kormány álláspontját kérdezzük meg, majd a bizottsági tagoknak adunk lehetőséget a 
hozzászólásra. Az előterjesztőé, Varga László képviselő úré a szó. 

 

Varga László (KDNP) szóbeli kiegészítése 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelettel köszöntöm 
képviselőtársaimat! Abban a reménységben jöttem, hogy ebben a bizottságban nem azzal kell 
kezdeni, hogy megmagyarázom, mit jelent az, hogy: „kulák”, nem úgy, mint az egyik, magát 
megnevezni nem akaró fiatal államtitkár barátunknak, aki amikor olvasta vagy hallotta ezt a 
javaslatomat, akkor azt mondta, hogy annyit megemlékezünk már a kommunizmus 
áldozatairól, beleférnek ők is. Aztán mondtam neki, hogy te olyan fiatal vagy, hogy nem tudsz 
különbséget tenni Recsk, nem tudsz különbséget tenni a Hortobágy, és nem tudsz különbséget 
tenni a kuláküldözés között. Én azt hiszem, hogy ebben a bizottságban nem kell 
megmagyarázni, hogy ez mit jelent.  

1948. augusztus 20-án Kecskeméten Rákosi Mátyás volt az, akinek a szájából én mint 
kisgyerek először hallottam a „kulák” szót, nem tudtam még, mit jelent, egész csúnyára 
gondoltam, aztán megtudtam én is, hogy mit jelent, ahogy nagyon sokan ebben az országban, 
amikor valóban ennek a kuláküldözésnek az eredményeként egy olyan társadalmi réteget - 
engedjék meg, hogy ezt a nagyon erős kifejezést használjam: - irtottak ki, semmisítettek meg 
vagy lehetetlenítettek el a rendelkezések és azok nagyon durva végrehajtása, aminek a nyomát 
ma is érezzük minden faluban és minden mezővárosban.  

Én úgy gondolom, hogy a jobbágyfelszabadulás után kialakuló magyar mezőgazdasági 
társadalom, mezőgazda-társadalomban a nagy földbirtokokat eltékozló dzsentrigyerekek után 
kialakult egy olyan középparaszti réteg Magyarországon, amely rétegnek köszönhető az, hogy 
mi a szőlő-gyümölcs, a mezőgazdaság országa vagyunk, és én mint kecskeméti, modhatom, 
hogy hírös város, de ezt elmondhatnák, azt hiszem, a hódmezővásárhelyiek vagy a makóiak, 
de mint református lelkész is azt tapasztaltam, hogy a falvakból is hiányzik az a réteg, amelyet 
ellehetetlenítve elüldöztek. Ők is, legtöbbször ők is, akik fiatalok voltak, 30-40 évesek, 
elmentek Dunaújvárosba és minden más új városba dolgozni, otthagyva inkább a falut, mint 
vállalva azt a szörnyűséget, amit át kellett élniük. A gyerekeik nem tanulhattak tovább, hosszú 
távon, évek múltán kerülhettek iskolába, nagyon sokat szenvedtek, és igaz, hogy nem kellett 
nekik megkülönböztető jelet varrniuk a kabátjukra, de a „K” betű ott volt még az 
osztálynaplóban is a gyerekeik neve mellett, és ott volt a beadási könyvnél, ott volt a 
személyazonosságukat igazoló iraton is, ami egy megbélyegzés volt, és külön kellett sorba 
állniuk is. Én azt hiszem, hogy a jelenlévők előtt, akik a mezőgazdaságot ismerik, nem kell 
ezt külön ismertetni.  

Viszont tény az, hogy eltelt úgy 20 év, hogy róluk igazán nem emlékeztünk meg, 
előttünk nem hajtottunk fejet, tőlük nem kértünk bocsánatot, őket nem kárpótoltuk. 
Legtöbben, akik közvetlen szenvedői voltak, már nem is élnek, leszármazottaik, gyermekeik 
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szét vannak szóródva az országban, nagyon kevesen maradtak a falvakban, én legalábbis azt 
tapasztaltam. De úgy érzem, hogy 20 év után is, és ha hozzátesszük a 40-et, 60 év után is 
időszerű az, hogy fejet hajtsunk előttük, és szenteljünk egy napot arra, amikor megemlékezik 
ez az ország a médiában és minden lehetséges módon erről a középparaszti rétegről, amely az 
országért nagyon sokat tett.  

Ángyán államtitkár úr mutatta azt a módosító javaslatot, amely a bizottság elé került, 
amely az én három javaslatomat négy részre osztva kiegészítette. Egyetértek vele, és a magam 
részéről felvállalom, sőt köszönöm, mert én magam is éreztem, csak nem tudtam akkor éppen 
úgy megfogalmazni, hogy egy főhajtást kell tenni előttük, az emlékük előtt, illetve a még élő 
leszármazottaik előtt, hisz kárpótlásra már nem gondolhatunk, de tiszteletadásra és 
megemlékezésre igen.  

Kérem a bizottság támogatását abban, hogy a parlament elé kerüljön, és 
megszülethessék ez a határozat. Azért gondoltam Péter, Pál napjára, mert Péter, Pál napja a 
magyar parasztnak ha nem is munkaszüneti, de mindig egy ünnepi napja volt, amikor az 
aratást elkezdték. Legyen ez a magyar gazdák napjává, és emlékezzünk a kuláküldözés alatt 
meghurcolt tisztességes magyar gazdákra! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében Ángyán József államtitkár 

úrnak adom meg a szót. 
 

Dr. Ángyán József (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Kollégák! Mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy a 
kormány támogatja az indítványt, és javasolja az Országgyűlésnek, hogy fogadja el ezt az 
országgyűlési határozati javaslatot, nyilván a vitát követően.  

Két-három megjegyzést engedjenek meg, amely talán idekívánkozik, és nyilván az 
általános vitában is érdemes lesz a határozatról ilyen szempontból is vitát folytatnunk. Nem 
egyszerűen arról szól ez a történet, azt hiszem, hogy tartozunk a dédapáinknak, 
nagyapáinknak, apáinknak azzal, hogy tisztességgel feldolgozzuk ezt a korszakot, és 
nyilvánosságra hozzuk mindazt, ami ebben az időszakban történt, hanem hogy ennek a 
korszaknak messze nyúló hatásai vannak, ma is a zsigerekben élnek földolgozatlan traumák, 
amelyek akadályozzák azt, hogy a mezőgazdaságot átalakítsuk. Amikor a lefejezett 
középparasztságot azután beverték a téeszekbe, ennek a nyomai mélyen benne vannak a mai 
gazdatársadalomban is, és hogy egy példát mondjak, amikor nem akar szövetkezni, és nem 
akar összefogni, pedig a mai kor ezt kívánná, akkor meg kell értsük azokat a zsigeri 
ellenérzéseket és traumákat, amelyeket ez a korszak, ez az 5 év, nagyjából 5 év okozott a 
magyar gazdatársadalomnak, a középparaszti rétegnek. Nincs ugyanis se kibeszélve, se 
feldolgozva ez a korszak.  

Szándékosan elhoztam a „Magyarország agrártörténete” című vaskos kötetet 
díszkiadásban. (Felmutatja az említett könyvet.) A 475. oldalon találni 20 sort, amely ezzel az 
5 évvel foglalkozik, azt is olyan értelemben elemzi, ha lehet mondani - megemlítve Rákosinak 
ezt a ’48-as beszédét -, hogy ez mintegy előzménye a téeszszervezéseknek, és azzal 
összefüggésben tárgyalja. Ennek a mélyreható hatásait, az átalakító, a falut szétziláló hatásait, 
azt a félelmet, ami a falu társadalmában kialakult, egyáltalán nem dolgozza fel. Még az 
adatokat sem tudjuk pontosan, 60 ezer és 103 ezer közti adatokat találtunk. Elkezdődött a 
feldolgozása ennek a korszaknak. Szeretném jelezni, hogy a következő évben szeretnénk egy 
nagy konferenciát rendezni, amely azokat a fehér foltokat, amelyeket a magyar agrártörténet 
nem dolgozott fel az elmúlt időszakban, végre tisztességgel feldolgozza, és végre helyére 
kerülnek a dolgok, és végre megbeszélhetjük azokat a traumákat, amelyeket a magyar 



 27 

parasztságnak át kellett élnie, és amely traumák hatásai ma is érezhetőek. Ezekkel 
számolnunk kell akkor, amikor egy új vidéket akarunk, egy új mezőgazdaságot akarunk 
felépíteni, és nemcsak az őseinknek tartozunk ezzel, hanem tartozunk a jelen ifjú 
generációjának is, amely valóban mit sem hallott erről - nem véletlenül nem hallott róla -, 
nem is tudja, hogy mi történt ebben az országban, és így aztán nem is érti sokszor, hogy a 
faluban mi történik, a falu társadalmával mi történik.  

Mindezek alapján a kormány nevében támogatjuk Varga képviselő úr előterjesztését, 
és a kormány részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a korszak 
feldolgozásra kerüljön, és hogy a lehető legnagyobb nyilvánosság hozzájusson azokhoz az 
információkhoz, amelyek ezt a korszakot kísérik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagokat kérdezem, van-e hozzászóló. 

(Jelzésre:) Horváth István jelentkezett először, utána szót adok a többi jelentkezőnek is.  
 

Kérdések, hozzászólások 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Előterjesztő! Államtitkár Úr! Tisztelt 
Bizottság! A magam részéről maximálisan támogatom az előterjesztést. Igazából én harmadik 
generációs érintettje vagyok ennek a kuláklistának, tudom, hogy a nagyszüleimet ez hogyan 
nyomorította meg, illetve hogy a szüleimet hogyan hátráltatta a kezdetekben az előrejutásban, 
és ezzel kapcsolatosan nekem is volt mindig is egy egyéni hiányérzetem, de talán ez a 
határozati javaslat a mi generációnk, illetve az én gyermekeim számára is helyére teszi ezt, és 
a nagyszülőknek meg a dédszülőknek is rehabilitálja az akkori sérelmeit; ha az csak erkölcsi 
is, én azt gondolom, akkor is fontos és szükséges. Köszönöm az előterjesztést, és maximálisan 
támogatom. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztőhöz, Varga 

képviselő úrhoz lenne egy olyan kérdésem, hogy jól értettem-e a beszámolójából, hogy a 
hozzánk beérkezett, a Magyar Mező- és Erdőgazdasági Érdekképviseleti Szövetség által 
javasolt módosítást is elfogadhatónak tartja.  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Az a módosítás az, amit Ángyán professzor úr mutatott?  
 
ELNÖK: Elnézést kérek a kedves előterjesztőtől… 
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ez Font Sándoré, amit olvasok… 
 
ELNÖK: Képviselőtársam, elnézést kérek! 
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Igen! 
 
ELNÖK: Majd a megszólaló képviselők után kérném szépen a választ összegezve.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Jó, köszönöm.  
 
ELNÖK: Hozzáteszem, ha már így párbeszédbe elegyedtünk - ami nem szokás -, hogy 

amit a képviselő úr, Magyar Zoltán megemlített, az nem módosító indítvány. Egy módosító 
indítványnak van tartalmi, formai, külalaki követelménye, például az, hogy képviselő nyújtja 
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be. (Derültség.) Javaslatok természetesen jöhetnek sok helyről, és ami majd benyújtásra kerül, 
mi arról beszélünk majd. Tehát amikor a parlament általános vitára tűzte, módosító indítványt 
nyújtanak be hozzá, amelyek idekerülnek, akkor kezdünk el a módosító indítványokon 
vitatkozni.  

Továbbra is megadom a szót Magyar Zoltánnak.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Én értem, ezzel tisztában vagyok, elnök 

úr, csak az előterjesztésben volt egy mondat ezzel kapcsolatban. Akkor a másikról volt szó, 
vagy pedig kifejezetten erről a javaslatról? Erről szólt a kérdésem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamásnak adok szót.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak 

annyiban szeretnék támogatólag megszólalni, hogy maximálisan támogatom, bár érintettje 
családi szempontból nem vagyok a kérdéskörnek. Az, amit akkor a mezőgazdasággal és az 
emberekkel is műveltek, mindenképpen megérdemli azt, hogy megemlékezzünk róla. Ha jól 
tévedek és jól gondolom, a magyar mezőgazdaságnak a sorsát hosszú távon eldöntő folyamat 
indult el akkor, egy szorgalmas, értelmes csoportot emeltek ki a mezőgazdaságból, tönkre 
téve azzal teljes egészében az addigra kialakult gazdálkodási formát, és egy olyanféle 
téeszesítést indítottak el, aztán 1957-ben folytatva a téeszesítést, ami visszafordíthatatlan 
folyamattá vált. Én úgy gondolom, hogy pontosan annak isszuk a levét ma is, ami akkor 
történt. (Közbeszólás: Így van!) Köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Köszönöm szépen képviselőtársamnak 

az előterjesztést. Ez valóban nagyon fontos, és valóban nagyon fontos az, hogy 
szembenézzünk a múltúnkkal, a múltban történtekkel, és - ahogy az államtitkár úr is mondta - 
most is érezhető ennek a hatása sajnos, az, hogy a gazdálkodókat mennyire nehéz rávenni 
bizonyos, egészen más formájú szövetkezésekre és együttműködésre. De éppen ezért tartanám 
fontosnak - és én is rátérnék arra, amit a Magyar Mező- és Erdőgazdasági Érdekképviseleti 
Szövetség egy véleményként küldött ehhez a tervezethez, nem tudom, hogy ezt látta-e, illetve 
erről mit gondol -, hogy talán jó volna nem kizárólag a kuláküldözésekre koncentrálni, hanem 
általában erre az egész erőszakos téeszesítési folyamatra, tehát általában amit a 
gazdatársadalom ellen elkövettek abban az időszakban, talán jó volna ezért picit tágítani a 
fókuszát ennek a megemlékezésnek, így talán hatékonyabban fel tudnánk dolgozni a múltban 
esett sérelmeket. És az is felmerült, hogy ha június 29-e ez az ünnepnap, akkor esetleg a 
betakarítás, illetve egyéb mezőgazdasági munkálatok miatt a gazdálkodók nem fognak tudni 
kellőképpen - nem tudom - ünnepelni vagy bevonódni ebbe az egészbe (Közbeszólások. - 
Derültség.). Csak egy felvetés, hogy nem lehetne-e esetleg a téli időszakra tenni 
(Közbeszólások.), amikor ők is jobban ráérnek. Esetleg ezeket a szempontokat javasolnám 
megfontolásra, illetve kérdezném, hogy mi erről a véleménye. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ha jól láttam, Farkas Sándor jelentkezett. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

előterjesztő Képviselőtársam! Irigykedve láttam ezt a beterjesztést, mert megelőzött 
gondolatban és cselekedetben. Mert hasonló módon, mint, azt hiszem, több képviselőtársam, a 
mi családunkban is történtek tragédiák 1951-ben, amikor az apai nagymamámat vesztettem el 
pont a kuláküldözés miatt. Én már csak arra emlékszem, amikor 1957-ben édesapám 
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visszakapott 14 hold földet egy kis tanyával, és 1960-61-ben a bátyám addig nem tudott 
leérettségizni, amíg az apám ezt a földet a szövetkezetbe be nem vitte. Azt hiszem, hogy ez a 
néhány mondat vagy néhány gondolat is arról tanúskodik, hogy Magyarországon ezek a 
szálak valóban elvarratlanok, Magyarországon valóban nem került sorra ennek az időszaknak, 
ennek az agrártörténeti időszaknak a feldolgozása, és amit Ángyán államtitkár úr mondott, 
amire utalt, azt hiszem, hogy ez egy nagy adósságunk, és most itt van a lehetőség, hogy ezt az 
adósságot törlesszük, és valóban elszámoljunk ezzel az időszakkal, ha mást nem, ezzel a 
beterjesztett rövid határozati javaslattal.  

Maximálisan és támogatom, átérzem, tudom személyesen tapasztalva azoknak a 
korszakoknak a rettenetes idejét, ugyanakkor arra is emlékszem - és ebben most nem 
vitatkozni szeretnék -, én legalábbis személyesen megéltem azt, hogy Hódmezővásárhelyről, 
Orosházáról, Szentesről azok a nagygazdák, akik kuláklistára kerültek, kerültek át később a 
szövetkezetek agronómusi körére, ugyanez fordítva is igaz. De azt is tudom, hogy vannak 
olyan települések közvetlenül a választókerületemben, ahol tényleg egyszer és mindenkorra a 
teljes középparaszti réteg, mondhatnám azt - nagyon csúnya szóval -, szinte eltakarításra 
került a családjával, mindenestől. Ugyanakkor azt hiszem, ezeknek az embereknek, az ő 
családtagjaiknak is szükségük van arra, hogy megemlékezzünk róluk ezen a napon.  

Felvetődött a napnak a kérdése. Maximálisan egyetértek ezzel a nappal, ez az igazi 
parasztünnep, ez az a nap, amihez a magyar parasztság történelmében, hagyományában, 
minden egyes napon tud ragaszkodni, és én azt hiszem, hogy nagyon helyes ez a döntés, 
illetve javaslat, hogy Péter, Pál napja hasonlóan emlékezzék meg ezekről az áldozatokról is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábor! 
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném 

megköszönni az előterjesztőnek az előterjesztést, amit maximálisan támogatok, egyrészt azért 
is, mert magam is harmadik generációs érintettje vagyok a kuláküldözéseknek, a dédapám 
ráadásul még középparaszt sem volt, csak mint a falu kovácsa és ezermestere, cséplőgéppel 
rendelkezett, és ezért nyomorították meg az egész családi életét. Úgyhogy mind a 
kezdeményezéssel, mind pedig a nappal maximálisan egyetértek, és azt támogatom. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Obreczán Ferenc!  
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Varga képviselő úrnak 

megköszönném ezt az előterjesztését, abból is kiindulva, hogy az én családomat, a 
dédnagymamámat, a nagyapámat és nem utolsósorban az édesapámat az ’50-es évek 
meghurcoltatásai nagyon nehéz helyzetbe hozták. Kényszermunkára vitték az én édesapámat, 
ugyanúgy, mint Font Sándor édesapját. Igaz, nem kerültek már ki külföldre, de Kecskeméten 
a Bagolyvárnál voltak 6 hónapig, abban az időben, amikor én egyéves voltam. Édesapámnak 
a 14 éves testvére nem mehetett továbbtanulni, mert kulák származású volt. Sőt mi több, a 
későbbi időkben is éreztették velünk azt, hogy kulákok vagyunk, még a ’60-as évek közepén 
is nagyon sokszor odavágták, hogy: „kulákok”. Ezért is köszönöm ezt a napot, köszönjük ezt 
a megemlékezést, köszönjük.  

Amikor a 84 éves édesanyámnak elmondtam, hogy milyen törvényjavaslat volt, ő, aki 
itthon élte meg, amikor édesapám munkaszolgálatos volt, azt mondta, hogy: fiam, tegyetek 
eleget ennek a tevékenységnek, hozzatok határozatot, és Péter, Pál ünnepe valóban a magyar 
parasztság egyik meghatározó ünnepe.  

Képviselő úr, még egyszer köszönjük.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak a jegyzőkönyv 

kedvéért, hisz mindent elmondtak már a kollégáim: köszönet, az első a köszöneté 
képviselőtársamnak és a kormány képviseletében Ángyán államtitkár úrnak is. Régóta érik ez 
a döntés, azt gondolom, itt volt az ideje, hogy ezt egyértelművé tegyük. Tartozunk őseinknek, 
és hatalmas felelősségünk van, hogy az ifjúság, a következő generációk ismerjék meg az 
igazságot. Nem ismerik az igazságot, és bizony ezt nagyon egyértelművé kell tenni mindenki 
számára. Nem a gyűlöletkeltés, nem a harag, nem az indulat, hanem az igazság - tudják meg! 
Arra a könyvre szeretnék hivatkozni, amelyet Ángyán államtitkár úr felmutatott, a Magyar 
Agrártörténetre. Ismerem a könyvet. Tudatos történelemhamisítás folyik. Nem úgy - nem 
úgy! -, hogy téves információkat hoznak le, hanem a hallgatással, hogy nem beszélnek róla, 
nem nevezik nevén, és nem konkrét. Van olyan fénykép abban a könyvben, amelyen 
bemutatják mint hatalmas eredményt, hogy tányérsapkás, széles váll-lapos ember, hátán 
átvetett géppisztollyal matat a földön, és a következő aláírással mutatják be a fényképet: 
rendőr ellenőrzi a vetés mélységét. Pozitív példa, pozitív példa fotókon, és berakják a Magyar 
Agrártörténet könyvbe, hogy gazda - aki természetesen színész volt anno - a feleségével 
együtt, aki kíséri, széles mosollyal átadja a termelőszövetkezeti csoport elnökének a lovát. 
Kérem, ez az a történelemhamisítás, amit, azt gondolom, nekünk nem lehetőségünk, nekünk 
kötelességünk a helyére tenni és a helyén értékelni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás másodjára - röviden, kérem szépen. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Én az előttünk fekvő 

módosító javaslat kapcsán szeretnék csak egy szót szólni. Tökéletesen helyre teszi azokat a 
kérdésköröket, amelyekről itt szó volt. Én úgy látom, hogy ez bizottsági módosító javaslat. 
Maximálisan támogatnám, és örülök, hogy az előterjesztő is támogatja. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: A módosító javaslatra majd külön kitérünk.  
A magunk részéről, úgy látom, többségében támogatásról fogjuk biztosítani a 

határozati javaslatot. Azt a kérdéskört illetően, amelyet az előterjesztő felvet, hogy ezt a kort 
és ezt a szenvedett réteget nem is nagyon ismerik, engedjenek meg egy nagyon rövid 
történetet, merthogy ez az. Úgy, ahogy Obreczán Ferenc említette, itt nagyon sokan azt sem 
tudják, hogy kik voltak azok az úgynevezett kulákok, mert az akkori Rákosi-
tömegpropagandában a nép ellenségének tüntették fel őket, egy nagy hasú, dölyfös, zsíros 
kalapú, bőrcsizmában járó, pipázó és szolgahaddal rendelkező kényúrnak, ez volt az akkori 
rajzokban és plakátokon az üzenet mindenki felé, akik igazából sosem találkoztak ilyen 
személlyel, hiszen ez a vidék meghatározó élelmiszer-termelő gazdatársadalmának a vezetője, 
időnként szellemi és időnként - a földterület alapján - rangban is a vezetője volt. Persze a 
városi lakosok erről mit sem tudtak, tehát a megtévesztés könnyen mehetett őfeléjük ezekkel a 
propagandisztikus eszközökkel.  

Igen, az én családom is ezt az életutat járta be, és ennek lett az egyik következménye, 
hogy ’51 és ’56 között, 1951 és ’56 között munkaszolgálatra sorozták be a kulákok hadköteles 
gyermekeit, mindazokat, akik a ’45 előtti államigazgatásban egy felsővezetői szintet töltöttek 
be, azok gyermekeit, minden nemesi ranggal rendelkező hadköteles gyermekeit és minden 
papi hivatásra készülő, az ilyen leendő felsőfokú tanulmányaira készülő fiatalt. Őket 
munkaszolgálatra vitték. Nagyon kevesen tudják, hogy ilyen létezett Magyarországon ’51 és 
’56 között - egyébként a forradalom sodorta el az egészet, az számolta fel ezt a 
munkaszolgálatot. Itt kemény megkülönböztetés volt. Itt már nem csak a „K” betű volt a 
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jelzés a katonakönyvben, hanem a horthysta egyenruhát kellett nekik alkalmazniuk, tehát azt 
kellett viselniük. Aki utcára lépett ebben, azt tehát nagyívben elkerülte mindenki, mert úgy 
érezték, hogy az illető a népünk ellenségének a valakije, tehát nem közénk való. Fegyvertelen 
szolgálat volt ez, tehát fegyvert sem adtak, mert féltek ezektől a fiataloktól úgymond, és 
kényszermunkatáborba vezényelték őket.  

Itt akarok egy említést tenni azzal kapcsolatban, amit képviselőtársam is mondott, 
hogy egy mai fiatal államtitkár nem ismerte a kulák fogalmat, hogy azok kik is voltak. Az 
akkori társadalom egy jelentős része sem ismerte ezt, és csak tévképei voltak az akkori 
propagandisztikus eszközök miatt. Édesapámék ezen munkaszolgálat miatt bányában, 
szénbányában, a nógrádi szénbányában dolgoztak úgy mellesleg, és egy ott felszedett 
betegsége miatt a salgótarjáni kórházba került, ahol hamarosan kiderült róla, hogy ővele 
vigyázni kell, mert ő valami népünk ellenségének a gyermeke. Egyetlenegy ápolónő volt, aki 
szerencsére komolyabban kezelte, ápolta, mégpedig azért, mert az ő testvérét a papi 
szolgálatra való felkészülése miatt sorolták be egy másik ugyanolyan munkatáborba, tehát az 
az ápolónő tisztában volt vele, hogy hogyan kerülhetett oda az édesapám. A sokadik hét után 
engedélyezték, hogy nagyapám, tehát az ő édesapja meglátogassa az elég komoly betegségben 
szenvedő fiát, és futótűzként elterjedt a kórházban, hogy egy kulák fog odamenni látogatni, és 
a kórházi vezetés és a pártpropaganda osztály külön látogatást szervezett arra az időpontra, 
hogy most egy kulák fog érkezni, és ezt nézzük meg. A kulákkép, mint említettem, azok a 
rajzolatok alapján volt, főleg egy északi bányavidéken élő emberek nem láthattak ilyen dolgos 
gazdaembereket, és erre a jelenségre számítottak, a nép ellenségére, a dölyfös, nagy hasú, 
pipázó és szolgahaddal közlekedő kulákra, aki majd minimum egy négyes fogattal fog 
megérkezni. Nem egészen ez történt. Először is a nagyapám élelmiszert hozott, amire egy 
kicsit elbizonytalanodtak, hogy most mit kell csinálni a nagy éhínség időszakában, de aztán 
természetesen elfogyasztották azt a végén. Nagyapám egy vékony testalkatú, cingár, nem túl 
magas ember volt, aminek a láttán teljesen lehangolódtak a látogatásra odagyűlt párt- és 
különféle vezetők, hogy ez csalás, nem így néz ki egy kulák, már lerajzolták nekünk száz 
helyen, hogy hogyan néz ki. Végül a látogatás legkedvesebb része természetesen a 
beszélgetés volt a valóságról, és az az élelmiszer, ami aztán közkincsként jólesett ott 
mindenkinek.  

Ennyit a mi magunk történelméről, sokunk történelméről - itt nem a személyeset 
akartam megemlíteni. Államtitkár úr, hogyha lesz lehetőség ennek a történelmi időszaknak a 
feldolgozására, akkor én nagyon javaslom, hogy keressék meg azokat a 
munkaszolgálatosokat, akiknek külön egyesülete van a Pofosz keretén belül. Nem sokan élnek 
már közülük, mert minimum 80 évesnek kell lennie annak, akit 1951-ben elsőre és 1956-ban 
utoljára soroltak be, akik 19 és 21 évesek voltak az akkori állapotban, de ők egész sokat 
tudnának, történelmi hitelességgel tudnának beszámolni arról, hogy mi folyt abban az időben, 
és tartok tőle, hogy jó néhány oldallal tudnánk bővíteni azt a Magyar Agrártörténelmet. Az 
összes munkaszolgálatosnak a 80 százaléka volt kulák származású, a többiek a társadalmi 
rangjuk vagy netán a nemesi titulusok - mármint a szülők nemesi titulusa - miatt került ebbe a 
kényszermunkatáborba.  

Itt adnék akkor lehetőséget újra az előterjesztőnek, hogy röviden válaszoljon az 
esetlegesen felmerült kérdésekre. Megadom a szót. 

 

Varga László (KDNP) válaszai, reflexiói 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Nagyon szépen köszönöm a támogató hozzászólásokat. 
Közben elolvastam, illetve átfutottam a Magyar Mező- és Erdőgazdasági Érdekképviseleti 
Szövetség levelét vagy beadványát, és semmiképpen sem támogatnám azt. A magam részéről 
teljesen elhatárolódok ettől, mert megint összemosunk valamit, és azt nagyon jól tudjuk, hogy 
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ha összekeverjük a pirosat a zölddel, abból mi lesz, abból egy színtelen valami lesz. Egy 
nagyon jó módszere volt a történelemírásnak, amiről itt beszéltek, hogy összekeverték a 
dolgokat. Tehát itt most tényleg erről a magyar középparaszti rétegről van szó, és nehogy már 
azt mondja valaki - épp a képviselőtársam mondja, hogy még a ’60-as években is 
megbélyegzett dolog volt a faluban kuláknak lenni -, nehogy már azt gondoljuk, hogy Kádár 
mentette ki őket! Semmiképpen sem. Ez tehát bizony rajtuk maradt elég hosszú időn 
keresztül, és egy erős presszió volt arra, hogy lépj be a téeszbe, vagy pedig menj, amerre látsz.  

A bizottsági módosítót viszont köszönöm, mert megfogalmazta - ahogy mondtam is - 
azt, ami bennem is volt, hogy valami módon főhajtás előttük, tehát ezt a 4. határozati 
javaslatot a magam részéről köszönöm szépen, és kapcsolódom hozzá.  

Nem mondtam még el, befejezésül mondom el azt a tervemet - már megpróbáltam 
lépni -, hogy alapítványoktól valamennyi pénzt szeretnék koldulni arra, hogy középiskolás 
diákoknak kiírásra kerüljön egy olyan pályázatot, hogy a saját falujukban, városukban még 
élő, volt kulákokat, a kuláküldözésben részt vetteket, mint akikről itt egy párról volt szó, 
keressenek fel, csináljanak vele riportot, vagy kérdezzék meg a nagymamát, és írják le, hogy 
mi volt; ezeket összegyűjteni, a legjobbakat megjutalmazni pénzzel is. Úgy gondolom, hogy 
van olyan alapítvány, amely szánna erre pénzt, és ezzel természetesen máris segítjük azt, hogy 
a történelem kiegészüljön. Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel (Senki nem 
jelentkezik.), szavazunk az előterjesztés általános vitára való alkalmasságáról. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a H/4484. számon benyújtott határozati javaslatot. Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez a többségi vélemény. Van tartózkodó? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás van.  

Döntés bizottsági módosító indítvány benyújtásáról 

Egyben arról kérdezem a bizottság tagjait, amiről már itt menet közben szó került, 
hogy miután benyújtásra került a határozati javaslat, már a benyújtás pillanatától lehet hozzá 
módosító indítványt benyújtania bárkinek. Így a bizottságunk elé terjesztettünk egy olyan 
módosító indítványt, amelynek kapcsán közben az előterjesztő is jelezte már, hogy 
egyetértene azzal, hiszen a nyelvi megfogalmazásával egyértelművé tenné azt a szándékot, 
amit eredendően az előterjesztő is képviselt. Ez a módosító indítvány, azt hiszem, kiosztásra 
került. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor nem kérdezem meg az előterjesztőt, hiszen jelezték, hogy ezt 
támogatják, ezt így is veszem, most a benyújtásáról fogunk dönteni.  

Ki az, aki támogatja, hogy az itt ismertetett bizottsági módosító indítványt benyújtsuk? 
Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez szintén többség (Szabó Rebeka 
jelzésére:) 1 tartózkodással.  

A bizottsági kijelölése 

Többségi előadónak Obreczán Ferenc személyét javaslom, felkérhetlek, Feri? 
(Obreczán Ferenc: Köszönöm szépen.) Obreczán Ferencet javaslom. Kérdezem, hogy a 
kisebbség igényt tart-e a véleménye előadására? (Szabó Rebeka: Nem szükséges, majd a 
vitában!) Jó. Akkor arról kérdezem a bizottságunkat, hogy egyetértünk-e abban, hogy a 
többségi véleményt Obreczán Ferenc képviselje. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. 
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Akkor itt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a 
kormány képviselőjének a jelenlétet. (Varga László: Köszönjük szépen!)  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/4662. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a következő napirendi pontra, az egyes adótörvények és azzal összefüggő 
egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok 
megvitatására. Kérem szépen, hogy a kormány képviselői foglaljanak helyet. Tudunk ilyenről 
itt a bizottsági teremben? (Nincs jelzés. - Közbeszólások. - Dr. Feldman Zsoltnak:) Az 
adótörvényekhez érkeztek? (Horváth Zoltánné: Nem, nem. - Dr. Feldman Zsolt: Nem.) Egy 
pillanat! A titkárság segítségét kérem, hogy látunk-e az egyes adótörvényekhez kapcsolódóan 
kormányzati képviselőt, előadót. (Megérkezik Laki Gábor, Palotai Kinga és Kovács Attila.) 
Az adótörvényekhez kapcsolódóan tetszettek érkezni? (Laki Gábor: Igen. - Közbeszólás: Az 
utolsó pillanatban!) Tökéletes belépő! Kérem szépen, hogy tessenek helyet foglalni 
(Megtörténik.), mert az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvényekhez 
benyújtott módosító indítványok megtárgyalására kerülne sor. Azt kérem szépen a kormány 
képviselőitől - hárman is helyet foglaltak -, hogy amikor valaki elsőként megszólal, a nevét 
legyen szíves a jegyzőkönyvi rögzítés miatt bemondani.  

Az ajánlástervezet szerint fogunk haladni. Két kötetet kaptunk, az I. kötettel 
kezdenénk. Titkárságunk kigyűjtötte azokat az indítványokat, amelyekről úgy gondoljuk, 
hogy a bizottságunk hatáskörébe tartoznak. Így az ajánlási pontok közül az 56. számú lesz az 
első, amelyről bizottságunk tárgyalni szeretne. Nem tudom, ezért kérdezem a kormány 
képviselőit, hogy nekik van-e ilyen kigyűjtésük. (Horváth Zoltánné és Laki Gábor: Igen, 
van.) Igen, tehát akkor egy zsoltárból énekelünk - ez jó. (Derültség.)  

Az 56. számú indítvány Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata. A kormány 
álláspontját kérdezem.  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Először is akkor bemutatkoznánk. Hadd mutassam be a Nemzetgazdasági Minisztérium 
általános forgalmi adó osztályának a vezetőjét, Palotai Kingát, és Kovács Attila szakmai 
tanácsadó urat szintén a jövedelemadó főosztályról. Én Laki Gábor vagyok a jövedelem- és 
forgalmi adók főosztály vezetője.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor most kérdezem az álláspontot az 56-osról. 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslatot nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 69. indítvány Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványa. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
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A 81. indítvány következik - amely összefügg a 85., a 87., a 88., a 89., a 90. és a 91. 
számú indítvánnyal -, amely Mesterházy Attila és képviselőtársai indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 83. számú indítvány Vágó Gábor és képviselőtársai indítványa. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 1, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. (Jelzésre:) 3 lett a 
végén az igenlők száma, elnézést, de így is ugyanaz az eredmény, mint amit bejelentettem.  

A 84. számú indítvány Vágó Gábor és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) 3, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 102. számú indítvány következik, amely kapcsolódik a 103. számú indítványhoz. 

Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a javaslatot a jelenlegi 

formájában nem támogatja, módosítás után támogathatónak tartjuk.  
 
ELNÖK: Itt egy olyan kérdést feszegetek, amely már több országban működik, a 

bioüzemanyagok mezőgazdasági célú felhasználása esetén való jövedékiadó-kedvezmény 
kérdését. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Jakab István! 

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Szeretném 

megkérdezni a kormány képviselőit, hisz a Mezőgazdasági bizottság ülésén vagyunk, és 
tudjuk, hogy a bioetanol adóját jelentős mértékben, 40 százalékkal emelték egy korábbi 
időszakban, ha ezt most újabb 30 százalékkal megemelik, ez az alapanyag-előállítók 
szempontjából egyszerűen tragikus, tragikus. A jelenlegi helyzetben mi úgy ítéljük meg, hogy 
ez a bioüzemanyagok elterjedését nagyon nagy mértékben akadályozza, ugyanakkor a 
gazdálkodókra nézve nagyon súlyos következményekkel jár. Szeretném megkérdezni, hogy 
mi indokolja ezt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek Jakab Istvántól, de ez várhatóan a 105. sorszámú indítvány 

lesz, amelyre ez a kérdés vonatkozik. Miután beszéltünk erről, tudom, hogy a 105. sorszámú 
módosító indítványnál ildomos ez a kérdés. Ehhez kiegészítésként csak annyit szeretnék… 
(Jakab István: Elnézést kérek, elnök úr, egy brossurával előrébb jártam, elnézést kérek!) 
Rövidesen sor kerül arra is. Itt arra tennék javaslatot - ami, mint említettem, a környező 
országokban már nagyon régen működik, különösen nagy előnyt szerzett ebből Lengyelország 
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-, hogy a saját célú felhasználásra, üzemanyagként is használható biodízelt a gazdák hogyan 
használhatják fel egy csökkentett adóterhelés esetében. Ezt a kérdéskört feszegetem. 
Tudomásul veszem, hogy ez esetlegesen nem a legtökéletesebb szövegszerű megoldása az 
ügynek. A kormány ebben a formájában, mint említésre került, nem támogatja, ezt tudomásul 
vesszük.  

Kérdés, észrevétel a továbbiakban van-e? (Senki nem jelentkezik.) Én azt szeretném 
mondani, hogy bizonyára kapcsolódunk majd egy módosító indítvánnyal, ezért egy 
egyharmados szavazatot mindenféleképpen próbáljunk meg elérni, hogy fennmaradjon, és 
ehhez kapcsolódba visszük majd végig a pontosított verziót. Ha nincs további kérdés (Senki 
nem jelentkezik.), akkor ezt így teszem fel szavazásra.  

Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Ez többség. Rendben van, lehet 
többség is, ha lesz kapcsolódó módosító indítvány, az úgyis kilövi, tehát hatástalanítja ezt. 
Kénytelen vagyok bejelenteni a többséget, ez többséget kapott.  

A 104. indítvány Vágó Gábor képviselőtársunk indítványa. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 105. indítvány Koszorús László képviselőtársunk indítványa, amely kapcsolódik a 

332. indítványhoz. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja.  
 
ELNÖK: Itt lehet aktuális képviselőtársunk, Jakab István megszólalása. Ebben az 

indítványtevő többek között arra tesz javaslatot, hogy a bioetanol 70 ezer forint/ezer literes 
jövedékiadó-mértékkel legyen terhelve.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak megismételni tudom az 

előbb felvetett problémát. Ez a gazdálkodói kört nagyon súlyosan érinti, és úgy ítéljük meg, 
hogy az előző, igen erős, 40 ezer forintos emelés, plusz egy újabb 30-as, ez már gyakorlatilag 
azt a hatást érné el, hogy az árakat nyilván nagyon erősen le fogják nyomni, ami, azt 
gondolom, a gazdálkodói kör számára nagyon súlyos helyzetet okoz. Kérjük a kormányt, 
hogy ezt fontolja meg.  

 
ELNÖK: Visszaadom a szót a kormány képviselőjének.  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A képviselő úr 

kérdésére reagálva annyit mondanék, hogy ami az indítvány mögött van, és ami miatt 
támogathatónak véljük ezt a javaslatot, az az az ok, hogy ez az indítvány nem céloz mást, 
mint az bioetanol, az E85-ös üzemanyag és a benzin ára között különbség csökkentését, oly 
módon, hogy az csak az E85-nek a rosszabb hatásfoka szerinti mértéket tükrözze. Tehát a 
hatásfokkülönbségtől eltekintve az adómérték különbözősége nem indokolt a benzin és az 
E85 között.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Egy nagyon rövid viszontválaszra kérek szót, azért, mert 

jómagam is elég alaposan áttanulmányoztam az interneten még a ma reggeli órákban is zajló 
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vitát erről, és az az igazság, szakértőket is megkérdeztem. Én úgy gondolom, hogy nagyon 
sok mindenben figyelnünk kell az Európai Unióra, de nem biztos, hogy mindenben. Sajátos 
helyzetben vagyunk, ez itt a Kárpát-medence, és az az igazság, hogy amikor mi gabonát 
értékesítünk - és nagyon kérem, ezt mérlegeljék -, akkor 1 tonna gabona tengerig történő 
leszállítása 25 euró. Nekünk tehát az az érdekünk, hogy nagyrészt itt legyen felhasználva, ez 
az egyik, nagyon fontos érv. A másik, hogy tudjuk, az állattenyésztést az egyik másodpercről 
a másikra nem lehet létszámában jelentős mértékben megemelni, ennek biológiai korlátai 
vannak, és bizony ebben a szituációban egy ilyen lépés annyit jelent, hogy jelentős mértékben 
csökken a kukorica ára, ez pedig, azt gondolom, a gazdálkodói környezet számára a jelen 
helyzetben, jelen gazdasági helyzetben nagyon megfontolandó - nem beszélve az áfáról és 
egyebekről.  

Én tehát úgy ítélem meg, illetve nagyon kérjük a kormányt, hogy ezt, ha lehet, fontolja 
meg, illetve én javaslom a bizottság számára, hogy a magunk részéről mindenképpen 
fogalmazzunk meg módosító indítványokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: 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 bizottságunknál. 

A 106. javaslat Vágó Gábor és képviselőtársunk indítványa. Mi a kormány 
álláspontja? 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A javaslat kapcsolódik a 117-eshez, tehát együtt tárgyaljuk a két indítványt, 

elnézést! A kormány tehát nem támogatja. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
egyharmadot sem kapott. 

A 107. javaslat Font Sándor indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 108. indítvány Font Sándor indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk 
többsége támogatja az indítványt.  

A 109. indítvány következik. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki az indítványt támogatja? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség… 
(Horváth István: Ügyrendiben lehet ilyenkor szólni?) Persze! Szavaztunk, tehát többségi 
szavazatot kapott az indítvány, de megadom a szót az alelnök úrnak.  
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt bizottsági 

Tagok! Lehet, hogy rutintalan voltam, de szeretném kérni az elnök urat, hogy a 109-esről 
ismételten szavazzunk, mert gyakorlatilag a 109-es a borzárjegy behozatalát jelentené. 
Amennyiben a képviselőknek az a szándéka, hogy legyen borzárjegy, azt tudomásul veszem, 
csak a szekszárdi borvidék érdekében szeretném azt mondani, hogy a szekszárdi hegyközség, 
a szekszárdi borászok egyhangúlag ellenzik ezt a javaslatot. Azt kérem tehát, hogy 
amennyiben esetleg véletlenül nem alaposan tanulmányozták a javaslatot a képviselők, és 
fontos az, hogy mit gondolnak a borászok, akkor erről szavazzunk újra.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tiffán Zsolt! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök úrnak elküldtem az 

észrevételemet az indítvánnyal kapcsolatban, ezzel a javaslattal kapcsolatban, amelyben 
megemlítem, hogy a magam részéről is aggályosnak tartom ennek a módosító javaslatnak a 
behozatalát, és mindezt alátámasztja a HNT, illetve a Vindependent, valamint a Pannon 
Bormíves Céh, tehát a borásztársadalom nagy részének az ellenvetése a javaslattal 
kapcsolatban. Az indokaimat nem szeretném felsorolni, azok ott vannak az elnök úrnak 
általam megküldött levélben. Ezzel kapcsolatban én is azt szeretném mondani, hogy nem 
támogatom ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Rendben, de erről szavaztunk, akkor mindenki kifejthette, hogy támogatja 

vagy nem támogatja, nincs ezzel semmi gond. Nem bocsátom újra szavazásra, szavaztunk az 
indítványról. Hozzáteszem, hogy a kormány nem támogatja. Nyilvánvaló, hogy ez a kérdés 
tovább fog bonyolódni. Meg szeretném jegyezni, hogy nincs olyan európai uniós ország, ahol 
palackos borokon ne használnának zárjegyet vagy minőségi tanúsítványt - palackos bor alatt 
értjük a 2 literes vagy annál kisebb kiszerelésű termékeket. Egyedül Magyarország jár el így, 
2002 nyarán hozott az akkori Medgyessy-kormány egy ilyen parlamenttel megerősített 
döntést, 2003 januárja óta nincs zárjegy a palackos borokon - ennek megfelelően 
30 százalékkal csökkent a vámhatóság által látott forgalomba hozott bormennyiség, miközben 
a termésmennyiség nem csökkent ez idő alatt, sőt időnként növekedett. Mindenki vonjon 
párhuzamot ezen két adat között! Én lekértem ezeket az adatokat, azért vagyok ilyen biztos 
abban, amit mondok. A kérdés nem jövedéki nagyságról szól, az továbbra is nulla adós a 
forintnál, hanem arról, hogy számla nélkül ne kerülhessenek ezek a termékek forgalomba, 
mert az áfa a jelentős, ami kiesik, nem pedig a nulla tartalmú jövedéki adó, az áfa viszont 
nagyon jelentős. Mint említettem, a VPOP nyilvántartása szerint 36 százalékos a csökkenés, 
amit ők 2003 januárjától 2009 év végéig látnak a kimutatott statisztikájuk alapján. Ebből 
mindenki vonja le a következtetést! Én ezt megtettem.  

Nyilvánvalóan pontosan tudjuk, hogy mi volt, amikor zárjegyesek voltak a termékek, 
először is akkor a számlázott mennyiség óriási mértékben felfutott. Másrészt, mint említettem, 
nincs olyan európai uniós ország, amely zárjegyet vagy minőségi tanúsítványt ne használna a 
palackos termékeken. Azt is tudomásul veszem, hogy a kormány nem támogatja, és biztosan 
nagy vita lesz a frakcióban a későbbiekben, ezt érzékeltem, Horváth István alelnök úr ezt 
nekem előre jelezte, Tiffán Zsolt menet közben juttatott el hozzám egy levelet. Viszont az a 
kérdés, hogy hogyan rendezzük a kormány stabilizálását, az én szememben legalábbis ez a 
kérdés.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs.  
Akkor rátérünk a 111. indítványra, amely kapcsolódik a 112., a 113., a 325. és a 337. 

indítványhoz. Ez Hörcsik Richárd indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
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LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nekem lenne kérésem a 

kormány képviselőjéhez. Ha összegezné ennek a négy indítványnak a lényegét!  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az indítvány értelmében 

gyakorlatilag lehetővé válna, hogy a dohány-nagykereskedő az adómérték-változást követő 
31. naptól a 60. napig terjedő időszakban mintegy visszáruként visszavásárolhassa a 
kiskereskedőtől azokat a termékeket, amelyeket már nem lehet kereskedelmi forgalomban 
tartani. Itt gyakorlatilag azokról a termékekről van tehát szó, amelyeket már értékesíteni nem 
lehet, amelyekkel valamit kezdeni kell, és erre vonatkozóan indítványozza a javaslat, hogy 
ezeket a dohánytermékeket vissza lehessen vásárolni. Úgy véljük, hogy ez alapvetően 
elhanyagolható mennyiségű dohánygyártmányt, illetve jövedéki adót érint, ugyanakkor 
pozitív hatással lehet a kiszámíthatóságra, illetőleg az új szabályozás alkalmazásának 
gyakorlati kérdéseire. Összességében tehát az indítvány egy gyakorlati problémát próbál 
kezelni, ezért javasoljuk támogatni.  

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

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
többség.  

A 115. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Itt azt a kérdést próbálom feszegetni, hogy a megemelkedett üzemanyag-, 

gázolaj jövedékiadó-mértéknek megfelelően követhető lenne-e a visszaigénylés mértékének a 
megemelése a mezőgazdasági termelők esetében. Mert a közúti közlekedésben érintett 
fuvarozó vállalkozóknál felemeljük 9 százalékról, ha jól tudom, 17 százalék környékére vagy 
valami ilyesmire a visszaigényelhető mennyiséget, pontosabban előbb feljebb emeltük, utána 
egy picit visszább vettük, de egy jelentős, az eredeti mértékhez képest jelentősen 
megnövekedett jövedékiadó-tartalmat igényelhetnek vissza a jövedéki adó változása miatt. Én 
természetesen tudomásul veszem ezt az álláspontot.  

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

A 116. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
A 118. indítvány Hörcsik Richárd indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 128. indítvány következik. Mi a kormány álláspontja?  
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LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 
támogatja. 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 130. indítvány következik. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 131. indítvány Rogán Antal képviselőtársunk javaslata… (Farkas Sándor: A 131-es 

Heintz Tamás javaslata!) Elnézést, a 131. indítvány dr. Heintz Tamás javaslata, elnézést 
kérek! A javaslat összefügg a 358. számú indítvánnyal. Mi a kormány álláspontja?  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 133. indítvány Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 163-as a következő indítvány, amely Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata. 

Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 168. javaslat következik. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 168. javaslat Rogán Antal indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
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ELNÖK: Ez az indítvány összefügg a 170. és a 171. javaslattal. Kérdés, észrevétel 
van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki 
igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 211. indítványhoz lapozunk, amely összefügg a 212., a 213., a 223. és a 226. 
javaslattal, Volner János indítványa. Mi a kormány álláspontja?  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót Magyar 

Zoltánnak. 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, egy rövid indoklást kérek.  
 
ELNÖK: Tessék! 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. A módosító 

javaslat a népegészségügyi termékadó javasolt változásainak az elhagyását indítványozza, és 
ezzel természetesen nem értünk egyet. Ennek az az oka, hogy a népegészségügyi termékadó 
bevezetése és annak a módosítása is egy célzott intézkedés, nemcsak abba az irányba ható 
lépés, hogy egy hatékonyabb adószerkezetet alakítsunk ki, hanem fontos, hogy az 
Egészségbiztosítási Alap, az E.Alap-kassza is zárjon, az egészségügy forrásainak bővítését 
szolgálja, azt biztosítsa. Ennek megfelelően úgy véljük, hogy ezekre a népegészségügyi 
termékadót érintő módosításokra, szövegpontosításokra, illetve adómérték-emelésekre 
szükség van.  

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

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 214. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez kisebbség, 
de egyharmadot sem kapott.  

A 215. indítvány következik, amely összefügg a 218. ponttal - az előző meg a 217. 
ponttal függött össze, elnézést, hogy ezt nem jelentettem be. Tehát a 215. indítványnál 
tartunk.  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

Sándornak van.  
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem csak egy tisztázó kérdésem 

van. Ez a módosító indítvány a kakaós termékekre vonatkozik? (Közbeszólások: Igen.) 
 
ELNÖK: Igen, azt szeretné, hogy azok ne kerüljenek bele… 
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FARKAS SÁNDOR (Fidesz): …hogy ne kerüljenek fel a tiltólistára.  
 
ELNÖK: A termékdíj alá. 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Jó, csak tisztázzuk! Akkor részemről igen. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel a továbbiakban van-e? (Senki nem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igen. 

A 216. indítvány Koncz Ferenc képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 219. indítvány Rogán Antal javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  
A 220. javaslat következik, amely összefügg a 221. indítvánnyal, Bödecs Barna 

javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A 222. javaslat következik, amely összefügg a 224. és a 225. indítványával, és amely 

Font Sándor indítványa. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
A 227. indítvány Scheiring Gábor és képviselőtársa javaslata. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott értelemszerűen. 
A 228. indítvány Font Sándor javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

támogatja. 
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ELNÖK: Igen. Itt arról a vitáról van szó, amely szerint egy nagyobb összegű 

népegészségügyi termékdíj kerülne bevezetésre a megemelt termékdíjalapokkal, és ebből, az 
összes, a 100 százalék bevételből mintegy 5 százalékot szeretnénk a Vidékfejlesztési 
Minisztérium felé átcsoportosítani - a 95 százalékát az egészségügy kapná meg továbbra is -, 
azért, hogy az egészséges élelmiszerek fogyasztására való figyelemfelhívást és kampányt 
tudjunk folytatni. Ezért gondoltam erre, a beérkező adóösszeg 5 százalékának az 
elkülönítésére. (Közbeszólás: Mekkora összegről van szó?) Mivel 30 milliárd forintot tervez 
ebből a költségvetés, ha a teljes várható összeg befolyik ebből, akkor ez 1,5 milliárd forint 
lenne.  

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

A 229. indítvány, Volner János képviselőtársunk javaslata következik. Mi a kormány 
álláspontja?  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Igen, megadom a szót Varga Gézának.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Indoklást kérnék szépen. 
 
ELNÖK: Tessék! 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító javaslat a baleseti adó 

szabályainak az elhagyását javasolja. Hasonlóan a népegészségügyi termékadónál 
elmondottakhoz a baleseti adó esetében is egy célzott intézkedésről van szó, amely 
egyértelműen az egészségkassza zárását célozza. Úgy gondoljuk, hogy ez egy modern, 
Európában több tagállamban is alkalmazott adónem bevezetését jelenti, ezért annak a 
bevezetése és a fenntartása, úgy véljük, indokolt. Természetesen a jövőben a tapasztalatok 
alapján, illetve a biztosítók adóterhelését is figyelembe véve, illetőleg a 2013-as ez irányú 
lehetséges uniós felülvizsgálatokat is tekintve elképzelhető a szabályozás felülvizsgálata, 
módosítása.  

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

róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! A 229. indítványnál 
tartunk. (Szavazás.) 3, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  

A 316. indítványra térünk át, amely a II. kötetben található meg. Koszorús László 
képviselőtársunk javaslatáról van szó. Ez az indítvány kapcsolódik a 317., a 333., a 350., a 
364. és a 366. indítványhoz. Mi a kormány álláspontja? 

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség. 
A 322. indítvány Rogán Antal javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
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ELNÖK: Ez kapcsolódik a 335. indítványhoz. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 326. indítványra térjünk át, amely Font Sándor javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Ez kapcsolódik a 

338., a 340., a 341., a 342., a 343., a 344., a 345. és a 346. indítványhoz, amelyet a kormány 
támogat. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez többség.  

A 361. indítvány Vágó Gábor és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
A 363. indítvány Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata. Mi a kormány 

álláspontja?  
 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány az indítványt nem 

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

az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2, ez kisebbség, egyharmadot sem kapott.  
A kigyűjtés alapján nincs több olyan indítvány, amelyről döntenünk kellene. Én 

viszont külön kérésre szeretném megkérdezni, hogy a 359. indítványt… Pontosabban azt 
szeretném csak mindösszesen megkérdezni, hogy a kormány ezt a módosítást, amely a 
regisztrációsadó-díjtáblázatot módosítja, támogatja-e. Ez a 359. indítvány. Rogán Antal és 
Seszták Miklós indítványa ez a gépjárművek regisztrációs adójának díjtáblázatára nézve.  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány a jelenlegi formájában 

nem támogatja, tekintettel arra, hogy körülbelül 2-2,5 negatív költségvetési hatással járna. 
 
ELNÖK: Tehát mínusszal járna. Köszönöm szépen.  
A továbbiakban van-e olyan módosító indítvány, amelyről tudnunk kellene, 

szavaznunk kellene ez ügyben?  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Nem pont ehhez kapcsolódóan, de kérdésem van. 
 
ELNÖK: Nem tudunk ilyenről, de még a napirendi ponthoz kapcsolódva Varga 

Gézának adok szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Be kell vallanom, hogy a közel 

400 módosítót, a több száz oldalt minden részletében nem tudtam átnézni, ezért konkrétan 
kérdezném meg a kormány tisztelt előterjesztőitől, hogy mi a véleményünk az őstermelői 
kompenzációs felár megemeléséről a 27 százalékos áfaemelésre való tekintettel. Ez most 
12 százalék, és ott legalább egy 19 százalék környéki mérték volna az, ami egyensúlyban 
tartaná az őstermelők gazdaságát.  
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ELNÖK: Megadom a szót a kormány képviselőjének.  
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

kompenzációs felár és az áfakulcs emelése közötti összefüggés nem ennyire egyszerű, vagy 
nem egyenes arányban van egymással. Az Európai Unió elvárása mindig az, hogy minden 
évben vizsgáljuk meg, hogy a kompenzációs felár mennyiben töltötte be a célját, illetve 
hogyan alakul az áfabevételekhez, vagyis a funkciójához képest. Ezt a felülvizsgálatot 
mindenképpen el fogjuk végezni, de az eddigi évek tapasztalata azt mutatta, hogy a 
kompenzációs felár egy kicsit túlkompenzálta az őstermelőket, ezért most nem kívánjuk 
megváltoztatni a kompenzációs felár mértékét.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Bocsánat, de nem biztos, hogy ugyanarról beszélünk. Azt 

tetszett mondani, hogy a 12 százalékos kompenzációs felár túlkompenzálta az őstermelőket? 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a számítások azt mutatták. 

(Farkas Sándor: Túlkompenzálta?!) Egy minimális volt benne még egy… (Közbeszólás: 
Levegőt nem kapnak!)  

 
ELNÖK: Ezen, hogy túlkompenzált, mit értenek ilyenkor a kormány képviselői? Ez 

persze nem lehet, hiszen több áfával sújtott terméket vesznek, mint amennyi után 
visszaigényelték..., mint amennyi termék, mert terményeladásnál igényelheti vissza, ezt is 
tisztázzuk! Önök tehát azt látják, hogy több terményt adott el, amelynek a 12 százalékos 
kompenzációját megkapta, mint amennyi terméket és szolgáltatást vásárolt 25 százalékért. 
(Közbeszólások.) Ezt jelenti a túlkompenzálás, ezért kérdezem, hogy több lett neki a 
kompenzációs bevétele, mint amennyit kifizetett a szokásos termékek 25 százalékos áfás 
megvásárlásakor. (Közbeszólások. - Varga Géza: Ez természetesen ki van zárva! - 
Közbeszólások.) Nem, ez nincs kizárva… (Farkas Sándor: Speciális esetben lehet ilyen. - 
Közbeszólások.)  

Na jó, azt kérdezem meg inkább, hogy melyik albizottság akar ezzel a kérdéssel 
foglalkozni, mert ne hozzuk egymást kellemetlen helyzetbe, láthatólag és érthetően nem erre 
készültek fel.. (Varga Géza: De nem az volt a szándékom, hogy kellemetlen helyzetbe hozzam 
a kormány képviselőit.) Köszönjük szépen Varga Gézának, hogy nem az volt a szándéka, 
hogy kellemetlen helyzetbe hozza a kormány képviselőit (Palotai Kinga: Köszönjük!) - ez 
ennek ellenére sikerült. Az albizottsági elnök urakkal megbeszéljük majd, hogy ki fog 
foglalkozni ezzel a kérdéskörrel - itt zárjuk le ezt a kérdést! 

Amennyiben nincs további kérdés a napirenden lévő módosító indítványokhoz, akkor 
ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen a kormány képviseletét.  

Tájékoztató az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 
módosításáról szóló 2010. évi CL. törvény egyéves végrehajtási tapasztalatairól, különös 
tekintettel az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti nem teljesítés kérdésében eddig 
meghozott választottbírósági ítéletekre 

Rátérünk a 3. napirendi pontra, amely most már a 4-es: tájékoztató az agrárpiaci 
rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról szóló 2010. évi CL. törvény egyéves 
végrehajtási tapasztalatairól, különös tekintettel az elháríthatatlan külső ok - vis maior - miatti 
nem teljesítés kérdésében eddig meghozott választottbírósági ítéletekre. Köszöntöm Andréka 
urat, és meg is adom neki a szót mint előterjesztőnek a napirendi ponthoz kapcsolódóan.  
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Dr. Andréka Tamás (Vidékfejlesztési Minisztérium) tájékoztatója 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Először is szeretném kimenteni Feldman Zsolt helyettes államtitkár urat, aki itt volt a 
bizottság ülésén, de sajnos egy hivatali programja miatt el kellett mennie, ezért én adom elő 
az általa elmondani tervezett információkat.  

Mint ismeretes, tavaly december 24-én lépett hatályba az agrárpiaci rendtartásról szóló 
törvény módosításáról szóló 2010. évi CL. törvény, amelynek a rendelkezései szerint 
semmisnek minősül az olyan szerződési kitétel, amelynek értelmében a maga termelte 
mezőgazdasági termék szolgáltatására elháríthatatlan külső ok vagyis vis maior miatt nem 
képes termelő számára a hiányzó termény teljesítésére fedezeti vásárlást ír elő, vagyis 
amelynek az értelmében köteles ezt a hiányzó terményt máshol beszerezni vagy más 
szolgáltatást nyújtani. Ennek a törvénymódosításnak az indoka elsősorban az volt, hogy az 
üzleti tisztesség és a jó erkölcs körében a jogalkotó mérlegelte, hogy az időjárási 
kockázatokból keletkező terméskiesés gazdasági, financiális következményeit ne kizárólag a 
termelő viselje, hanem ezt a kockázatot megossza a termelő, illetve a felvásárló között, 
aminek elsősorban az volt az oka, hogy a 2010. évben rendkívüli időjárási körülmények 
voltak Magyarországon, a termelők ugyanakkor tömegével írtak alá olyan tartalmú 
szerződéseket, amelyek gyakorlatilag fedezeti vásárlásra kötelezték őket abban az esetben, 
hogyha nem termett a szerződés szerinti mennyiség, és azt nem tudták a felvásárló számára 
szolgáltatni. Ennek a szerződéses rendelkezésnek a gyakorlati alkalmazása a termelők 
gazdasági ellehetetlenülését idézte volna elő tulajdonképpen mesterséges, tehát pusztán jogi 
körülmények miatt, ezért látta indokoltnak a törvényalkotó ennek a módosításnak a 
megalkotását. A rendelkezés, függetlenül a felek gazdasági erőfölényétől, mintegy jogalkotói 
minősítésből eredően mondja semmisnek ezeket a szerződéstípusokat, ugyanakkor a 
terméskiesésnek ok-okozati összefüggésben kell lennie a vis maior eseménnyel, vagyis annál 
a termelőnél kell bekövetkeznie, aki a szerződésben a szolgáltatásra vállalkozott.  

A hatálybalépése a 2010. december 24-e előtt megkötött szerződésekre is vonatkozott, 
mégpedig olyan formában, hogy amennyiben a hatálybalépés után még van a szerződés 
alapján nyújtandó szolgáltatás, akkor ezekre vonatkozik a törvényi rendelkezés. A bizonyítási 
terhet megfordította, ugyanis a jogvitát annak kell kezdeményeznie, aki a termelő állítását, 
tehát a vis maior bekövetkeztetét vitatja, neki kell ennek az ellenkezőjét igazolnia is, vagyis 
hogy valójában nem következett be vis maior esemény. A termelő, ha pert indítanak vele 
szemben, viszontkeresetben, jogtechnikailag viszontkeresetben tudja érvényesíteni a 
felvásárlóval szemben a kifogását, mégpedig oly módon, hogy kéri a bíróságtól annak a 
megállapítását, hogy a köztük létrejött szerződés valójában tartalmát tekintve egy 
mezőgazdasági termékértékesítési szerződés, függetlenül attól, hogy adott esetben szállítási 
szerződésnek van elnevezve. A bíróság ugyanis a Ptk. rendelkezései szerint a szerződéseket 
tartalmuk és nem megnevezésük alapján tipizálja, és a szerződés tartalma alapján vonja le 
belőle a jogalkalmazás során a következményeket. Amennyiben a bíróság a szerződés 
lényeges tartalmi elemeire figyelemmel mégsem állapítaná meg, hogy mezőgazdasági 
termékértékesítésről van szó, akkor a termelőnek további lehetősége van arra, hogy 
hivatkozzon arra, hogy vis maior miatt nem tud teljesíteni, az ezzel ellentétes felperesi igény, 
illetve szerződési kitétel a gyakorlatban a jó erkölcsbe ütközik, és ennek a megállapítását kéri 
a bíróságtól, ugyanis a polgári törvénykönyv kimondja, hogy a kötbér csak a termelőnek 
felróható okból bekövetkezett nem szerződésszerű teljesítés esetén jár.  

A vis maior bekövetkeztét három módon tudja a termelő igazolni: egyrészről hogyha a 
vis maior rendelet, a 44/2007-es FVM-rendelet alapján bejelentette a vis maior eseményt, 
ekkor az MVH ebben az eljárásban egy határozatot hoz, annak a bemutatásával tudja egyrészt 
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igazolni a felvásárló részére a vis maior bekövetkeztét; másrészt az agrár-kárenyhítési eljárás 
keretében kapott határozattal; harmadrészt pedig a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól a 
Ket. szabályai alapján hatósági bizonyítványt tud kérni, és ez alapján tudja igazolni a vis 
maior bekövetkeztét.  

Ami a jogalkalmazásban az elmúlt egy évben szerzett tapasztalatokat illeti, 
gyakorlatilag kétirányú tapasztalatok vannak. Egyrészt tapasztaltuk azt, hogy a felvásárlók és 
a termelők elsősorban megegyezni próbáltak, és nem feltétlenül bíróság elé vitték a vitájukat, 
ugyanakkor viszont születtek bírósági ítéletek - itt hangsúlyozni kell, hogy választottbírósági 
ítéletek, rendes bírósági eljárásban azért hosszabb egy ilyen ügynek a kifutása -, és a 
választottbírósági ítéletek között is egymásnak ellentmondó kifutású ítéletek keletkeztek. 
Egyrészről napraforgóval kapcsolatban Hajdú-Bihar megyei vállalkozások vonatkozásában 
született olyan ítélet, hogy bár ott adásvételi szerződésnek nevezték a szerződést, ezt a bíróság 
átminősítette mezőgazdasági termékértékesítési szerződésnek, és alkalmazta az agrárpiaci 
rendtartásról szóló törvényben szereplő kitételt, amely szerint a mezőgazdasági 
termékértékesítési szerződésre nem alkalmazható a fedezeti vásárlás, és ilyen tartalmú ítéletet 
hozott. Ugyanakkor van információnk ezzel ellentétes ítéletről is, az szintén választottbírósági 
eljárásban született, ahol - bár nyilván nem hasonlítható össze két konkrét eset egymással - 
más körülmények közrejátszása miatt is a bíróság azt állapította meg, hogy pusztán szállítási 
szerződésről van szó, a termelő gyakorlatilag további termelőknek a terményét vonta be, 
vásárolta fel és adta tovább a kereskedő részére, és már az ő szerződéses viszonyukban is, 
tehát az alperes termelő és az általa gyakorlatilag integrált termelők vonatkozásában is 
szerepelt a fedezeti vásárlási kikötés. Ezért ott a bíróság ellentétes tartalmú ítéletet hozott, 
tehát ott azt állapította meg, hogy pusztán szállítási szerződésről van szó, mert nem kizárólag 
maga termelte termény szállítására szerződött a termelő, ezért kötbér és kártérítés 
megfizetésére kötelezte.  

Hangsúlyozni kell, hogy a bírósági, illetve különösen a választottbírósági ítéletek 
meghozatalára a minisztériumnak semmilyen ráhatása nincs, ez egy alapvető alkotmányos 
garancia, a hatalmi ágak szétválasztásából ered. A választottbírósági ítéletekkel szemben 
nincs helye fellebbezésnek, kizárólag a közrendbe ütközésre hivatkozással lehet kérni a 
bíróságtól, rendes bíróságtól az ítélet érvénytelenítését.  

Ami még a témához kapcsolódó és jogalkotási jellegű esemény, az az, hogy a mai 
napon a kormány elfogadta a nemzeti kárenyhítésről szóló előterjesztést, amelynek nyomán 
vélhetően a jövő héten beterjesztésre kerül az erre vonatkozó törvényjavaslat az Országgyűlés 
elé. Ebben a törvényjavaslatban komplexen kezeljük a természeti események miatt 
bekövetkező károk kezelését. A törvény reményeink szerint a több ágazati jogszabályban, így 
az agrárpiaci törvényben, a földtörvényben, illetve a polgári törvénykönyvben szereplő 
rendelkezéseket egy helyen, egységesen fogja tartalmazni, olyan irányú szabályozást 
kívánunk az Országgyűlés elé terjeszteni, amely biztosítja az időjárási kockázatok 
megosztását a mezőgazdasági termelő, a termény felvásárlója, a föld bérbeadója, az állam, 
illetve egy biztosítási konstrukció keretében a biztosítók közti megosztását, illetve ezt fogja 
szabályozni.  

Röviden ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen.  
 

Kérdések, válaszok, hozzászólások, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottsági tagokat, ki kíván szólni. 
(Jelzésre:) Jakab Istvánnak adok először szót.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azért kértem szót elsőnek, mert anno 2010. november 8-án Font Sándor elnök úr, 
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Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr és jómagam nyújtottuk be azt a törvénymódosítást, 
amely a rendkívüli időjárási és természeti viszonyok miatt bajba jutott gazdák helyzetén 
hivatott segíteni. Most megkaptuk a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a tárcának milyen 
információi vannak ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nekünk, jogalkotóknak nem 
lehetőségünk, hanem kötelességünk figyelemmel kísérni azt, ami egy elfogadott törvény 
alapján történik. Az én szerény információim szerint, amelyek meglehetősen pontosak, azt 
kell mondjam, hogy az érintett gazdasági szereplők a jogalkotók szándékaival ellentétesen 
változatlanul visszaélnek erőfölényükkel, változatlanul azokat a nagyon átgondolt, 
nemzetközi szinten bevált jogtechnikai módszereket alkalmazzák, hisz nekik megvan a 
forrásuk, megvan a pénzük és megvan a lehetőségük, hogy az időt húzzák, megvan a 
lehetőségük arra, hogy a legkülönbözőbb szintű érvek sokaságát felsorakoztassák, és 
megpróbálják negligálni, kijátszani a meghozott törvény rendelkezéseit.  

Miért kellett ezt így idehoznom? Azért, mert a mi szándékunk anno is az volt - idézem 
a javaslat indoklását, amit anno közösen nyújtottunk be -, hogy: „A javaslat hatályba léptető 
rendelkezése értelmében a semmisség jogkövetkezményét azon esetekben is alkalmazni kell, 
amikor a szerződés megkötésére a javaslat hatálybalépését megelőzően került sor.”. Az 
elfogadott végleges szöveg pedig úgy hangzik, hogy: „Ez a törvény a kihirdetését követő 8. 
napon lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépést megelőzően megkötött 
szerződések esetében a hatálybalépést követően esedékessé váló szolgáltatások tekintetében is 
alkalmazni kell.”, és külön kitér arra a b) pontban, hogy: „A törvény alkalmazása során maga 
termelte mezőgazdasági termény szolgáltatására irányuló szerződésnek kell tekinteni azt az 
esetet, amikor a termelő az általa 2010-ben megtermelt mezőgazdasági terményt olyan 
gazdasági társaságon vagy szövetkezeten keresztül értékesíti, amelynek tulajdonosa vagy 
tagja, vagy azt a termelőtől továbbértékesítés céljából termeltetési szerződés keretében 
vásárolják fel.”.  

Tisztelt Bizottság! Azért citáltam ide szó szerint a törvény szövegét, mert jelen 
pillanatban egy olyan folyamatnak vagyunk a szemtanúi, és sajnos ha mint képviselő a saját 
jogalkotói munkánkat tekintjük, áttételesen elszenvedői is, hogy a meghozott törvény 
paragrafusait teljes mértékben mellőzve, semmibe véve, a jogalkotó szándékával teljes 
mértékben ellentétes indoklással hoznak lehetetlen helyzetbe gazdálkodói csoportokat, ilyen 
van, hogy termelői, beszerzői, értékesítő szövetkezet 500 milliós kártérítés, 500 milliós 
nagyságrendben hoznak a termelők ellen ítéletet - 500 milliós nagyságrendben! -, 
folyamatban lévő perek esetében úgyszintén teljes ellehetetlenülést okozva, erőfölényükkel 
visszaélve próbálják meg a paragrafusok mögé bújva az igazukat bizonyítani. Mik ezek? 
Tipikus. Amikor az egyhangú bizottsági döntésünk volt - hisz egyhangúlag támogatta a 
bizottság és egyhangúlag támogatta a magyar parlament ezt a törvénymódosítást -, ami 
nagyon fontos szempont volt, az az volt, hogy a meg nem termett terményt, függetlenül attól, 
hogy mi a szerződés címe, nem lehet követelni attól, akit ez a természeti katasztrófa, 
természeti csapás ért, ha ezt megfelelő dokumentumokkal igazolja. Ez a jogértelmezés a 
törvény szövegéből fakad - én nem vagyok jogász, csak sajnos elég sokat kellett vele 
foglalkoznom az elmúlt időszakban. A helyzet az, hogy ezt semmibe veszik, a helyzet az, 
hogy változatlanul kötbért követelnek, és megítélik, a választottbíróság megítéli.  

Elnézést kérek, nem tudom, nem akarok, nem lévén jogász nem kívánok azzal 
vitatkozni, hogy a választottbíróság döntését követően van-e valamilyen jogorvoslat, én úgy 
gondolom, hogy kell lennie valamilyen megoldásnak. Szakértők biztosan sokat vitatkoznak 
még rajta, de kell lennie, mert az képtelenség, hogy szakmai alapon teljes mértékben rossz 
hivatkozással, az embernek szinte az az érzése, hogy itt most valami komoly példa 
statuálásával akarják a termelőket rendre utasítani. Kérem, amikor egy nyilvánvaló, 
dokumentált, nemcsak a jegyzőkönyvekben, nemcsak a jégverés, nemcsak a viharkár okozta 
haváriát követően, hanem a nyilvánosság előtt képekben is megjelent a katasztrófának a teljes 
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bemutatása, akkor hoznak olyan ítéletet, hogy kötelesek megfizetni a kötbért, kötelesek 
jótállni, és kötelesek a fedezeti vásárlás során keletkezett összeget kifizetni. Ezek a meghozott 
törvénnyel, a jogszabályokkal teljes mértékben ellentétesek, és én nagyon örülök annak, hogy 
ez napirendre került.  

Nyilván nincs szereptévesztés, tévedés ne essék, nehogy a sajtóban az jöjjön le, hogy 
itt bárki ítélkezni akar, nekünk nyilván nincs jogunk ahhoz, hogy a független magyar bíróság 
munkájába beleszóljunk, viszont van a jogalkotói szándék, vannak, megvannak a megfelelő 
törvényi passzusok, és úgy gondolom, hogy mindenképpen egyértelművé kell tenni a 
nyilvánosság felé is, hogy itt valami nincs rendjén. És azért kértem szót, tisztelt elnök úr, mert 
fontosnak tartanám, hogy ezt továbbra is tartsuk szem előtt, nem azokat védve, akik 
esetlegesen a paragrafusok mögé bújva megpróbálnak kibújni a kötelezettség teljesítése alól, 
azonban akik tisztességgel teljesítették, amit lehetett, vagy nem tudtak teljesíteni, mert 
ellehetetlenültek, vagy azért nem teljesíthettek, mert egyébként akkor már gazdaságilag teljes 
csőd fenyegeti őket, ugyanis azt már beszámították volna, a még részlegesen leszállított 
termény értékét is a fedezeti vásárlás összegébe, és akkor a teljes cégük bedől, ezeket a 
szempontokat ma, 2011-ben, azt gondolom, nem lehet figyelmen kívül hagyni.  

Én tehát nagyon örülök, hogy ez napirendre került, elnök úr, és ha lehet - bár lehet, 
hogy nem illik első körben javaslatot tenni -, határozottan javasolnám azt, hogy a bizottság 
valamelyik albizottsága vagy akár egy ad hoc bizottság tekintse át az eddig történteket, 
figyelemmel arra, hogy mi volt a jogalkotó szándéka a törvénymódosítás kapcsán. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Hasonlóan vélekedem erről a 

napirendi pontról, mint Jakab képviselőtársam, és én is szeretnék hozzá csatlakozni, hogy 
ezzel a továbbiakban is foglalkozzunk. Azt szeretném kérdezni a főosztályvezető úrtól, illetve 
magától a bizottságtól, először a főosztályvezető úrtól, aztán a bizottságtól, hogy lehetne-e 
írásban is kapni valami anyagot ezekről a precedensdolgokról, mert azt gondolom, ez nagyon 
nagy segítség lenne, főleg abban az esetben, ha adásvételi szerződést a bíróság átminősített. 
Engem ezen a héten, illetve a múlt héten konkrétan három gazda keresett meg, nem ilyen 
500 milliós üggyel, amit a Pista mondott, hanem kisebbel. Csak egy példát mondok el, hátha 
ez mások számára is példa: leszerződtek a Cargill-lal 33 tonna napraforgóra, hogy azt 
16 hektáron fogják megtermelni. A felét elöntötte a víz, beszállították a 33 tonnának a felét, 
maradt még 17 tonna vissza, amit nem tudtak leszállítani, hiszen a terület vízzel le volt fedve. 
Adásvételi szerződést kötöttek, és nem termeltetési szerződést - a gazda különben azt sem 
tudta, milyen szerződést köt, ő azt hitte, hogy eladta a 33 tonna napraforgóját. Többször 
jelentette, hogy víz alatt van, jegyzőkönyvet csináltatott róla, de mivelhogy ez adásvételi 
szerződés volt, a Cargill követeli tőle ezt a 17 tonnát - 2010-es eseményről beszélek -, és 
gyakorlatilag kötbérre, illetve elmaradt haszonra közel 500 ezer forintra akarja büntetni azt a 
gazdát, aki becsületesen bevitte azt a 16 tonnát a területről, de a maradékot nem tudta bevinni, 
hiszen víz alatt volt. Ezeknek a gazdáknak nagyon nagy segítség lehetne, ha az ügyvédeiknek 
- nem a jogba avatkozunk bele - lehetne ilyen precedens, ahol a bíróság egyértelműen 
átminősítette ezt az adásvételi szerződést, hiszen a 33 tonnánál egyértelműen lehet igazolni, 
hogy az nem egy olyan kereskedelmi mennyiség, hiszen ő nem integrátor, tudja bizonyítani, 
hogy hány hektáron volt napraforgója, és ezek most gyakorlatilag bizonytalanságban vannak. 
Konkrétan három ilyen eset van.  

A Pistához úgy csatlakoznék, ha az elnök úr vagy a bizottság ezt felkarolná, hogy 
hozzunk létre itt is egy ilyen monitoringbizottságot. Tehát ugyanúgy, mint amikor a 
minimálbér miatt a magánszféra nem csatlakozott hozzá, létrehoztunk egy 
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monitoringbizottságot, hogy precedensekkel beszéljünk róla, itt is kellene valami monitoring, 
hogy a jogalkotók szándéka, illetve három képviselőtársunk kezdeményező szándéka az 
életben hogyan valósult meg. Azt gondolom, pont most vannak azok az időszakok, amikor 
ezek a perek folynak, nem hiába hoztuk ezt ide be. Én konkrétan három perről tudok, és annak 
a kis gazdának az a 400, közel 500 ezer forint iszonyatos nagy pénzkiadás, akkor, amikor 
igazságtalannak érzi ezt az egészet, és ezzel az adásvételi szerződéssel őt meg is vezették, 
mert azt hitte, hogy leszerződött a Cargill-lal, aztán ha nincsen termés, akkor nem tudja miből 
odaadni, hiszen a maradékot is a Cargillnak adta le. Tehát én is maximálisan támogatom ezt, 
és szeretnék kérni egy írásos tájékoztatást arról, hogy hol vannak ilyen precedensek, s ha az 
elnök úrnak van arra valami ötlete, hogy hogyan lehetne egy monitoringot meghirdetni, hogy 
ebből precedenst alkossunk, akkor, azt gondolom, ennek a gazdák nagyon sok helyen nagyon 
örülnének, és a törvényalkotó szándéka is érvényesülne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Természetesen 

egyetértek Jakab Istvánnal és az előttem szólókkal. Nem is tudom, hogy igazából mit szóljak, 
mert ahogy a beszámolót hallgattam, tulajdonképpen nem értük el a célunkat, amit szerettünk 
volna elérni, hogy segítsünk a gazdálkodóknak abban a szituációban, amikor önhibájukon 
kívül olyan helyzetbe kerültek, hogy nem tudták az adott terményt leadni a szerződéseknek 
megfelelően. Viszont egy másik kérdés is felvetődött bennem: hogy itt vagyunk, akik a 
mezőgazdasághoz - szerintem - értünk, a bizottság többsége, valóban nem jogászok vagyunk, 
hanem van egy háttér mögöttünk, amely a szándékainknak a jogi hátteret megteremti, ami 
elmaradhatott ezek szerint, hogyha a magyar bíróság, amelyről én, így mondom, csak 
pozitívat feltételezek, azt feltételezem, hogy pártatlanul ítéli meg ezeket az ügyeket, így dönt. 
Valamit nem jól csináltunk az előterjesztésben, mert a bíróság a mi szándékainknak… Nem 
nem a mi szándékainknak megfelelő ítéletet hozta, mert ez helytelen kifejezés, hanem mi 
olyan törvényeket alkottunk, amelyek a bíróság döntése alapján nem hozták meg azt az 
eredményt, amit elvártunk volna, tehát itt valami hiba lehetett a mi jogalkotói 
tevékenységünkben is. Ez nem a mi gondunk egyébként, nem az országgyűlési képviselők 
gondja, félreértés ne essék, hanem azoknak a gondja, akik előkészítik számunkra a 
megszavazandó jogalkotási dokumentumokat. Tehát valami hiba van itt a dologban. Ha ez a 
hiba megállapítható - csatlakozom ahhoz, hogy nézzünk utána pontosan, akár albizottsági 
vagy ad hoc bizottsági szinten is ennek a kérdésnek -, akkor módosítsuk tovább a saját 
magunk által már megalkotott törvényt, nem szégyen az, hogy el tudjuk érni a szándékaink 
szerinti eredményt. Én tehát ezt tudnám javasolni, hogy ez legyen a célunk, akár módosításon 
keresztül is; próbáljuk meg elérni a megfelelő célt a termelők érdekében természetesen, nem a 
felvásárlói érdekeket figyelembe véve. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Van-e esetleg további kérdező? (Jelzésre:) Megjegyzem - aztán majd Jakab 

Istvánnak adok szót -, hogy itt azért döntő mértékben a választottbíróságok döntéseiről van 
szó, nem a klasszikus értelemben vett bírósági procedúrában és hierarchiában hozott 
döntésről. És tudomásom szerint a választottbírósági döntés kapcsán, mivel kihagy minden 
jogorvoslati lépést - épp ez a lényege, egyébként általában szerződésben kötik ki a 
választottbíróság választását, persze a gazda ezt ugyanúgy nem tudta akkor, amikor aláírta, 
hogy mit jelent neki majd egy választottbírósághoz kerülni, mint ahogy nem tudta 
megkülönböztetni az adásvételt a terményeladási szerződésektől - egyetlen jogorvoslat azért 
van, a Legfelsőbb Bíróság, ott lehet csak kezdeményezni a választottbíróságok által hozott 
döntések megsemmisítését.  

Jakab István! 
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JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egy nagyon rövid reflexió. Egyetértek Kenyeres 

Tamás képviselőtársammal. Az a helyzet, hogy itt magát az egyes választottbíróságokat… 
Merthogy tisztázzunk valamit: egy választottbíróság úgy működik, hogy kikötik valamelyik 
választottbíróságot, és akkor az egyik szerződő fél választ egy bírót, a másik is, és a két 
választott bíró választ egy harmadikat, aki a tanácsvezető bíró, és ezek a választottbíróságok 
teljesen eltérő módon döntenek, köszönőviszonyban nincsenek az ítéletek, és - még egyszer 
szeretném aláhúzni - több esetben érzékelhető, tetten érhető az indoklásaikban, hogy a 
hatályost törvényt, mintha nem is lenne, teljes mértékben figyelmen kívül hagyják. Ez 
számomra valami felfoghatatlan dolog, felfoghatatlan dolog, úgyhogy őszintén megmondom, 
hogy szakértőkkel készíttettem egy olyan rövid, értelmező tanulmányt, amely valóban segít 
eligazodni, amely az általunk meghozott törvénymódosítást és a polgári törvénykönyvet 
összhangba hozva bizonyos alaptételeket, -téziseket megfogalmaz. Ezt profi jogi szakértők 
készítették el, őutánuk és rájuk hivatkozva mondom, hogy teljesen értelmezhetetlenek az 
egymásnak ellentmondó ítéletek, és ugyanakkor van egy hatályos törvény, amely kimondja, 
világosan kimondja, hogy: „a törvény alkalmazása során maga termelte mezőgazdasági 
termény szolgáltatására irányuló szerződésnek kell tekinteni azt az esetet, amikor…”, és nem 
akarom folytatni, egyszer már elmondtam.  

Úgy gondolom, ezt mindenképpen meg kell jelenítenünk a nyilvánosság előtt is, és 
meg kell keresni azt az igazi okot, ami ahhoz vezetett, hogy egyszerűen negligálják a magyar 
parlament által meghozott törvényeket. Mert most már nem arról van szó, hogy egy ügyvéd 
elvitatja egy tárgyaláson, hanem arról van szó, hogy egy választottbíróság ítéletet hoz, és a 
törvény betűjével ellentétes módon, ellentétes indokok alapján mondjuk 500 millió forintra 
elmarasztal közösségeket - és ez egy óriási tétel -, ami aztán csődök sorozatát indítja el. Mi 
szakbizottság vagyunk, gondoljuk végig, hogy ez milyen következményekkel jár! Ezért 
örülök annak, hogy ez napirendre került itt ma. Köszönöm szépen. (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: Csak egy mondat!) 

 
ELNÖK: Igen, Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Csak egyetlenegy szó, egy kérdést 

szeretnék megkérdezni. Amit mi most elmondtunk - hárman szólaltunk meg -, azzal 
kapcsolatban mi a minisztérium képviselőjének a véleménye? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor itt megadom a szót a minisztérium képviselőjének.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabályoknak nemcsak a megalkotása során, 
hanem annak a hatályosulása során a hatályosulását is vizsgálnia kell a jogalkotónak, tehát 
nemcsak megalkotnia kell a jogszabályt, hanem utána utólagos hatásvizsgálat keretében 
vizsgálnia kell annak az alkalmazását is. Jelen helyzetben, ha jól vettem ki a 
hozzászólásokból, egy hasonló dologról lenne szó. Ezzel kapcsolatban a minisztérium megad 
minden segítséget, beleértve a jogi segítséget is, tehát nemcsak a rendelkezésünkre álló 
információkat, hanem, ha szükséges, a jogszabály módosításához a jogi segítséget is szívesen 
felajánljuk és megadjuk, és ha egy ilyen munkacsoport létrejön, akkor annak a működésében 
is szívesen segítséget nyújtunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
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SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Elnézést kérek, de vissza kell 
kérdeznem a minisztérium képviselőjére. Itt egy olyanféle felvetés is elhangzott, hogy az 
általunk alkotott jogszabályt nem tartották be a választottbíróságok. Erről mi a vélemény 
konkrétan? Mert itt többféle felvázolt eset is volt. Ez nem tért ki erre a szituációra. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Dr. Andréka Tamásnak:) Tessék! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ehhez a konkrét ügyet 

kellene ismerni. Ha olyan fordul elő, hogy a választottbíróság nem a jogszabályoknak 
megfelelően hozza meg az ítéletét, akkor közrendbe ütközés címén lehet a rendes bíróságtól 
kérni a választottbírósági ítélet érvénytelenítését, ahogy azt az elnök úr is mondta, de ez nem 
legfelsőbb bírósági - egy kis pontosítás -, hanem megyei hatáskörben van, tehát megyei 
bíróság, és a megyei bíróság ítéletével szemben van felülvizsgálat a Legfelsőbb Bíróságon, 
vagyis a Legfelsőbb Bíróság a pontot teszi fel az „i”-re. Tehát közrendbe ütközés címén lehet 
kérni a VB-ítélet érvénytelenítését. Ismerni kellene a konkrét ügyet ahhoz, hogy tudjuk, ez 
elmondható-e róla, vagy hogy érdemes-e ezzel rendes bírósághoz fordulni. Ennek is van 
határideje, most fejből nem fogom tudni megmondani, hogy ezt hány napon belül lehet kérni, 
de jogvesztő határideje van ennek is. Ugyanakkor azért arra felhívnám a figyelmet, hogy nem 
mindegyik ítéletnél mondható ki az, hogy fehér vagy fekete, tehát ami negatív tartalmú ítéletet 
említettem, azért ott is… Tehát a bíróságnak van egy köre, amin belül mérlegelhet. Hogy 
miért az egyik irányba döntött, azt az ítélet indokolásában kell levezetnie, de a mérlegelés azt 
jelenti, hogy ez nem egy sín, ahol előre be vannak állítva a váltók, és arra megy végig a vonat, 
hanem a bíró az ügy elbírálása során, a döntéshozatalában a tényállás szempontjait mérlegelve 
alakítja ki az ítéletet. Előfordulhat tehát, hogy maga a jogszabály esetleg nem vonatkozott 
minden paraméterében az adott ügyre, vagy valami miatt nem kerülhetett alkalmazásra az 
ominózus jogszabályi rendelkezés, nem feltétlenül mondanám azt, hogy a bíróság, a 
választottbíróság tudatosan negligálja a törvényi szabályokat, előfordulhat, hogy - mint 
mondtam - a mérlegelés keretében került így megállapításra, de ezért lehet kérni a rendes 
bíróságtól az ítélet érvénytelenítését, hogyha súlyos jogszabálysértés van. Tehát ha figyelmen 
kívül hagyná a jogszabályt, akkor az mindenképpen alapot ad a VB-ítélet érvénytelenítésére.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az elhangzottak alapján akkor megkérem Horváth Istvánt és Jakab Istvánt, hogy 

próbálják meg előkészíteni, hogy mely bizottság, albizottság tudja technikailag is érdemben 
tárgyalni az imént tárgyalt napirendi pontot, főleg azon precedensértékű döntések kapcsán, 
amelyekről már tudomása van a minisztériumnak, hogy azt legalább segítségképpen el tudjuk 
juttatni az érintett gazdálkodói csoportokhoz.  

Köszönöm szépen a tájékoztatást, ezt a napirendi pontot itt lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekre térünk rá - már csak nagyon röviden szeretném feltartani 
képviselőtársaimat. Várhatóan - mint ahogy az már a bizottságunk honlapján megjelent - jövő 
héten, november 9-én, szerdán, egy hét múlva, 10 órakor tartanánk ülést az adótörvények, a 
költségvetéshez benyújtott módosító indítványok megtárgyalása kapcsán. Egy hosszas ülés 
lesz a nagyszámú indítvány megtárgyalása miatt.  

Nekem más bejelentenivalóm nincsen. Kérdezem, hogy másnak van-e. (Senki nem 
jelentkezik.) Nincs. Ezt a napirendi pontot is lezárom.  
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Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 26 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


