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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a 
bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik 
figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és köszöntöm azokat is, akik az 1. napirendhez 
már megérkeztek a kormány képviseletében.  

A bizottság tagjai írásban megkapták a napirendi pont tervezetet, kérdezem, hogy 
kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) Nekem lenne. Szeretném jelezni, hogy 
kezdeményeztük, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről legyenek szívesen 
képviseletet ellátni az egyes állatjóléti törvény zárószavazáshoz benyújtott módosító 
indítványokkal kapcsolatosan, annak tartalmi ismertetésére. A titkárság intézkedett, remélem, 
hogy fél egy környékén tud valaki majd érkezni. Igen, már jelezték is, hogy fog valaki a 
minisztérium képviseletében érkezni. Azt kérném ezért, hogy az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvénytervezethez benyújtott koherenciaindítványról is nyissunk napirendi 
pontot 3. pontként. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Kérdezem, hogy a 
kiegészítésemet napirendi pont felvételére ki támogatja. Ezt kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  

És akkor így kérdezem, hogy egységesen az így bővített napirendi pontokat ki az, aki 
támogatja. Aki igen, kézfeltartással ezt jelezze! (Szavazás.) Ez szintén egyhangú. Köszönöm. 
Ezek szerint fogunk haladni.  

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 
kezeléséről szóló törvényjavaslat (T/4861. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pont a mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti 
kockázatok kezeléséről szóló törvényhez benyújtott módosító indítványokról fogunk dönteni. 
Itt köszöntöm dr. Simon Attila István helyettes államtitkár urat, a kormány képviseletében. Az 
ajánlástervezet szerint fogunk haladni, annak is az 1. pontjáról kérdezem majd államtitkár 
urat, miszerint Sáringer-Kenyeres Tamás nyújtotta ezt be, és ez az indítvány összefügg a 
kiadványunk 12. pontjában foglalt módosító indítvánnyal. A kormány álláspontját kérdezem 
az indítványról.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Többség. 
A 2-es indítvány Varga Géza képviselőtársunk indítványa. A kormány álláspontja?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? Indoklást kér a benyújtó képviselő.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A tűzkár erős megkötések mellett tekinthető csak az uniós szabályok szerinti kedvezőtlen 
éghajlati jelenségnek. Nagyon nehéz a bizonyíthatósága adott esetben, ezért nem tudjuk ezt 
támogatni.  

 
ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 
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A 3-as indítvány Szabó Rebekáé. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Szeretnék indoklást kérni azért, mert ugye a múltkor elég 

sokat vitatkoztunk, a parlamenti általános vitában is elmondtam, hogy nagyon jó volna 
valamiféle megoldást találni a rét, legelő, illetve gyepek bevonására. Két javaslatot nyújtottam 
be ennek kapcsán, ez ennek az egyik része, és amennyiben nem támogatják, szeretném hallani 
a kormány véleményét, hogy hogyan kívánják megoldani ezt a problémát. Köszönöm. 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A gyepterületek hozamcsökkentésének a meghatározása nehéz, sok esetben lehetetlen feladat, 
tekintettel a többszöri betakarításra vagy a folyamatos legeltetésre. És ugyan nyilvánvalóan 
van ebben egy szakmai támogathatóság, ugyanakkor most muszáj közigazgatási értelemben 
néznem ezt a problémát, ez eljárásjogilag kezelhetetlen a mostani tudásunk szerint, és ezért 
nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Kisebbség, egyharmadot sem kapott. 
A 4-es pont Varga Géza indítványa.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ugyanezt a kérdést feszegeti más hektárnagyságra javaslattal. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.  
Az 5-ös Varga Géza indítványa.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés? Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Egyáltalán ezt a garantálást, a kárenyhítés bevezetését nem 

támogatja a kormány vagy a mértékét? Vagy ami a javaslat szerinti mértéke? (Gőgös Zoltán: 
Kitűnő javaslat, csak sokba kerül.)  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A mértéket sem támogatjuk, ugyanis azt gondoljuk, hogy a szolidaritás, amire a képviselő úr 
hivatkozik, az önmagában azzal megvalósul, hogy a közös agrárpolitika kapcsán van erre 
egyáltalán lehetőség, és nem tudna mondani a képviselő úr még egy olyan nemzetgazdasági 
ágazatot, amelyben egy ilyen fajta támogatási rendszer működik, tehát ebből kifolyólag 
túlzottnak érezzük. Még akkor is, hogyha egyébként szakmai indok nyilván lenne e mögött is, 
túlzottnak érezzük a jelenlegi konstrukcióban ezt felemelni erre a 60 százalékra.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Mit felemelni a 60 százalékra? Jelenleg nincs ilyen, hogy 

garantált kárenyhítési minimum. Magát a bevezetését sem támogatja a kormány? 
 



- 7 - 

DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
A javaslat arra vonatkozik, hogy 60 százalékos garantált kárenyhítési intézmény 
megteremtését írjuk elő. Azt nem támogatjuk, ami a javaslatban szerepel.  

 
ELNÖK: További kérdés? 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Jó, csak azt tetszett mondani, hogy felemelni nem 

javasolják. (Gőgös Zoltán: Hát a nulláról, igen!) Ezen kívül pedig csak annyi a 
megjegyzésem a jegyzőkönyv miatt, hogy mondta a kormány, hogy nincs még egy ilyen 
ágazat, ahol ilyen működne, de nincs még egy ágazat, amelyik a mezőgazdaság logikájára 
működne, vagyis ilyen mértékben kitett lenne a természeti károknak, a természeti 
változásoknak. Tehát nyilván ezért nincs még egy ágazat, ezért speciális a mezőgazdaság. 

 
ELNÖK: További kérdés nincs. Ki támogatja az 5. indítványt? (Szavazás.) 

Egyharmadot sem kapott. 
A 6-os?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 

egyharmadot sem kapott. 
A 7-es Szabó Rebeka indítványa. Ugyanezt a témakört feszegeti.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Csak egy megjegyzésem lenne, ez szintén ez a rét, legelő 

téma, csak szeretném megjegyezni, hogy én konzultáltam szakértőkkel, és azt mondták, hogy 
az MTA Gyepgazdálkodási Szakbizottságának vannak arra konkrét módszertani javaslatai, 
hogy hogyan lehet egy rét-, legelőhozam csökkenését mérni káresemény esetén. Úgyhogy én 
esetleg javasolnám, hogy a későbbiekben konzultáljanak velük. Illetve azt az információt is 
tőlük kaptam, hogy a szántó-, gyepérték konverziója esetében ezt a vagy 1:4 vagy 1:5 arányt 
érdemes használni. Én ezért javasoltam – ugye ezer forint van hektáronként a szántókra – a 
250 forintot, de lehetne 200 forint is. Tehát azt mondom, hogy vannak erre konkrét 
számítások, módszerek, becslések. (Moraj.) Elnézést, uraim, nem hallom a saját hangomat. 
Tehát kérném, hogy legalább a jövőre nézve próbáljon a kormányzat valamiféle megoldást 
kitalálni, és konzultálni akár a Magyar Állattenyésztők Szövetségével vagy az MTA 
megfelelő szakbizottságával, mert szerintem léteznek erre módszerek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A kormány képviselőjének adok szót. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Ezt meg tudom ígérni, képviselő asszony. Erre sor fog kerülni. Egy szinte már magán jellegű 
vélemény, hogy azt gondolom, és tudom, hogy ebben a bizottság szinte egyöntetűen 
egyetértett, hogy önmagában az, hogy ez a törvényjavaslat az Országház előtt szerepel ebben 
a formátumában, ez már egy eredmény. Indítsuk el, lássuk, hogy milyen, adott esetben 
gyermekbetegségekkel küzd, mert nyilvánvalóan nem tudunk tökéleteset alkotni, és a 
felülvizsgálatba értelemszerűen akár ez a kérdéskör is beleférhet, amit ön felvetett. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a 7-es indítványt? 

(Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. 
A 8-as, Szabó Rebeka indítványa. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 

egyharmadot sem kapott.  
A 9-es Varga Géza indítványa. Kormány?  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 

egyharmadot sem kapott. 
A 10-es indítvány, Sáringer-Kenyeres Tamás indítványa. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 11-es, Varga Géza indítványa.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 

egyharmadot sem kapott.  
A 12-es Sáringer-Kenyeres képviselő úr indítványa. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Bocsánat, ez kapcsolódott az 1-eshez. Már megszavaztuk. 
A 13-as indítvány, Varga Géza indítványa.  
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kisebbség, 

egyharmadot sem kapott. 
A 14-es, Varga Géza indítványa. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ez egy teljesen tiszta helyesírási hiba. (Gőgös Zoltán: Ez 

nem vicc.) (Szabó Rebeka: De ellenzéki!)  
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DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Meghatározni. Így van, elnézést kérek, támogatjuk. Csak nekem más sorszámozásom van. 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Azért olvastam fel a sorszámot is az indítványtevő képviselő nevét is és néha 

még a tartalmi részére is utaltam, hogy biztosak legyünk abban, hogy helyettes államtitkár úr 
helyes választ ad, amikor a kormány képviseletét ellátja. Ebben bízunk most is. Tehát egy 
támogatott indítványról van szó. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? 
(Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. 

A 15-ös Sáringer-Kenyeres Tamás indítványa, az elemi és a mezőgazdasági 
káresemény szavakat cseréli. 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 16-os indítvány szintén Sáringer-Kenyeres Tamás indítványa, amely szintén a fenti 

szavak cseréjét javasolja. 
 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
Szeretném jelezni a bizottsági tagoknak, hogy szándékunkban áll bizottsági módosító 

indítványt is benyújtani. Ebből elvileg kettő összekapcsolt verziót kiosztottunk a bizottsági 
tagoknak. Először szeretném javasolni a helyesírási, stilisztikai, vessző, kötőjel és egyéb 
írásjelek módosítására irányuló bizottsági módosító javaslat előterjesztését. Kérdezem a 
helyettes államtitkár urat, hogy ez a sor rendelkezésére áll-e. Igen. Akkor kérdezem, hogy a 
kormány vagy esetleg a szaktárca támogatna-e egy ilyen típusú módosító indítványt. 

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Természetesen támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja, hogy benyújtsuk ezt az 

indítványt? (Szavazás.) Egyhangú. 
A második viszont már tartalmi módosításokat is kezdeményez. Rendelkezésre áll-e ez 

a helyettes államtitkárnak, amely a törvényjavaslat 2. §-ának (26) és (27) pontjának a 
módosításával kezdődik.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Igen, rendelkezésemre áll, és a kidolgozásában a vidékfejlesztési tárca részt vett, úgyhogy 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja, hogy benyújtsuk 

bizottságiként? (Szavazás.) Többség. 
Ezek után kérdezem, hogy a bizottsági tagok tudnak-e olyan módosító indítványról, 

amelyről döntenünk kellene. Gőgös Zoltán alelnök úrnak adok szót. 
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem módosító indítvány, de a következőt szeretném 
kérdezni az államtitkár úrtól, hogy mikor volt az általános vita, elég sok felvetésünk volt, 
többek között halastó, termelők kizárása okán, hogy ha nem tehet arról, hogy különböző 
károk érik három éven keresztül, hogy ezekre esetleg a minisztérium nem gondolt-e, hogy 
valamit kezd vele, mert a vitában Czerván államtitkár úr megígérte, hogy ezeket 
megvizsgálják, és még van idő, tehát még a jövő héten is beadhatjuk a bizottsági módosítót. 
Nem akarunk ötletelni, látva a Géza esetét, de azért a jegyzőkönyvet meg lehet nézni, ott volt 
6-7 szakértő a minisztériumból, és arra azért szeretnénk valami érdemi választ kapni, amire 
ott határozott, legalábbis olyan szintű válasz érkezett, hogy mindenképpen vizsgálat tárgyát 
kell hogy képezze. Tehát jó lenne, ha valahol megjelennének ezek módosító javaslat 
formájában.  

 
DR. SIMON ATTILA ISTVÁN helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Továbbítom alelnök úr kérdését, felvetését a Czerván államtitkár úrnak. Nekem erről nincsen 
információm.  

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Annyiban szeretnék rá reagálni, hogy én 

is ott voltam, aki kérte ezt a módosítást, és azt a választ kaptuk rá, hogy megvizsgálják 
péntekig a lehetőséget, és hogyha a mérhetőséggel valami probléma adódik, akkor nem tudják 
hétfőn beadni. Tehát akkor még egy kis türelmet kérnek. (Gőgös Zoltán: De a jövő héten még 
be lehet adni.) Így van, de most hétfőn. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Akkor ezt az első 

napirendi pontot lezárom. Köszönöm a kormány képviselőjének a jelenlétet.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)  
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott, a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása 

A második napirendre térünk át, amely az egyes adótörvények és azzal összefüggő 
egyéb törvények módosításához benyújtott módosító indítványok, amelyekről egyébként már 
tárgyaltunk, de a Számvevőszéki bizottság a múlt heti ülésén egy jelentősebb nagyságrendű 
módosító indítvány köteget nyújtott be, és ez részben érinti a Mezőgazdasági bizottságot, 
ezért elrendeltem ennek a napirendnek is a felvételét, illetve kértem a titkárságot, hogy 
gyűjtsék le a ránk vonatkozó, azaz a bizottságot érintő módosító indítványokat. Ezeket 
tárgyaljuk meg, elvileg a kigyűjtés ehhez megtörtént. 

Köszöntöm a kormány képviseletét ellátó megjelent vendégünket. Nem tudom, hogy 
ez a kigyűjtés az ön rendelkezésére is áll-e. Igen. Így könnyebb lesz a párhuzamos haladás, 
ezért a kiegészítő ajánlás 29/4-es pontjával kezdenénk, amely összefügg a 29/5-ös ponttal 
ebben az ajánlásban. A kormány álláspontját kérdezem.  

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 76/3-as, amely összefügg a 76/4, 79/2, 79/4, 79/5, 79/6, /7, /8, 91/2, 91/3, 315/9, 

356/3. és 356/4-es indítvánnyal.  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt.  
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ELNÖK: Kérném a kormány képviselőjét, hogy ennek az indítványcsomagnak 

ismertesse a tartalmát. 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 76/3-as ajánlási 

számon, hasonlóan a korábbi 29/4. és 29/5-ös ajánlási számúhoz, amelyik a személyi 
jövedelemadó-törvényre fogalmazta meg a termőföldből átminősített ingatlan fogalmát, itt ez 
a társasági adó vonatkozásában teszi meg. Egy pontosabb definíciót ír elő a tekintetben, hogy 
mit kell tekinteni a társasági adóban termőföldből átminősített ingatlannak. A többi, ezzel 
összefüggő indítványok az ezzel kapcsolatos változtatásokat vezetik át a társasági 
adótörvényen.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 101/2-es indítvány?  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 101/3-as indítvány? 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 101/4-es indítvány?  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 107/1-es indítvány? Ehhez indoklást is kérnék. 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt. Itt arról van szó, hogy a kisüzemi sörfőzdék esetében a módosító indítvány a 
törvényjavaslatban megfogalmazott húszezer hektoliteres határt leviszi nyolcezer hektoliterre, 
tehát csökkenti azt a mennyiséget, amely alapján kisüzemi sörfőzdének lehet minősíteni egy 
sörfőzdét.  

 
ELNÖK: Ennek mi az indoka? Ön szereplője volt az előkészítésnek annak idején, 

amikor felmerült, hogy akik nem licencjog alapján gyártanak sört egy unióban használatos 
adókedvezményt adtunk, ezek szerint 50 százalékos adómértékig csökkenthető az adózott 
termék mértéke, és akkor még a húszezer hektoliteres éves kapacitásnál gondoltuk ezt a 
kisüzemi kategóriát. Most miért gondolja a kormány, hogy csak nyolcezer hektoliter/éves 
kapacitásnál nevesíthető vagy az alatti termelés esetében kisüzemi a sörfőzde?  

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal jelzése alapján felmerül az az aggály, hogy ha megadjuk a húszezer hektoliteres 
lehetőséget a magyarországi kisüzemi sörfőzdéknek, akkor meg kell adnunk a külföldi 
kisüzemi sörfőzdék számára is, és ez azt jelenti, hogy adott esetben a külföldi kisüzemi 
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sörfőzdék is hozhatnak Magyarországra alacsonyabb adómértékkel, 50 százalékos 
adómértékkel Magyarországra sört, ami adott esetben jobban, erőteljesebben érintheti azt a 
költségvetési hatást, ami az alacsonyabb adómértékkel függ össze. Egyébként a tapasztalatok 
szerint a magyarországi kisüzemi sörfőzdék döntő többsége nyolcezer hektoliter alatti …  

 
ELNÖK: Ez lett volna a következő kérdésem.  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt hiszem, egy 

kisüzemi sörfőzde van, amelyik a nyolcezer hektoliter közelében lévő termeléskapacitással 
rendelkezik.  

 
ELNÖK: Értem. Varga Gézának ezek után is van kérdése?  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Azzal érvelni, hogy akkor az azonos kategóriába kerülő 

külföldi kis sörfőzdék is be tudnak ide hozni, az enyhén szólva sántít, hiszen azért ezek a kis 
sörfőzdék jellemzően a helyi piacra termelnek, és ugye most azzal öntjük ki a mosóvízzel a 
gyereket is, hogy de akkor a külföldiek is. Hát külföldön aki ilyen kis sörfőzdét működtet, az 
nyilván az ottani helyi piacra próbál termelni. Annak eszébe nem fog jutni, hogy akkor ő 
exportáljon Magyarországra.  

 
ELNÖK: Ez egy izgalmas kérdés, hogy fele adóval egy németországi vagy cseh 

bejáratott, akik már sokkal régebb óta alkalmazzák ezt az adómértékét, tehát az üzemét 
megerősíthette kapacitás és minőség tekintetében, hogy hogyan lép egy ilyen helyzetre, hogy 
fele adóval is beléphet a magyar piacra. Mert az általános uniós szabály az, hogy amit 
magyarországi üzemeltetőnek megengedünk, ugyanazt kell az ugyanebbe a kategóriába 
tartozó unós termelőnek is megengednünk. Tehát ez valóban izgalmas, hogy hol ez a határ, de 
a kormány képviselője jelezte, hogy hozzá kíván szólni. 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, van azért alapja 

az adóhatóság érvelésének, mert adott esetben a határ mentén akár román, szlovén, szlovák 
kisüzemi sörfőzdék képesek szerződést kötni magyarországi sörértékesítő vendéglátó-ipari 
egységekkel, és lehet, hogy nekik ebben nagyobb tapasztalatuk van. Magyarul, lehet, hogy 
kiszorítanák még a magyarországi kisüzemi sörfőzdéket is.  

 
ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja (Szavazás.) Fájó szívvel, 

de a bizottságunk támogatja ezen érvek alapján. 
A 113/1-es indítvány, ami összefügg a 113/2-essel, a 339/8 és 343/1-es indítvánnyal. 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja? (Szavazás.) Többség. 
A 113/3. indítvány következik.  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Ez egy minimális, technikai jellegű módosítás. Kérdés, észrevétel van-e? 

(Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség.  
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A 115/1. indítvány következik. 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja az indítványt. Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség támogatja. 
A 115/4. javaslat következik. A kormány?  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja az 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség.  
A 165/1. javaslat következik, amellyel összefügg a 168/61., a 168/2., a 168/3. és a 

173/1. indítvány. Most a 165/1-eshez lapozzunk! A kormányt kérdezem közben. 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kérem a tisztelt 

bizottságot, hogy ne együtt, hanem külön-külön ajánlási pontonként szavazzon erről a 
csomagról. 

 
ELNÖK: Legyen szíves akkor bontani nekünk, hogy melyikekről hogyan! 

Mindegyikről egyenként? Így egyik sem fog összefüggeni, ha ön kéri. Mert akkor most 
rögtön oda fogok lapoztatni… (Gőgös Zoltán: Ehhez majd lesz kérdésem, Sanyi!) Igen. Tehát 
akkor a 165/1-est nézzük, utána pedig az előbb említett sorrendben végigszavaztatom 
egyenként a jelenleg még kapcsolódónak kimutatott indítványokat is. Most tehát akkor a 
165/1. javaslatot kérdezem. 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 165/1. indítványt 

nem támogatja a kormány.  
 
ELNÖK: Értem. Akkor az indoklását is megkérdezzük, mert itt valószínűleg egy olyan 

részhez érkeztünk, amelynél az összefüggő, kapcsolódó javaslatok egyik részét támogatni 
szeretné a kormány, a másik részét pedig nem. Hogyha ezt most kifejtené, akkor együttesen 
megbeszélhetnénk az összes ehhez kapcsolódó, a négy egyéb indítványt is. Akkor kérem, 
hogy jelezze, hogy melyikeket támogatja a kormány, és melyikeket nem! 

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja ezt az imént említett 165/1. javaslatot és a 168/1. indítványt. Ez a két indítvány 
függ össze egymással, és tulajdonképpen azt célozzák, hogy 2013. január 1-jétől legyen 
lehetőség a telekadó tárgyi hatályának kiterjesztésével a termőföld adóztatására. Ezt az 
indítványt a kormány nem támogatja, tekintve, hogy nem kívánja a termőföldre kiterjeszteni a 
telekadó tárgyi hatályát sem 2012-től, sem 2013-tól.  

Ellenben a 168/2. és a 168/3., valamint a 173/1. indítványokat támogatja a kormány. 
Ezek közül a 168/2. és a 168/3. indítvány lényegileg technikai, pontosító szöveg a nettó 
árbevétellel összefüggésben. A 173/1. indítvány annyiban érdemi, hogy a közszolgáltató 
szervezet körét szűkíti a víz-, a melegvíz-, a távhő- és a csatornaszolgáltatókkal. Ez azt jelenti, 
hogy a helyiadó-törvény alkalmazásában ezek a szervezetek már nem lesznek közszolgáltató 
szervezetek, és ez azzal is együtt jár, hogy számukra az úgynevezett feltételes helyiadó-
mentesség már nem jár. Ez az önkormányzatok adómozgásterét, adószabadságát némileg 
bővítő rendelkezés.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem árulok el nagy titkot, hogy pont a 165/1. és az 

ahhoz kapcsolódó 168/1. indítvány miatt kezdeményeztem, hogy a Mezőgazdasági bizottság 
külön tárgyalja meg a költségvetési bizottság által benyújtott indítványokat, éppen a 
termőföld adóztatása miatt gondoltam, hogy erre szükség lesz.  

Gőgös Zoltán alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen. Azzal természetesen egyetértünk, hogy ez ne 

legyen, csak ezt én azért alapvetően furcsállom, mert ezt a módosítócsomagot nyilván nem a 
költségvetési bizottság munkatársai készítették el még a múlt héten, az meg aztán fölöttébb 
furcsa, hogy ezt a csomagot a költségvetési bizottság ülésén a miniszterelnök szóvivője 
erőltette át, úgy, hogy igazából a tartalmáról sem tájékoztatta a bizottság tagjait, többek között 
az elnök urat sem. Én nem értem ezt a játékot. Mert itt arról szól valami, hogy csináljunk 
valami rosszat, utána azt mondjuk, hogy aki azt észreveszi, az hülye - már ne haragudjanak, 
hogy így fogalmazok, de én ezt kaptam meg a minisztériumtól, hogy én olyat feszegetek, ami 
nem létezik; csak egy olyan módosító létezett, amit a költségvetési bizottság kormánypárti 
többsége kellett hogy benyújtson, mert az ellenzék nem is vett részt ezen a bizottsági ülésen, 
mert amikor meglátták ezt a módosítócsomagot, hogy a fél adótörvényt átírják másfél óra 
alatt, akkor természetesen kivonultak az ülésről. Tehát én nem értem ezt a típusú kormányzati 
logikát. Mondjuk a másik az, hogy abban is van egy kis pikantéria, hogy mi most tárgyalunk 
valamiről, közben a támogatotti sor meg készen van. Tehát hogyha mondjuk most a 
Mezőgazdasági bizottságnak erről más véleménye lenne, akkor már támogatotti sort nem 
lehetne csinálni, ez, azt gondolom, egyértelmű, ezt múlt hét csütörtökön éjfélig be kellett 
nyújtani, most meg itt vagyunk hétfőn, a szavazások előtt mondjuk hat órával.  

Abba kellene hagyni ezt. Azt hiszem, hogy feleslegesen nem kellene hergelni az egyes 
ágazatok szereplőit, ugyanis ez a módosító javaslat azért is volt nagyon-nagyon galád, mert 
most már szétszedték, az államtitkár úr is jelezte, hogy külön-külön szavazgassunk, de ez egy 
darab módosító javaslat volt a 164. számon, amelyben benne volt az, hogy ne legyen 
3 százalékos értékarányos ingatlanadó, de legyen termőföldadó - ez egy módosító javaslat 
része volt. Most milyen helyzetbe hozta volna a kormány a képviselőket? Ha mi azt mondjuk, 
hogy nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot, akkor mi lett volna a következő reakció? 
Hogy az ellenzék nem ért egyet azzal, hogy ne legyen értékarányos ingatlanadó. Ha meg nem 
támogatjuk, akkor meg mit mondtak volna? Hogy azzal nem ért egyet, hogy ne legyen 
földadó. Na, most akkor erre mit lehet lépni? Azt, amilyet én még egyébként nem láttam, 
hogy egy darab módosítót négy vagy öt darab ajánlási pontra szétszedtek - nem tudom 
egyébként, hogy a Házszabály erről hogyan rendelkezik, valószínűleg meg lehet oldani, de 
nem nagyon volt erre példa, szeretném jelezni.  

Úgyhogy nekem az a bajom ezzel egyrészt, hogy olyan dolgokról tárgyalunk, 
amelyeknek a támogatotti sora már a kezünkben van, tehát innentől kezdve erre már 
kormányzati szinten befolyásunk nincsen; másrészt meg hogy a miniszterelnök szóvivője 
minek, miért adja a nevét olyanhoz, amit egyébként a kormány nem támogat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdést ugyan nem vetett fel, de megjegyzem, hogy a 

képviselők által benyújtott módosító indítványt… (Gőgös Zoltán: A költségvetési bizottság!) 
…akár a költségvetési bizottság által benyújtott módosító indítványt a jogi főosztály 
jogtechnikailag több részre bonthatja. Ez az eljárás nem egyedi, nagyon sokszor előfordult. A 
többi részével meg, azzal, hogy földadót nem kellene kivetni, a bizottság tagjai, legalábbis 
akikkel eddig tárgyaltam, a kormányoldalon is egyetértenek.  

Térjünk vissza a 165/1. indítványhoz, amelyet a kormány nem támogat! Szavazunk 
róla. Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott.  
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A 168/1. indítványhoz térünk vissza. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen, 
egyharmadot sem kapott. 

És akkor most a 168/2. indítványra térünk rá, amelyet a kormány támogat, ahogy 
hallottuk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt az indítványt. Aki igen, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) A többség.  

A 168/3. indítványról szintén úgy nyilatkozott a kormány, hogy támogatja. A 
bizottságot kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A többség.  

A 173/1. indítvány a közszolgálatiság új fogalmi rendszerével kapcsolatos. Ki az, aki 
támogatja ezt az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez is többség.  

Így térünk rá a 212/1. indítványra, amely kapcsolódik a 215/1., a 218/2., a 222/1., a 
224/2., a 224/3. és a 225/1. javaslathoz. A 212/1. indítványhoz lapozzunk! A kormány 
véleményét kérdezem közben.  

 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítványt.  
 
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 225/2. indítványról mi a kormány álláspontja?  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

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

az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez többség.  
A 321/7. indítvány következik, amely kapcsolódik a 321/8, a 339/4., a 348/6., a 365/2., 

a 166/1. és a 366/2. javaslathoz. Mi a kormány álláspontja? 
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: A 321/7-esről van tehát szó - ez már a II. kötetben lesz megtalálható. 

(Közbeszólás: 191!) Oldal? (Közbeszólás: Oldal.) Köszönjük. Kérdés, észrevétel van-e? 
(Senki nem jelentkezik.) Nincs. A javaslat a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos. 
Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) A többség.  

A 322/1. indítványról kérdezem a kormány álláspontját.  
 
KANYÓ LÓRÁNT ISTVÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány 

az indítvány elfogadását.  
 
ELNÖK: A 322/1. indítványról van szó, amely kapcsolódik a 339/9., a 345/2. és a 

347/1. javaslathoz. Hányadik oldalon találjuk ezt meg? (Közbeszólások: A 217. oldalon!) A 
szociális hozzájárulás újrapontosítása, mert ebben már volt egy, az általános vitához is 
benyújtott módosító indítvány, ha jól emlékszem, itt tehát annak az újradefiniálására kerül sor. 
Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja 
az indítványt? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) A többség.  

Kérdezem, hogy van-e olyan indítvány, amelyről képviselőtársaim dönteni 
szeretnének, de itt nem jelöltük ki. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.  
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Akkor a második napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a jelenlétet.  

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

A harmadik napirendi pont kapcsán kérdezem, hogy az állatok védelméről szóló 
törvényjavaslathoz a minisztérium képviselete megérkezett-e, van-e itt ilyen kolléga. (Dr. 
Czeglédi Beáta jelzésére:) Köszönöm szépen. (Rövid szünet.) Tehát az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvényjavaslatnak ma lesz a zárószavazása, és a zárószavazáshoz módosító 
indítványok kerültek benyújtásra. Ugyan mi nem látjuk át, hogy mennyi módosító indítvány 
kerül benyújtásra, mert jelenleg ülésezik, vagy már ülésezett az ezzel foglalkozó 
alkotmányügyi bizottság, és ott derül ki a végleges változat - lehet, hogy a kormány 
képviselőjének már van erről információja. Hozzánk azonban eljutott a kormány, tehát a 
beterjesztő által javasolt, a zárószavazáshoz benyújtandó módosító indítvány, és nekem ehhez 
lennének olyan irányú kérdéseim, hogy melyik módosítást mi indokolja, és fel is vetnék egy-
kettőt, ha szabad megfogalmaznom, és kérdezem, hogy ha rosszul értem, vagy nem értem, 
akkor ezeket hogyan kezeli le a törvénytervezet.  

Az indoklásban azt látjuk, hogy két bizottsági módosító indítvány indukálja döntő 
mértékben a most benyújtott koherenciaindítványt, ez a 4247/51. és a 4247/50. indítvány, a 
bizottságunk nyújtotta be ezeket. Ehhez kapcsolódóan aztán az indítványok számomra nem 
egészen ezt követik mindig, és azt szeretném megkérdezni, hogy egységes rendű lesz-e így az 
ebek nyilvántartása, oltása, transzponderrel való megjelölése és bármilyen ügyviteli eljárás. 
Például a 7. §-nál a benyújtandó koherenciaindítvánnyal eltörlésre kerülne az, hogy: „Az 
állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel 
jelölt-e.”. Nem érzik ennek a szükségességét, vagy más jogszabályban, netán rendeletben lesz 
ez kezelve? Elnézést kérek, de a gyorsítás miatt - lehet, hogy ez most rossz szó - feltenném 
ezeket a kérdéseket, rögtön lehetőséget adnék, hogy ezekre reagáljon, és utána a bizottsági 
tagok részére lehetőséget adok, ha felmerülnek még további kérdések. Most ennek az első 
feltett kérdésnek a megválaszolására megadom a szót. 

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm 

a meghívást is. Czeglédi Beáta vagyok a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-
felügyeleti főosztályáról. Ezzel az egész komplexszel kezdeném, hogy miért is kerültek ezek 
kivételre. A módosító indítvány azt célozza, hogy az országos adatbázis működtetője az állam 
lesz. Jelenleg folynak a tárgyalások, hogy ezt technikailag hogyan tudjuk megoldani, hogy 
egy webes alapú vagy egy hatóság által elérhető adatbázisról lesz-e szó. Emiatt kiszedtük 
azokat a technikai jellegű előírásokat, amelyek az adatbázis működtetésével lennének 
kapcsolatosak, és amikor a törvénymódosító javaslatokat tárgyaltuk, akkor már többször 
említettük azt, hogy kormányrendeletet készítettünk a törvényhez kapcsolódóan, ezt a 
kormányrendeletet visszavinnénk a kormány elé, és ebben rendeznénk ezeket a technikai 
részleteket, attól függően, hogy hogyan is tudjuk kialakítani ezt az adatbázist. Terveink szerint 
mi is egy webes alapú adatbázist szeretnénk kialakítani, ahova az állatorvosnak kellene 
úgymond beregisztrálnia a csip adatait és azokat az adatokat, amelyeket a törvény leír. A 
törvényben kell szabályozni, hogy milyen adatokat tarthat nyilván egy adott állami szervezet, 
és a kormányrendelet szabályozná azokat a technikai részleteket is, hogy mi az állattartó 
feladata, mi az adatbázis üzemeltetőjének a feladata, mi az állatorvos feladat, de azért szedtük 
ki ezeket a technikai jellegű előírásokat, hogy annak függvényében, hogy az adatbázist 
hogyan tudjuk kialakítani, jól át tudjuk gondolni, és minden egyes részletét tudjuk 
szabályozni. Hogyha a gyakorlatban még bármi felmerül ezzel kapcsolatosan, könnyebb a 
kormányrendeletet módosítani, mint egy törvényhez hozzányúlni.  
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Röviden ennyit, és akkor majd a többiről is nagyon szívesen beszélek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Tehát akkor - konkrétan kérdezem - önök is továbbra is szükségesnek, 

természetesnek tartják azt, hogy az állatorvos meg kell hogy vizsgálja minden egyes 
hozzákerült ebnél, hogy transzponderrel rendelkezik-e, csak ez rendeletben lesz szabályozva.  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ugyanígy kérdezem a 7. § 42/A § (3), módosuló (2) bekezdésénél, hogy 

8 napon belül a beavatkozást végző állatorvos köteles az adatokat rávinni erre az adatbázisra. 
Ez is kötelező továbbra is, csak rendeleti úton lesz szabályozva? 

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, igen. 
 
ELNÖK: Rendben.  
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az összes kikerülő 

szöveget a kormányrendelet fogja tartalmazni. 
 
ELNÖK: Értem, és ígérem, hogy ha majd bővebb kifejtést kérek, akkor azt is jelzem. 

Tehát ezt így akkor egyértelműnek látom, nem veszik el a rendszerben sem ez a kötelezettség, 
csak rendeleti szinten lesz szabályozva.  

Meg szeretném kérdezni, hogy láthatólag mindenhol javaslatot tettek arra, hogy az 
úgynevezett „országos elektronikus” szavakat vegyük ki az „adatbázis” szó elől. Nem tudom, 
hogy ez mindenhol sikerült-e, de egy helyen - lehet, hogy csak nálam van ilyen típusú 
nyomtatván -, ennél a 7. §-nál a (3) bekezdésnél, amely (2) bekezdésre módosul, annak az 
utolsó mondatában változatlanul ott van kiemelés nélkül az országos elektronikus adatbázisba 
való regisztráció díja.  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ezt direkt benne akarták hagyni? 
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem.  
 
ELNÖK: Nem. Értem. 
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A (2) bekezdés, vagyis 

most már (1) bekezdés fogja azt mondani, hogy: „a továbbiakban: adatbázis”. Annak 
érdekében, hogy egyszerűbb legyen a törvény szövege, használnánk az „országos elektronikus 
adatbázis” helyett összefoglalóan azt, hogy: „adatbázis”. 

 
ELNÖK: Értem, de ezt akkor hol tetszenek majd kijavítani?  
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Még nem kerültünk 

napirendre az alkotmányügyi bizottság ülésén… 
 
ELNÖK: Jó, akkor ezt jelzésként akartam felvetni, hogy ott azért benne maradt az, 

amit önök ki akartak venni. 
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DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ezen 7. §-nál a régi (5), a jelenleg (4) bekezdésnek javasolt módosításnál a 

b) pontban a kezelő állatorvos nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét nem 
látják szükségesnek rögzíteni. Ezt a rendeletben sem fogják előírni? Mert látom, hogy helyette 
mindenhol a magánállatorvos neve és kamarai bélyegzője száma szerepel, ezt a logikát viszik 
keresztül. Nem okoz-e ez problémát, amikor vissza kell keresni az állatorvost, magyarul majd 
amikor az önkormányzatoknak ebnyilvántartást, ebösszeírást és minden egyebet kell tenniük, 
és valami utalásra meg kellene keresni a kezelő állatorvos nevét, csak egy állatorvos nevét 
meg a kamarai bélyegzője számát látnak majd az adatbázisból. Ebben az esetben az 
önkormányzat ügyintézője nem tudja elérni ezt az állatorvost, csak úgy, hogy az Állatorvosi 
Kamarától kikéri ezt a bélyegzőszámot. Kérdezem, hogy az Állatorvosi Kamara ezt minden 
további nélkül kiadja, illetve ellenszolgáltatásért vagy anélkül adja-e ki. Számomra 
logikusabb lett volna, hogyha rögzítjük, és az adatbázis-kezelő, netán az önkormányzat 
számára egyértelműen ott lenne a kezelő állatorvos neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus 
levélcíme.  

Ezt azért sem értem, mert a 4247/51. bizottsági módosító indítvánnyal - amelyre 
hivatkoznak, hogy amiatt kellett ezt átírni - szavaztuk be éppen a 3. pontjába a kezelő 
állatorvos nevének, lakcímének, telefonszámának, elektronikus levelezési címének a kötelező 
rögzítését. Akkor egy kormányzati támogatás is volt e mögött az indítványunk mögött, most 
pedig ezt mégiscsak kiveszik. Ennek mi a logikája, és nem okoz-e problémát a későbbiekben 
az önkormányzat részére ez a kapcsolattartásnál?  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 

logikánk az volt hogy a veszettségoltást, a transzponderrel való bejelölést, az ivartalanítást 
különböző állatorvosok végezhetik, és nem elegendő csak a kezelő állatorvosnak az egyszeri 
berögzítése, hiszen a tulajdonos bárhova elviheti a kutyáját. Ezért szeretnénk azt, hogy 
minden egyes nyilvántartandó tevékenységnél - transzponder, ivartalanítás - az, aki végezte, 
rögzítésre kerüljön, és ez véleményem szerint visszakereshető a kamaránál a bélyegző 
sorszáma alapján. Hogyha… 

 
ELNÖK: Ezt én értem, csak épp az a kérdésem, hogy ilyenkor az önkormányzat, 

ahelyett, hogy látná, hogy ki végezte ezt a műveletet, ha netán kapcsolatba kell lépni vele, 
mert mondjuk egy harapás vagy bármi történt, és megfogták a kutyák, ezt nem tudja 
megtenni, hanem elkezd keresni a kamaránál egy bélyegzőszámot. Ezt sokkal bonyolultabb 
eljárásnak gondolom. Aztán én nem tudom, hogy a kamarának mint köztestületnek 
kötelezettsége-e kiadni a kamarai tagjainak a teljes személyi adatait, az elérhetőségét, vagy 
netán nem is adja majd ki, és a kamara lép kapcsolatba esetleg az állatorvossal, tehát még egy 
közbeiktatott szervezet fog az önkormányzat és az érintett állatorvos között tevékenykedni? 
Vagy ezt hogyan tetszettek gondolni? Én csak hétköznapi fejjel próbálom ezt valahogy 
végigvinni, és ezt én így bonyolultnak látom.  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Véleményem szerint hogyha valaki jogsértést követ el, ha a kutyája harapott, és tényleg 
indokolt annak az állatorvosnak a felkutatása, a kamara ki fogja adni; ha nem adja ki, akkor 
biztos, hogy az állat-egészségügyi hatóság közben fog járni ezekben a dolgokban. Én nem 
látom úgy, hogy a gyakorlatban ez ne működhetne.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 
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SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Biztos, hogy ez a 

logikusabb, ahogy oda van írva, a Magyar Növényvédő Mérnöki Kamara is úgy működik, 
hogy pecsétet rak és számot ír, tehát név, szám, azon kívül pedig az interneten visszakereshető 
a számhoz tartozó ember.  

 
ELNÖK: Ezt én értem, de nem tudom, hogy az Állatorvosi Kamaránál létezik-e ilyen 

nyilvántartás, hogy szám alapján bárki megkeresheti az orvost.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Van ilyen, kötelező.  
 
ELNÖK: Jó.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): (Hangosítás nélkül:) Bevállaltuk, és a 

változások is ott vannak követve, azért, mert a lakcím, a telefonszám és az elektronikus cím 
változhat, azok nem állandó dolgok. És a változásbejelentési kötelezettségem nekem mint 
kamarai tagnak az országos kamara felé van, neki pedig nyilvánosságra kell hoznia.  

 
ELNÖK: Rendben. Hogyha ez ilyen nyilvános felületen működik, akkor az egy 

önkormányzat számára is elérhető.  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): (Hangosítás nélkül:) A 

növényvédősöknél így van.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Szintén az 5. oldalon a 7. § 42/A § (8) bekezdése a eltörölné a 

transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén való adatrögzítést. Ezt azért 
tetszenek itt eltörölni, mert szintén rendeletben lesz majd szabályozva? 

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, akkor nincs is több kérdésem ezzel kapcsolatosan.  
A - most már - 42/C § (5) bekezdése, amely a 7. oldalon található, szintén egy 

elhagyást javasol, az (5) bekezdés elhagyását: „az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző 
állatorvos az oltási könyv megfelelő rovatának kitöltésével igazolja.”. Ezt az igazolást nem 
kell megtenni, vagy rendeletben szabályozzuk, és ott kell megtenni? 

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez is a kormányrendeletbe 

kerülne át.  
 
ELNÖK: Jó. Tehát az igazolást továbbra is be kell majd írni az oltási könyvbe. 
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Jó. És akkor a 8. oldalon a 10. §-t illetően szintén van egy elhagyás, 

amelyben szintén rögzítési kötelezettség alól mentesítenek nem is tudom kit, a tulajdonost 
vagy a transzpondert behelyezőt, de felmentik ez alól. Lényegében megint csak arra irányul a 
kérdésem, hogy rendeletben szabályozzák-e ezt a típusú adatrögzítési kötelezettséget.  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, a 48/C § erre irányul, 

hogy akkor az kormányrendeletben lenne, a 48/D § pedig eltörlésre kerülne, mert már nem 
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fogjuk tiltani a szőrméért tartott állatokat, hanem külön kormányrendeletben, és így 
okafogyottá válik a 48/C §.  

 
ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szavazni nem kell erről, hiszen lehet, 

hogy még nincsenek is benyújtva ezek az indítványok. Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) 
Igen, Ódor Ferenc. 

 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezni szeretnék a 

minisztérium képviselőjétől. Az 5. oldalon a 7. § azt tartalmazza, hogy: „A veszettség elleni 
védőoltás során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző 
magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát.”. Ez valahol arról szól, hogy 
folyamatosan, minden évben tulajdonképpen listaszerűen ott lesz, hogy mely oltóanyagokkal 
oltottunk az oltások során? (Dr. Czeglédi Beáta: Igen.) Tehát itt meg lehet nézni, hogy ha 
12 évig él egy kutya, 12 év alatt milyen oltások voltak. Ezeket az adatokat ki fogja bevinni 
ebbe a rendszerbe? - ez volna a kérdésem. Illetve mennyire áll össze ez - ez nem az 
előterjesztésben, hanem a módosító javaslatban van -, tehát legalább egyszer kell hogy 
összeírja, és ez a hároméviség mennyiben lesz majd valóban lefedő? Lehet, hogy az 
adóbeszedésnél aztán megcsinálják évenként az összeírást, és ez csak egy ráutaló magatartás a 
dologban. Tehát ki viszi be ezt a számtalan adatot? Mert ha mindezeket be kell vinni, rendben 
van, hogy egy klikkeléssel be lehet vinni, mert - mit tudom én - ilyen oltóanyagtételt 
használtam, de ez egy elég komoly adatszolgáltatás, ami alatt a mennyiséget értem. Ki ennek 
az egésznek a felelőse? Köszönöm szépen.  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez is 

olyan kérdés, aminek a szabályozását le kell vinni kormányrendeleti szintre. Terveink szerint 
az állatorvosnak, a kezelő állatorvosnak kell ezt bevinnie. (Dr. Ódor Ferenc: Az oltó 
állatorvosnak.) Igen, az oltó állatorvosnak. Azt is nagyon szeretnénk, hogy ez a veszettség-
nyilvántartás teljesen működjön és kiegészüljön, tehát ne csak a transzponder-, hanem a 
veszettséggel kapcsolatos nyilvántartásra is legyen egy országos adatbázis.  

 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Elnézést, hogy ilyen párbeszéddé alakult a dolog. 

Rendben van, hogy csinálunk egy összeírást az önkormányzatnál - tudjuk, hogy van ezer 
kutya, most én 800-at vagy nem tudom hányat oltottam be, mert most már a 
magánállatorvosok közül bárki olthat kutyát -, de az önkormányzatot miért nem használjuk fel 
erre? Az állatorvosokat adatbevitelekkel… Ezt én egy kicsit olyannak gondolom, hogy ha 
ebrendészet, mert ez ebrendészet, akkor az ebrendészet kapcsán ilyen értelemben hadd adjak 
javaslatot arra, hogy az önkormányzatnak kellene ezt megcsinálnia, az szed érte adót, annak 
van embere hozzá, annak van eszközállománya, én meg adok egy listát, hogy ezeket 
beoltottam. Úgyis egyeztetnünk kell a dolgot. A bevitel, az adatbevitel egy óriási munka. Az a 
kérdésem, hogy hol lesz ez nyilvántartva: országosan, megyei szinten? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megadom a szót. 
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez az 

országos elektronikus nyilvántartásban lenne akkor nyilvántartva, azoknak az ebeknek, 
amelyeket bevisznek az elektronikus nyilvántartásba, azoknak a veszettségadatait tudják 
bevinni. Véleményem szerint annak az állatorvosnak kell bevinnie ezt az adatot, aki elvégezte 
ezt a beavatkozást, és az önkormányzatokra szerintem azáltal, hogy felfedezzék azokat az 
ebtartókat, akik nem jogkövetőek, így is nagy teher fog hárulni, úgyhogy meg kell osztani 
ezeket a terheket. (Dr. Ódor Ferenc közbeszól.)  
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ELNÖK: Bocsánat, még egy kezet láttam, Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm. Annyit szeretnék 

megkérdezni, hogy az összeírás és a nyilvántartás kinek lesz a feladata, tehát külön az 
összeírás, meg külön a nyilvántartás.  

 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Az van 

benne, hogy háromévente kell az önkormányzatnak ebösszeírást végeznie a településen. Mi 
ehhez az önkormányzatnak szintén hozzáférést biztosítunk az elektronikus adatbázishoz. Ő a 
helyi adatbázisát össze tudja vetni az elektronikus adatbázissal, és a kettő különbségeképpen 
fog kiderülni az, hogy melyek azok a kutyák, amelyek nincsenek transzponderrel megjelölve, 
melyek azok, amelyek az ő helyi adatbázisukban szerepelnek, az országos adatbázisban 
viszont nem. Így fogjuk megtalálni azokat a kutyákat, amelyek nincsenek transzponderrel 
megjelölve. (Közbeszólások.) Nem, nem, nem, az országos adatbázisnak az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv, az MgSZH lesz a tulajdonosa, és akkor ő fogja működtetni ezt az adatbázist. 
Remélhetőleg webes alapon tudjuk működtetni, és mindenkinek lesz hozzáférése, 
önkormányzatoknak, magánállatorvosoknak, hogy felvigyenek adatot. Az 
önkormányzatoknak hozzáférést biztosítunk, a többi hatóság, a nyomozati hatóság, az 
ügyészség részére pedig kérésre biztosítunk hozzáférést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem csak egy nagyon rövid 

kérdésem van. A macskák mikor következnek? (Derültség.)  
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): A terveinkben szerepel, és 

a következő lépésnél nagyon szeretnénk azt a problémakört is megoldani, de az jóval 
nagyobb, mint a kutya, és nem tudom, hogy a megoldási lehetőség hol lesz.  

 
ELNÖK: Szerencsére nem harap akkorát.  
Ha nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor lezárom a harmadik napirendi 

pontot. Köszönjük szépen a tájékoztatást.  
 
DR. CZEGLÉDI BEÁTA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm.  
 

Egyebek 

ELNÖK: Az egyebekben szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy várhatóan 
mához egy hét múlva, ugyancsak 12 órakor tárgyalnánk meg a kárenyhítéshez kapcsolódó 
módosító indítványokat, azzal szerintem végezni tudunk ennyi idő alatt. 22-én, rá egy napra,  
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tehát kedden délelőtt 10 órakor viszont a költségvetéshez és a megalapozó törvényekhez 
benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalása kerül sorra. (Sáringer-Kenyeres 
Tamás: És holnap 10-kor az elmúlt nyolc évet vizsgáló albizottság ül. - Közbeszólások: Az 
szerdán lesz.)  

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 4 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Molnár Emese 


