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Napirendi javaslat  

 

1. a) A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-

előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő 

magyar stratégiáról szóló 53/2006.(XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 

2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés (J/4748. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

b)  A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-

előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő 

magyar stratégiáról szóló 53/2006.(XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 

2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 

(H/… szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

 

2. A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, 

gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5708. szám)  

(Általános vita)  

 

3. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat (T/5539. 

szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám)  

(Általános vita)  

 

5. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
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Jakab István (Fidesz)  
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Pócs János (Fidesz)  

Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  

Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  

Harangozó Gábor (MSZP)  

Magyar Zoltán (Jobbik)  

Varga Géza (Jobbik)  

Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  

 

Helyettesítési megbízást adott   
Gőgös Zoltán (MSZP) távozása után Harangozó Gábornak (MSZP)  

Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Hanó Miklósnak (Fidesz)  

Farkas Sándor (Fidesz) megérkezéséig Horváth Istvánnak (Fidesz)  
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Z. Kárpát Dániel (Jobbik) távollétében Varga Gézának (Jobbik)  

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Andorkó Rita (Vidékfejlesztési Minisztérium)  

Birinyi József elnök (Hungarikum Szövetség)  

Farkas Krisztina helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium)  

Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  

Dr. Komári Ágnes Eszter minőségügyi szakreferens (Vidékfejlesztési 

Minisztérium)  

Dr. Laczka Éva elnökhelyettes (Központi Statisztikai Hivatal)  

László Tibor megbízott főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 9 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait a 2012 első félévi első ülésnapunkon, 

köszöntöm a munkánkat segítő tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 

kísérik bizottságunk nyílt ülését! A mai napirendtervezetet jó időben kiküldtük, hiszen a múlt 

héten keddre terveztük ezt az ülést, de akkor a hirtelen jött nagy mennyiségű hó miatt többen 

jelezték, hogy fizikai képtelenség feljutni Budapestre, ezért halasztottuk el az ülést a mai 

napra. Ez egyben egy jelzés lenne minden bizottsági tag és netán a kormány képviselői 

számára, hogy ma viszont korlátos az időnk, 13 órakor a miniszterelnök úr nyitó beszédével 

kezdődik a parlamenti ülés, amelyen többen ott szeretnénk lenni. Ennek figyelembevételével 

kérem majd minden képviselőnek a lényegre törő hozzászólását.  

A napirendtervezetet, mint említettem, mindenki megkapta. Kérdezem, hogy van-e 

kérdés, észrevétel ehhez a tervezethez, mert amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. (Senki 

nem jelentkezik.) Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet. Aki igen, az 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt egyhangúnak látom. Ezek szerint fogunk haladni.  

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 

alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról 

szóló 53/2006.(XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról 

szóló J/4748. számú jelentés;  

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 

alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról 

szóló 53/2006.(XI.29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról 

szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (Döntés bizottsági önálló indítvány 

benyújtásáról) 

Az első napirendi pont a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és 

élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő 

magyar stratégiáról szóló 53/2006-os országgyűlési határozatban foglaltaknak a 2009. és 

2010. évi végrehajtásáról szóló jelentésről fogunk tárgyalni, majd pedig az ehhez kapcsolódó, 

benyújtandó határozati javaslatunkat vitatjuk meg a b) pontban. A kormány részéről a 

helyettes államtitkár úr vezetésével a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőit köszöntöm, és 

megadom a szót az előterjesztőnek.  

 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Engedjék meg, hogy tekintettel a bizottság 

munkarendjére nagyon röviden adjak tájékoztatást a 2009. és 2010. évi géntechnológiai 

tevékenységgel kapcsolatos történésekről. Most csak a lényegi kérdésekre koncentrálnék, és 

kérdés esetén természetesen igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni.  

A 2009. és a 2010. évben természetesen mind európai uniós, mind pedig hazai szinten 

számos olyan fejlemény, esemény történt, amely lényegi és mindenféleképpen befolyásolta a 

GMO-val kapcsolatos magyarországi gondolkodást, fejleményeket is. Első körben azt 

emelném ki, ami még egy 2009-es fejlemény, hogy az Európai Bizottság a MON 810-es 

génmódosított kukoricával kapcsolatban újfent a moratóriumunk megszüntetésére tett egy 

újabb kísérletet, amely - az itt lévők talán tudják - egy nagyon komoly diplomáciai, szakmai 

munka eredményeképpen úgy alakult, hogy 2009. március 2-án az akkori környezetvédelmi 
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miniszterek tanácsa az Európai Bizottságnak a moratórium megszüntetésére irányuló 

javaslatával szemben döntött, és éppen ezért Magyarország a MON 810-es kukoricára 

vonatkozó moratóriumát fenn tudta tartani. Azt gondolom, hogy ez ennek az időszaknak az 

egyik legfontosabb és legmeghatározóbb sikereseménye a magyar GMO-mentesség 

megőrzése szempontjából.  

Természetesen nemcsak a MON 810 körül forog és forgott a világ akkor sem 

Európában, hiszen a kormányzati szempontból kiemelendő másik esemény az, hogy egy 

úgynevezett Amflóra burgonyával szemben, amelynek az ipari termelési, illetve 

takarmánycélú felhasználását az Európai Bizottság engedélyezte, Magyarország ezekkel az 

engedélyekkel kapcsolatban az egyik oldalon bíróságon támadta meg azokat a határozatokat, 

amelyek ezeket engedélyezték, hiszen azt gondoltuk, és azt gondoljuk, hogy ennek a 

génmódosított burgonyának olyan markergéntartalma van, amellyel kapcsolatban biztonsági 

kételyeink vannak, és azt gondoljuk, hogy az emberi egészségre, környezetre gyakorolt 

biztonsági kockázatokat az engedélyezési eljárás során nem vizsgálták. Tehát egy bírósági 

eljárást kezdeményeztünk, a másik oldalon pedig természetesen a védzáradékkal összefüggő 

magyar lépéseket szintén megtettük. Egyik oldalon tehát - csak hogy ezt a blokkot lezárjam - 

a védzáradékkal összefüggésben sikerült különböző eredményeket elérnünk.  

Ha továbblépünk ezzel kapcsolatban, akkor azt látjuk ebben az időszakban, hogy az 

egyik oldalon elindult egy folyamat, amely tulajdonképpen a nemzeti hatáskör bővítésére 

irányul ezeknek a genetikailag módosított szervezeteknek az engedélyezése során. 2010-ben 

egy olyan javaslat született az EU Bizottsága részéről, amely ebbe az irányba halad. Ez a mi 

szempontunkból azért lényeges az előbb elmondott védzáradékokkal összefüggő 

tevékenységünk alapján, mert a megnövelt tagállami hatáskör ezeket a különböző európai 

engedélyezési határozatokkal szembeni birkózást talán egy másik típusú küzdőtérre helyezné 

át, tehát más játékszabályok mentén nagyobb mozgástérrel tudnánk ezeket a különböző 

GMO-kkal szemben kizáró intézkedéseinket megtenni. A lényeg itt talán az, amiről a tisztelt 

bizottságnak mindenféleképpen tudnia kell, hogy a magyar elnökség alatt - ez már 2011 - 

nagyon komoly lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ez a nagyobb nemzeti hatáskör 

megteremtődjék, 19 tagállamot sikerült a javaslatunk mögé felsorakoztatni. Sajnálatos módon 

a lengyel elnökség alatt ezen a területen érdemi lépések nem történtek, most a dán elnökség 

egy más típusú megközelítést alkalmaz szerencsére ezzel a témával kapcsolatban, ami azt 

jelenti, hogy reményeink szerint a 2012 márciusában a környezetvédelmi miniszterek tanácsa 

már foglalkozhat is a témával, és ezen a területen érdemi előrelépésben bízunk.  

A 2009. és 2010. évi eseményekkel kapcsolatban még egy fontosabb blokkot talán 

mindenféleképpen érdemes kiemelni, amely részben már túlmutat 2011-re is. Ez pedig az, 

hogy világossá vált - különös tekintettel a 2010 nyarán történt fejleményekre, azokkal 

összefüggésben -, hogy egy szigorúbb és hatékonyabb ellenőrzésre van szükség a GMO-val 

szennyezett vetőmagok tekintetében Magyarországon. Éppen ezért egyik oldalon az elmúlt 

időszakban sikerült előkészítenünk a géntechnológiai törvény módosítását, a vetőmagtörvény 

módosítását, tehát mindazokat a törvényi szabályokat, amelyek immár az új alaptörvényben is 

rögzített GMO-mentességre való törekvésünket a jog eszközével is alá tudják támasztani. Ez a 

géntörvény, géntechnológiai törvény reményeink szerint például már februárban 

megtárgyalásra kerülhet a kormány által, és ezután a tisztelt képviselők, a tisztelt bizottság is 

ki tudja majd alakítani az álláspontját ezzel kapcsolatban.  

Nagyon sok olyan kérdés és aktualitás merült fel az elmúlt időszakban, amely egy 

GMO-munkacsoport létrehozását tette indokolttá. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy 

azok a törvénymódosítási javaslatok és azok az idő közben történt lépések, amelyek a GMO 

területén történtek, ennek a kormányzati tárcaközi GMO-munkacsoportnak a bevonásával, 

ennek a munkacsoportnak a javaslatai alapján történtek meg. Fontosnak tartom arról is 

tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy ez a munkacsoport 2012-ben, a kormányzati 
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mandátumának a meghosszabbítása után folytatni fogja a tevékenységét. Nagyon hasznosnak 

ítéltük meg az itt zajlott munkát nemcsak a stratégiai tervezés, hanem a napi aktuális 

problémák kezelése kapcsán is.  

Zárásképpen el kell mondanom, hogy kollégáink nagyon aktív tevékenységet végeztek 

és végeznek az európai döntéshozatali fórumok, illetve a különböző európai szakmai 

testületek munkájában. Ennek is köszönhető az, hogy a magyar kormányzat akár a különböző 

GMO-vizsgálatokkal összefüggésben jelenleg meglévő szabályozások, különböző eljárási 

kódexek, különböző iránymutatások olyan típusú alakításában működik közre, amely 

összhangban van a magyar GMO-mentesség és a GMO-kban meglévő kockázatok helyes, 

általunk elképzelt rendben történő kezelésével. Összességében azt tudom mondani, hogy a 

2009. és a 2010. évi géntechnológiai tevékenységnek egy sokkal intenzívebb és sokkal 

nagyobb figyelmet kapott folytatása történt meg 2011-ben, de ez természetesen nem tárgya a 

mostani jelentésünkben.  

Összességében arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy ezt a csomagot, ezt a 

jelentést támogassa, és általános vitára tartsa alkalmasnak. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság tagjainak van most lehetőségük 

hozzászólásra. (Jelzésre:) Horváth István alelnök úr! 

 

Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Vendégeink! A magam részéről 

szeretném megköszönni a szaktárcának azt az erőfeszítést, amellyel az EU-elnökség alatt, 

illetve a 2009. és a 2010. évben a nem csekély nemzetközi lobbi ellenére is sikerült 

Magyarországon a GMO-mentességet szakmailag is megalapozni, és szeretném megköszönni 

minden egyes frakciónak az ebben való együttműködését, hiszen azt gondolom, hogy ha 

valamiben, akkor ebben politikai konszenzus volt a parlamentben. Azt gondolom, hogy magát 

ezt az anyagot részemről mindenképpen és maximálisan általános vitára alkalmasnak tartom.  

Arra viszont szeretném majd mind a szaktárcának, mind a bizottságnak, illetve minden 

GMO-mentességben gondolkodónak a figyelmét felhívni, és esetlegesen hogyha erről vannak 

a helyettes államtitkár úrnak információi, arról egy külön, másik bizottsági ülésen szívesen 

egyeztetnénk, hogy az rendben van, hogy mi GMO-mentesen termelünk itt Magyarországon, 

csak az a kérdés, hogy amúgy GMO-mentes-e Magyarország. Mert hogyha a szójakérdést 

vagy egyéb olyan termékeket nézünk, amelyeket nemcsak a közösségi országokból, hanem 

Dél-Amerikából vagy akár Afrikából hozunk be, ott én nem vagyok nyugodt afelől, hogy 

minden esetben fennáll a GMO-mentesség, és az valamilyen szinten az akaratunk ellenére 

óhatatlanul bekerül a magyar élelmiszerekre, hiszen ha a szóját, illetve egyéb, mondjuk Dél-

Amerikából származó növényeket nézzük, akkor - a jövő szempontjából lesz majd 

sertésstratégia - óhatatlanul egyre több olyan takarmány fog majd bekerülni az országba, 

amelynek a GMO-mentessége nem biztos, hogy megnyugtató. Ezzel kapcsolatosan is arra 

kellene tehát törekedni, hogy vagy Magyarországon valami olyan fehérjepótló-programot 

találjunk ki, hogy ne kelljen Dél-Amerikából behozni ezeket, vagy csak olyan kontroll mellett 

hozzuk be ezeket a termékeket, amely az élelmiszer-biztonság szempontjából fenntartja a 

GMO-mentességet. Vagy adott esetben az élelmiszer-ellenőrzésnél egy olyan programot 

kellene kidolgozni - erről már többször volt szó, elnök úr is az egyik fő zászlóvivője volt 

ennek -, hogy lehetősége legyen a vevőnek választani, hogy tudja, melyik termék az, amelyik 

GMO-mentes, illetve melyik az, amelyik nem, és ezt egyértelműen el lehessen különíteni.  

Én tehát azt gondolom, hogy maga a jelentés egy jó alapot ad arra, hogy etikailag, 

szakmailag mi mit képviselünk, de azért nem szabad becsukni a szemünket, mert ezáltal 
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Magyarország még nem lesz GMO-mentes. Kérdezem tehát, hogy vannak-e e tekintetben 

elképzelések, és azok milyen ütemben állnak, amelyek a behozott, akár közösségi országból, 

illetve közösségen kívüli országból bejövő alapanyagoknál, illetve élelmiszereknél ezt a 

GMO-mentességet fenn tudják tartani, és én erre biztatom a tárcát, illetve magunkat. 

Általános vitára viszont maximálisan alkalmasnak tartom az anyagot. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló? (Varga Géza jelzésére:) 

Parancsolj, Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és a vendégeinket! A 

Jobbik Magyarországért Mozgalom is általános vitára alkalmasnak fogja tartani a jelentést, 

hiszen abban nagyon jól tükröződik az a bizonyos nemzeti összefogás, amiről mindannyian 

álmodunk, úgyhogy mi is szeretnénk elismerésünket kifejezni a minisztérium és a 

szakapparátus munkájáért. Ugyan nem a 2009. és 2010. évhez tartozik a kérdés, hanem 2011-

hez, de amikor a GMO kerül a bizottság elé, akkor, én azt hiszem, általában is érdemes 

kérdéseket feltenni. Hogy készül a minisztérium arra a tavaly az Európai Parlament által már 

tárgyalt GMO-val kapcsolatos rendeletre, amely szerint bizonyos nagyobb mozgástered ad 

ugyan a tagállamoknak, aminek akár örülni is lehetne, hogyha a rendeletnek ennél a 

mondatánál megállnánk, ugyanakkor abban nem ismer tréfát, hogy úgy mondjam, nem 

fogadja el a tagállamoknak a kereskedelmet, a vetőmagok kereskedelmét korlátozó jogkörét. 

Én azt hiszem, hogy ezen megbukhat az összes igyekezetünk, amit az ország GMO-mentessé 

tétele érdekében teszünk valamennyien, hiszen - és itt mindig a köztermesztésről beszélünk, 

nem a takarmányról, sajnos a takarmány meg az élelmiszerek kapcsán nem is tudom, hol 

kellene elkezdeni ezt a problémát megfogni - a köztermesztés vonatkozásában is ha a vetőmag 

kereskedelmét nem tudjuk meggátolni, ami ennek EP-rendeletnek az egyik szándéka, akkor 

bajban lehetünk. Hogy készül a kormány erre, tudatában van-e ennek egyáltalán? Köszönöm.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Biztos sokan meglepődnének, ha azt 

mondanám, hogy nem támogatjuk ezt a jelentést, hiszen annak egy jelentős része még a 

korábbi kormány idejében végzett munkát tükrözi vissza. Ez valóban egy olyan terület volt, 

amelyen túlságosan nagy vita nem volt, legalábbis az alapelvekben, és talán ezért is lehetett 

olyan eredményeket elérni a nemzetközi színtéren is, mert világosan látszott, hogy 

Magyarországon az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek döntő többsége amellett van, 

hogy ha lehet, akkor nálunk ne nagyon terjedjen a génmódosított növények termesztése. A 

kísértés nagy, ezt tudjuk, én is sokszor meglepődtem annak idején, amikor bizonyos amerikai 

és egyéb lobbisták - gyerekes családanya meg sok mindenki - jelentkeztek a minisztériumban, 

hogy ez milyen marha jó lenne, én meg úgy gondolom, hogy a magyar vetőmagtermelés 

szempontjából alapvetően katasztrófa lenne, hogyha ezt nem tudnánk tartani. Abban viszont a 

Pistinek rossz hírem van, hogy szóját nem nagyon lehet olyat venni, ami nem az (Horváth 

István: Tudom.), ötszörös ára lenne nagyjából. Lehet, hogy ki lehetne vadászni, de nekem 

még nem sikerült, úgyhogy ez sajnos egy ilyen helyzet. Ezt egy módon lehet talán megfogni, 

ahogy te is mondtad, hogy ha valami szójahelyettesítő növényt találunk, mert mi nem 

vagyunk egy szójanagyhatalom, azért azt tudni kell, tehát abból soha nem fogunk tudni annyit 

termelni, ami Magyarországnak elég lenne. Vannak erre próbálkozások, de azért tegyük a 

szívünkre a kezünket, eddig ez nem nagyon sikerült. Úgyhogy én ennek a munkának a 

folytatására biztatom a minisztériumot, és legyenek éberek, mert azért az látszik, hogy… 

Persze általánosságban nem mondom azt, hogy szándékosan, de a kísértés nyilván nagy.  
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Még egyet mondanék: hogy arra meg vigyázzanak, hogy az ellenőrző rendszer ne 

épüljön le tovább, mert hogyha az, ami a kormányhivatalokban zajlik, így folytatódik, akkor 

nem nagyon lesz ám ember, aki ezeket a vizsgálatokat majd korrektül elvégzi. Sokszor 

elmondtam, hogy nem értem, hogy a kormányhivataloknál miért vannak - mondhatnék kicsit 

keményebb szót is - negatív megkülönböztetéssel a volt minisztériumi, VM-minisztériumi 

emberek, ugyanis lényegesen nagyobb a létszámleépítés abban a körben, mint általában. Jó 

lenne, ha erre figyelne a tárca, hiszen egyetértési joga van, úgy tudom. Én most nem akarok itt 

kemény szavakat használni falugazdász meg egyéb ügyekben, de azért jó lenne, hogyha ebben 

valami történne, mert messze nem igaz az, amit aláírtunk még annak idején, a mi 

kormányzásunk alatt, hogy hány fő falugazdásznak kell lennie, a fele sincs meg, van olyan 

megye, ahol a fele sincs meg. Mindenkinek a figyelmét felhívnám erre, azokét is, akik annak 

idején azt a megállapodást kezdeményezték egy elég kemény demonstráció keretében. Ez 

azonban magának a jelentésnek a tartalmán és az értékén nem változtat. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Ódor Ferenc! 

 

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a 

jelenlévőket és a minisztérium képviseletében itt lévő helyettes államtitkár urat! 2006-ban, 

amiről szól a jelentés, akkor sem volt szerintem minden rendben olyan értelemben, hogy a 

GMO-sok akkor is rendelkeztek lobbierővel, mi próbáltunk ellenállni, és valamilyen szinten, 

pontosan ez a jelentés árulja el, hogy nem is eredménytelenül, lehetett ezzel a… ma még talán 

azt mondjuk, hogy tudományosan nem igazolt, hogy minden gond nélkül van. Tehát ez az 

összefogás nagyon helyes volt, és akik abban részt vettek, akár az akkori kormányoldal, akár a 

mostani kormányoldal képviseletében akkor együtt dolgozó emberek, azok előtt le a kalappal, 

mert valami jót csináltak; lehet, hogy többet is csináltak, mindenki másképp ítélheti meg, de 

ez mindenképpen alkalmas ma is arra, hogy azt az összefogást fenn tudjuk tartani. Miért kell 

hogy fenntartsuk? Pontosan azért, mert ez egy trójai faló lehet: nem tudjuk, hogy mit rejt 

belül, nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye ebben a generációban vagy egy következő 

generációban, nem tudjuk, hogy meddig vannak hatásai, ezért nagyon helyes. A minisztérium 

részéről elhangzott tájékoztató pontosan azt erősíti meg, hogy ebben egy elég határozott és 

megfelelően végiggondolt stratégia vagy gondolkodás mentén tudunk dolgozni a jövőben is. 

Hogy a bizottság mégis miért…? Bizonyára volnának itt ötletek, hogy mégis miért 

ragaszkodunk ahhoz, lehetne azt is mondani, hogy vagyunk 7 milliárdan, és enniük kell az 

embereknek, aztán más hasonló, ilyen jól hangzó mondatok is lehetnek, de ez az Európai 

Élelmiszer-biztonsági Hivatal még nem mondott olyat, ami úgy igazából…, tehát valahogy 

mintha az elnevezése nem takarná azokat a véleményeket. Az élelmiszer-biztonság egy 

rendkívül fontos dolog, ezért helyesnek tartom, hogy beszélünk róla, hogy jelentés van a 

2006-os országgyűlési határozat végrehajtásáról, mert ez csak megerősítheti mindazt, amit az 

alaptörvényben is lefektettünk, ahol elmondtuk, hogy mit szeretnénk mi ebben az országban 

megtartani. Lehet látni, hogy ilyen értelemben egyre újabb huncutságok történnek, lásd a 

tavalyi kukoricakiszántásokat, és az üzleti érdekek azt szolgálják, hogy megpróbálják 

becsempészni. 

A szójakérdés. Igen, a világ elment egy irányba. Termeltünk, meg termelhetünk most 

is szóját Magyarországon is, biztosan fontosak az árak, de ha csak ezzel operálunk, akkor egy 

biztos: hogy ha az árakat nézzük, akkor tényleg azt kell mondani, hogy fel a kezeket, minden 

jöjjön be, mert ez olcsóbb, aztán lesz, ami lesz, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Szólni kell, meg 

tartani kell a frontot, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor tényleg elözönli a mai jó 

élelmiszertermelő vidékeket, és utána nem lesz mese, és akkor majd mutogatunk egymásra? 

Én tehát egy kicsit nehézkesen tudom elfogadni ezt az uniós vagy a talán még máshonnan is 

jövő erőszakosságot, hogy márpedig ez kell. Bizonyára meg lehet termelni az élelmiszert így 
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is ennek a nagy létszámú néptömegnek, ami most már a Föld lakosságát jelenti, és ha mi akár 

az alaptörvényben, akár a mostani jelentésben elolvasta a minisztérium hozzáállását nézzük, 

akkor nagyon helyes, hogy ezt tárgyaljuk, nagyon helyes, hogy ezt megerősítjük, és jó, 

hogyha az egyéb dolgokban különböző gondolatokat valló pártok azt tudják mondani, hogy 

ennek a fenntartása fontos, mert másképp nem megy, csak akkor, hogyha ebben van egy erős 

nemzeti egység. Ezt mutatta meg 2006, és ezt kellene hogy megmutassa egy újabb 

alkalommal a magyar parlament, amikor erről beszél, amikor ennek az általános vitája és 

majd a szavazása lesz az elfogadásra vonatkozóan, hogy támogassuk továbbra is a 

kormánynak és a minisztériumnak az ilyen irányú munkáját, és minél tovább tartsuk fenn a 

mentességet, amennyire tudjuk. Ezért én nagyon remélem, hogy ez az összefogás meglesz az 

elkövetkezendő időszakban is.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  

 

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Jakab István! 

 

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jelentésben foglalt 

megállapításokkal teljes mértékben egyetértve nagyon fontosnak tartom a további intenzív 

munkát ezen a területen. Az a meggyőződésem, hogy a GMO-mentesség fenntartása nemzeti, 

nemzetgazdasági szempontból is meghatározó az egészség mellett, tehát mindenképpen 

kiemelten fontos, az első az egészség, a második pedig a nemzetgazdasági szempont.  

Szeretném jelezni, hogy jó érzés volt, amikor ez az egység létrejött - azt gondolom, 

igen sokan vagyunk ebben a teremben, akik ebben részt vettünk -, és azt kell mondjam, hogy 

ez nem csak a mezőgazdasági termelés tekintetében fontos. Gondoljuk végig, hogy például a 

méhészet szempontjából melyik az az európai uniós tagállam, amely elmondhatja, hogy mi 

GMO-mentes növényekről hordott nektárból készült mézet tudunk forgalomba hozni. Ez egy 

különleges érték. Egy dologgal vagyunk még adósok, azzal, hogy ezen termékek árában ezt a 

különleges minőséget, mondjuk már ki egyszer bátran: ezt a magyar minőséget még csak 

részben tudtuk elfogadtatni. De jön majd a következő lépés, gondolom, abban is ugyanilyen 

nagy egyetértés lesz.  

Talán egyetlen gondolat még a szójához. Tisztelt bizottság, a vidékfejlesztési 

stratégiában egyértelműen megfogalmazásra kerül a fehérjeprogram, amely nyilván 

előkészítés alatt áll. Itt van egy kifutási idő, van egy kifutási idő, de ha ezt a magas minőséget, 

ezt az úgymond magyar minőséget meg akarjuk tartani, akkor ezen a területen nyilván tovább 

kell lépni. Meggyőződésem és tudomásom szerint is a tárca ezen már intenzíven dolgozik. 

Még egyszer köszönöm mindenkinek, és javaslom a jelentés elfogadását.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Istvánnak adom át az elnöklést, mert néhány 

gondolatot szeretnék elmondani.  

 

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

 

ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, elnök úr! 

 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Hála istennek, hogy idekerülhetett 

elénk ez a napirendi pont, mert ennek az az alapja, hogy 2006. XI. hó 29-én az Országgyűlés 

elfogadott egy akkori ötpárti határozati javaslatot. De annak azért nem volt minden előzménye 

olyan egyértelmű, mint ahogy most látszik, ami után végül is ötpárti lett az a határozati 

javaslat. Az előzménye az volt, hogy benyújtásra került a koegzisztencia-, azaz az együtt-

termesztési törvény. Az együtt-termesztési törvény bizonyos feltételekkel megengedte vagy 

megengedte volna, hogy Magyarországon a bio-, a hagyományos, konvencionális termelés és 
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az e mellett létező genetikailag módosított növények termesztése is létezhessen. Ekkor mi 

ellenzékben voltunk, és gyakorlatilag egy olyan módosítóindítvány-sort próbáltunk meg 

elfogadtatni, amely lehetetlenné tette volna ezen GMO-s növények köztermesztésbe vonását. 

Ezen egy nagyon nagy vita alakult ki itt a bizottságban és a parlamentben, és pontosan ennek 

a megerősítésére szerveztünk a Felsőházi ülésteremben egy úgynevezett GMO-s nyílt napot, 

amelyre mind a GMO-s növények termesztését támogató, magyarországi szervezetekkel, 

leányvállalatokkal rendelkező multinacionális cégeket meghívtuk, mind azokat természetesen, 

akik ezzel nem értettek egyet. Egy iszonyú nagy vita alakult ki. Ekkor már próbáltuk az 

akkori kormányoldal környezetvédelmi csoportjait megkeresni - Orosz Sándor volt akkor a 

környezetvédelmi bizottság vagy kabinet vezetője az MSZP részéről -, hogy 

Magyarországnak stratégiai kérdés a GMO-mentesség. A miniszter úr, Gráf József is 

meghívást kapott akkor erre a parlamenti nyílt vitanapra, és gyakorlatilag az utolsó pillanatig 

nem tudtuk, hogy a minisztérium a kellően felkészített nyomásra hogyan reagál, és végül is 

ott a parlamenti bizottsági nyílt napon bejelentette, hogy el fognak fogadni jó néhány olyan 

ellenzéki módosító indítványt, amely a totális szigorítást, magyarul gyakorlatilag a termesztés 

megtiltását javasló módosító indítványok, tehát ezeket elfogadják, illetve egyértelművé vált, 

és a parlamentben lévő akkori pártok jelezték, hogy akkor ezt egy határozatban is mondjuk ki, 

és ez minden kormány számára legyen kötelező a későbbiekben, hiszen ameddig él egy 

országgyűlési határozat, addig az érintett kormány számára kötelező az abban lévő álláspontot 

képviselni. Ott, ezen a parlamenti nyílt napon, illetve annak következtében született meg ez a 

határozati javaslati szándék, ekkor már mind az öt parlamenti párt és a kormány is úgy látta, 

hogy valóban stratégiai érdekünk a GMO-mentesség megőrzése. A határozati javaslat viszont 

a későbbiekben felhatalmazta a mindenkori kormányt, hogy amikor bennünket pellengérre 

állítottak az Unióban… Két nagyon súlyos ilyen feltörési szándék volt az Unió részéről, 

amikor meg akarták vonni, illetve kényszeríteni szerettek volna bennünket ennek a 

határozatnak és az úgynevezett koegzisztencia-, tehát az együtt-termesztési törvénynek az 

újraírására, miszerint nálunk is meg kell ezt engedjük, hiszen általános uniós elv a 

megengedés a termesztésnél.  

A mi küzdelmünkben akkor, 2006-ban gyakorlatilag csak Ausztria volt mellettünk, mi 

voltunk a legzöldebbek - vagy nem is tudom, mivel fejezzem ki ezt a magatartásunkat -, de 

nagyon sokat segített, hogy hamarosan, 2006 év végén, 2007 elején Franciaországban színre 

lépett Sarkozy köztársasági elnök úr, és az addigi franciaországi megengedő állásponttal 

szemben tiltást vezetett be, ez egy nagyon komoly áttörés volt Franciaország súlyát, 

mezőgazdasági szerepét mindenki ismeri. Majd pedig Németországban volt egy olyan 

kormány is, az ezt megelőző, a jelenlegi kormány előtti, ahol nagykoalíció alakult ki az 

ellenzék és a kormányoldal, azaz a szociáldemokraták és a néppártiak között, ugyanis akkor is 

Merkel asszony volt a kancellár, de nagykoalíció volt - aki emlékszik rá, tudja -, és ennek a 

nagykoalíciónak az utolsó évében Németország is kategorikusan megtiltotta a GMO-

termesztést. Innentől kezdve egy egész érdekes helyzet állt elő. 2010-ben, illetve már előtte 

egy nagyon súlyos döntés előtt álltunk, amikor is Orbán Viktornak - még ellenzéki létére - 

pont Merkel kancelláron keresztül sikerült elérnie, hogy kétharmados döntési kényszerrel ne 

engedjék meg a magyarországi szabályok megújítását, amit sikerült elérni, tehát kétharmaddal 

támogatták a Magyarország és sok-sok ország által vallott GMO-tiltást.  

Így jutottunk a mai állapotig, hogy ebben most már nincs kétség, és nincs olyan 

parlamenti párt, amelynek a fejében megfordulna, hogy ezen változtatni kellene, sőt 

nyugodtan mondhatom, hogy ennek a magyarországi álláspontnak gyakorlati követői is 

támadtak, jelenleg jóval kisebb számban vannak azok az országok, amelyek valamilyen 

szinten egyáltalán engedik a köztermesztésbe vonást. Felmerült itt az a kérdés, hogy viszont 

kénytelenek vagyunk tűrni az import GMO-s termékeket. Igen, egy másik szabályozás 

szabályozza ezt, a kereskedelmet. Mi a köztermesztésbe vonást tiltottuk meg ezzel a 
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határozattal, és így állunk ott, ahol állunk, de sajnos a kereskedelemre nem tudunk ilyen tiltást 

bevezetni, ez különféle WTO- és egyéb szabályok miatt sajnálatos módon nem áll 

rendelkezésünkre, és épp ezért gondoljuk azt, amit Horváth István is megemlített itt, hogy ha 

a kereskedelmet nem tudjuk tiltani, akkor két irányba lehet elindulni. Az egyik, hogy ki kell 

váltani a GMO-s szója-, fehérjeimportot, amire - a Darányi-tervben majd tessenek odafigyelni 

- kormányzati szándék van, a hazai fehérjetermelés olyan mértékű felfuttatására, hogy a 

takarmányozásnál ne legyünk rákényszerítve a GMO-s szója importjára, különféle 

termékeink, növényfajtáink állnak erre rendelkezésre.  

A másik, hogy ha már ilyen termék mégiscsak bekerülhet Magyarországra nemcsak 

takarmányozási, hanem élelmezési céllal is, pontosabban adalékanyagként felhasználásra 

kerülhet bármely élelmiszernél, igen, ez igaz, akkor - és a törvény ilyenkor ezt írja elő - jelölni 

kell ezt az élelmiszeren. Sajnálatos módon az jelöléssel óriási probléma van: jelölik, de olyan 

mikrobetűkkel és olyan lehetetlen helyeken, hogy a fogyasztónak halvány fogalma sincs, 

hogy amit eszik, az egyébként GMO-t tartalmazó élelmiszerrészeket is tartalmaz, ezért 

véleményünk szerint nagy feladat lenne ebben. A jelölési szabályok uniós felülbírálat alá 

esnek, ezért mi ösztönözzük a kormányt, hogy kezdjük el a jelölési szabályok uniós szintű 

megváltoztatását, ami azt jelenti, hogy mint ahogy akár a dohánytermékeknél iszonyú nagy 

felületen köteles feltüntetni a forgalmazó, hogy halált okoz, hogy a magzatokra káros - 

ismerjük ezeket a jelöléseket -, ugyanilyen jelölési motívumokat próbáljunk meg elérni a 

GMO-t tartalmazó, GMO-s élelmiszereket tartalmazó élelmiszereknél is. Ennek egy extrém 

lehetősége, amit Horváth István is megemlített itt - és én ennek vagyok a híve -, az 

elkülönítés, tehát minden élelmiszerboltban külön polcra kerüljenek a GMO-s termékek, 

ezeket a polcokat jelöljük meg, és bízzuk a fogyasztóra a döntést teljes egészében! Innentől 

kezdve tényleg nincs senki befolyásolva. Nem tudjuk eldönteni azt a nagy vitát, hogy káros, 

nem káros, illetve minekünk van egy véleményünk, de a tudomány önmaga is vitatkozik 

magával a GMO károsságáról vagy nem károsságáról az emberi szervezetre, illetve az 

emberiségre, ha több generációt nézünk. Ezt a vitát mi nem szeretnénk lefolytatni és 

eldönteni, nem vagyunk felvértezve ezzel a tudományos szinttel, de legalább azt 

eldönthetnénk, hogy akkor bízzuk a fogyasztóra! Az egyik polcsoron vagy több polcsoron 

csak GMO-t tartalmazó élelmiszerek lennének, a másikon meg az ezektől mentes 

élelmiszerek. Én tudom a végeredményt, a statisztika, a közvélemény-kutatás szerint a 

fogyasztók 85 százalékban azt válaszolják, hogy ők nem szeretnének ilyen terméket vásárolni. 

Most sajnos vásárolnak, mert nem tudják, mert a jelölés nem egyértelmű, mikrojelölések 

vannak, amelyekről nem tudják, hogy GMO-t tartalmazó élelmiszert vásárolnak. Én ezt az 

irányt fogom még javasolni, illetve arra ösztönzöm a bizottságot és ezen keresztül a kormányt 

is, hogy ebbe az irányba induljunk el. 

Az előterjesztést, a jelentést, annak az elmúlt kétéves tartalmát, amelyben mind az 

akkori kormányoldal, mind a jelenlegi kormányoldal egyértelműen kiállt nemzetközi szinten 

is a határozatunk megvédésére, természetesen támogatni szeretnénk. Köszönöm szépen.  

 

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

 

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

 

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor az 

előterjesztőknek adok lehetőséget, hogyha esetleg láttak olyan kérdést, amelyre válaszolni 

kellene. Megadom a szót. 

 



 14 

Válaszok, reflexiók 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

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

Köszönöm a bizottságnak a hozzászólásokat, észrevételeket. Lényegében az elnök úr nagyon 

sok olyan kérdésre válaszolt, amely ebben a vitában felmerült, amely például a Horváth István 

által felvetett takarmányélelmiszer kérdésre vonatkozik. Valóban az egyik lehetséges út ebben 

a tekintetben a jelölés kérdése. Osztrák mintára egyébként a kollégák egy olyan GMO-mentes 

jelölés módszertanán gondolkodnak, amely - még egyszer mondom: osztrák minta alapján - 

adott esetben összhangban a mindenféle jelölésre vonatkozó EU-s irányelvekkel és 

rendelkezésekkel ezt a fogyasztó felé való egyértelmű üzenetet képes megfelelő módon, nem 

a mostani nem hatékony módon közvetíteni. Éppen ez ért a legfontosabb ezen a területen az 

én véleményem szerint is az, hogy a fogyasztók felé egyértelmű üzenetet és információk 

kerüljenek átadásra. Azt gondolom, hogy a kormányzat a GMO-kkal, a géntechnológiai 

módosítással összefüggésben egy nagyon intenzív és eredményes kommunikációt folytat, azt 

gondolom, a jelenlévők mindannyian tapasztalják ezt a tárca vagy a kormányzat ez irányú 

kommunikációs munkája során, és azt gondolom, hogy valóban az a munka, amely akár a 

GMO-munkacsoport keretében zajlik, és amely az önök támogatásával történik, 

tulajdonképpen előbb-utóbb akár nagyobb, akár kisebb lépésekkel, de áttörést eredményezhet.  

Egy olyan kérdés van, amelyre szeretnék még reagálni, amelyet Varga Géza képviselő 

úr tett fel, amelyre Andorkó Rita kolléganőm fog részleteiben válaszolni. A kérdés az volt - 

csak hogy emlékeztessem a jelenlévőket -, hogy készülünk-e válaszolni azokra a 

törekvésekre, amelyek adott esetben a mi mozgásterünket szűkíthetik. Akkor itt a dán 

elnökséggel összefüggésben néhány olyan információt szeretnénk megosztani a bizottsággal, 

amely lényeges lehet.  

 

Andorkó Rita (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

ANDORKÓ RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Andorkó Rita 

vagyok. A magyar elnökség előtt, 2010 júliusában jött ki az a bizottsági javaslat, amely arról 

szólt, hogy a tagállamoknak biztosítsanak döntési lehetőséget abban, hogy eldönthessék a 

tagállamok, hogy szeretnék-e vagy nem szeretnék-e termeszteni az egyes GMO-kat. A mi 

elnökségünk alatt prioritást élvezett ennek a csomagnak a tárgyalása, és meghatároztuk azokat 

az indokokat, amelyek alapján a tagállamok eldönthetik, hogy szeretnék-e vagy nem szeretnék 

termeszteni az adott GMO-kat. Ahogy a helyettes államtitkár úr már említette, 19 tagállamot 

sikerült magunk mögé állítani, ami, azt gondolom, egy nagyon-nagyon nagy eredmény volt. 

Azért nem sikerült politikai megállapodást elérni a Tanácsban, mert a maradék tagállamok, 

Spanyolország, Franciaország, Németország, Anglia, illetve még több kisebb ország nem 

támogatta ezt a javaslatot. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy bár Franciaországnak - 

ahogy az elnök úr is mondta - a MON 810-es kukoricára moratóriuma van, ennek ellenére 

nem támogatja azt, hogy nemzeti hatáskörbe kerüljön ez a döntés, és Németország sem 

támogatta ezt.  

A lengyel elnökség nagyon-nagyon háttérbe szorította ennek a csomagnak a 

tárgyalását, most a dán elnökség viszont erőteljesen szeretne politikai megállapodást elérni a 

márciusi tanácson. Egy teljesen új megközelítéssel álltak elő - abszolút naprakész 

információkkal szolgálhatok önöknek, mert most pénteken volt az utolsóelőtti tárgyalása a 

csomagnak -, el lehet dönteni, hogy ez nekünk jó-e vagy sem. E szerint az új megközelítés 

szerint az engedélyezés során, tehát amikor még nincs engedélyezve az adott GMO, az 

engedélyezés során a tagállamnak lehetősége van - hangsúlyozom: lehetősége van; nem 

muszáj ezt kihasználnia, lehetősége van - arra, hogy a kérelmezővel, adott esetben a 
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Monsantóval, a Syngentával, a Pioneerral, a BASF-fel, s a többi, leüljön, és megegyezésre 

jusson, egy olyan megegyezésre, hogy a kérelmező megmondja, hogy az adott tagállam 

területén nem fogja termeszteni a GMO-ját. Ha ez a megegyezés létrejön, akkor az 

engedélyezési határozatban - az az engedélyezési határozat, amely az egész Európai Unió 

területére engedélyezi az adott GMO termesztését - meg fog jelenni, hogy igen, 

engedélyezzük az Európai Unió területén, kivétel például Magyarország, például Ausztria, 

Ciprus, Málta, s a többi, amely országnak sikerült elérnie ezt a megegyezést. Erről történik 

egy szavazás, majd hogyha lezajlott az engedélyezés, utána a tagállam bizonyos indokok 

alapján még egyszer - tehát egy második lehetőség is van - eldöntheti, hogy termeszti-e az 

adott GMO-t vagy nem. Ez tehát az új megközelítés.  

Ebben benne van a mi célunk, miután az engedélyezés után is bármikor eldönthetjük, 

hogy szeretnénk-e azt a GMO-t termeszteni vagy nem, de az engedélyezés közben is. Miért 

fontos ez a két opció? Azért - reflektálva a képviselő úr kérdésére -, mert csak a termesztést 

tudjuk tiltani, azért tudjuk csak a termesztést tiltani, mert az egy tevékenység. A 

kereskedelmet nem tudjuk tiltani, egyrészt mert a WTO-val nincs összhangban, másrészt mert 

a belső piaccal, az áruk szabad áramlásával nincs összhangban, ezért nem lehetett, tehát ez 

rögtön egy pert eredményezne akár az ipar, akár a WTO, akár bármi kapcsán, azt tehát nem 

lehet. Azoknak a tagállamoknak azonban, amelyek ellenezték ezt a megoldást, egy jó felület 

az első opció, hogy az engedélyezés során az engedélyezési határozatba bele lesz foglalva, 

hogy az adott területen nem tiltjuk, mert ezzel senki nem fog szembeszállni, ez egy közösségi 

engedélyezési határozat, ez nem belsőpiac-ellenes, nem WTO-ellenes. Röviden ennyit 

szeretnék elmondani. Ez március elején a környezetvédelmi tanácson kerül tárgyalásra, 

meglátjuk, hogy a támogatást megkapják-e. Előzetesen úgy látjuk, hogy nem biztos, de 

reménykedünk, hogy a célt el fogjuk érni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Varga Géza: Egy pontosító kérdésem van!) Van még 

egy pontosító kérdés Varga Gézától. 

 

További kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a nagyon korrekt és naprakész 

tájékoztatót ez ügyben. Ugye jól értjük a folyamatokat is, amikor, azt gondolom, előáll az a 

helyzet, hogy mondjuk Magyarország eléri azt, hogy tilthatja egy bizonyos génmódosított 

növény termesztésbe vonását, de ugyanezzel párhuzamosan viszont a kereskedelmi 

forgalomban ennek a tiltott növénynek a vetőmagja ott lehet. (Gőgös Zoltán: Igen, ezt 

megteheti.) Igen. El tudjuk képzelni, hogy akkor a mi törekvéseink mennyire zátonyra 

futhatnak ezen a rendelkezésen? És én azt gondolom, mást nem tudunk tenni, ezzel én is 

egyetértek, mint hogy ezt tudomásul vesszük, de ennek szerintem nagyon legyünk tudatában. 

Mert nem dőlhetünk hátra, hogy ötpárti egyezség, meg hogy mindenki ezt akarja, s a többi, 

ugyanakkor meg a vetőmagboltokban kapható lesz a tiltott, a köztermesztésre tiltott növény 

vetőmagja. Szóval ez… (Gőgös Zoltán: És? Ki veszi meg? - Közbeszólások.) Innen kezdve 

csak idő kérdése, ahogy Farkas képviselőtársam mondja, a visszaélés, a beszivárgás, az 

elfertőzés, s a többi. A jelölés tehát nagyon fontos, de én ezen a ponton egy óriási veszélyt 

látok. Arra biztatnám magunkat, a kormányzatot, a képviselőket, az Országgyűlést, hogy erre 

valahogy nagyon készüljünk fel, hogy ezt hogyan tudjuk akkor akár jogi eszközökkel, akár 

büntetőeszközökkel, szankciókkal vagy a koegzisztenciatörvényhez hasonló folyamattal 

lehetetlenné tenni, tehát valamilyen kerülő úton erre megoldást kell találnunk. Köszönöm 

szépen.  
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ELNÖK: Igen, tehát olyan terméket ugyan behozhatnak fizikailag, csak az a kérdés, 

hogy ki veszi meg, és aki megveszi, az azt a kockázatot vállalja magára, mint ami tavaly 

megtörtént: a teljes irtás, nem tiltás, mert itt már irtásról van szó, aminek a 

kárkövetkezményeit, mint tudjuk, egy nagyon komoly egyezségen keresztül a termék 

kibocsátói végül is magukra vállalták. Tehát nagyon nagyot kockáztat az, aki a tiltás ellenére 

így jár el, élve azzal a lehetőséggel, hogy terméket elvileg forgalomba hozhat, ez igaz, de 

hogyha azt még fel is használják, annak egész súlyos következményei vannak. Szerintem 

ennél tovább nem tudunk menni, ha nagyjából jól érzékelem.  

(Jelzésre:) Bocsánat, Hanó Miklós! 

 

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nekem csak egy bajom van a 

kereskedelmi forgalommal kapcsolatban, amit Horváth Pista képviselőtársam is feszegetett. 

Szóval ma az összes felvágott, az összes vörösáru, az összes olyan készítmény, amelybe 

szóját lehet tenni, tartalmazza ezt. Akkor csinálhatunk mi külön pultot, csak nem marad, nincs 

olyan, amiben nincs génkezelt szója. Az azért tragédia, hogy meg akarjuk előzni, hogy itt ne 

szaporodjon el, ne legyen, közben meg élelmiszerekben már szerintem 10-15 éve ott van, és 

esszük. Ez a gond, és erre kellene valami megoldást találni, mert ha káros, és már rögtön az 

élelmiszerben is benne van, nem is úgy, hogy a sertés eszi meg a takarmányban, hanem mi 

esszük meg, az elég kellemetlen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 

 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Nekem egy kérdésem 

lenne. Szóba került most az az európai uniós elgondolás, hogy le kell ülni tárgyalni a 

beszállító cégekkel, hogy az adott országokban forgalmazhatja-e. Ez hogy viszonyul a magyar 

alkotmányhoz? Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Az előterjesztőknek adok szót, amennyiben ilyen témakörben is tudnak 

tárgyalni. Megjegyzem, ez már nem tartozik hozzá a napirendi pontunkhoz. (Gőgös Zoltán: 

Nem annyira. - Z. Kárpát Dániel: Nem, de attól még jó kérdés!) 

 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Rövid reflexiót adnánk, 

mert ez már valóban túlmutat a jelentésen.  

 

Andorkó Rita (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

ANDORKÓ RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem muszáj minden tagállamnak 

az első opciót használnia. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Tiltja az alkotmány, kétharmados!) 

Igen, így van, meglátjuk, hogy az Európai Unió ezt hogy fogja elfogadni, de igen, ebbe a… 

(Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) Ez egy stratégia, amit az alkotmányban 

megfogalmaztunk, minden egyes lépést ennek fényében fogunk megtenni, és pontosan erre 

irányul ez a csomag, hogy megvan a lehetőségünk, hogy megtiltsuk. Nem kell kihasználnunk 

az első opciót hogy a kérelmezővel leülünk, ezt majd eldönti az adott kormány.  

Az élelmiszer- és a takarmánykereskedelemmel kapcsolatban pedig annyit szeretnék 

reagálni, hogy igen, ez nagyon fontos, ezt tudjuk. Az élelmiszereknél és a takarmányoknál is 

van egy olyan lehetőség, amit nem védzáradéknak hívnak, hanem sürgősségi intézkedésnek, 

hogy ha egészségügyi káros hatást tudunk kimutatni, akkor bevezethetünk sürgősségi 

intézkedéseket, ezekre azonban vizsgálatok, kutatások, kísérletek kellenek, ennek a hátterét 

mind infrastrukturálisan, mind anyagilag meg kell teremteni. Ezen dolgozunk, a GMO-

munkacsoport egyik kiemelt feladata, hogy az egészségügyi hatásokat vizsgáljuk. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés (Senki nem jelentkezik.), szavazunk 

róla.  

Először a benyújtott határozati javaslatról szavazunk, amely a 2009. és 2010. évet 

foglalja magában, ennek az általános vitára való alkalmasságáról szavazunk mint első helyen 

kijelölt bizottság. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért ennek az általános vitára való 

alkalmasságával. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Egyhangúnak látom.  

Ezek után a bizottságunk által benyújtandó határozati javaslatról szavazunk, amely 

gyakorlatilag egy mondatot tartalmaz, miszerint az előbb megszavazott, általános vitára való 

alkalmasságot jelentő határozati javaslattal bizottságunk egyetért, és azt kéri az 

Országgyűléstől, hogy azt fogadja el. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt a határozati javaslatot 

nyújtsuk be a bizottság nevében? Aki egyetért vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ezt 

szintén egyhangúnak látom.  

Ezzel az első napirendi pontot le tudjuk zárni. 

A bizottsági előadó kijelölése 

Az előadók tekintetében: a szavazás egyhangú volt a bizottság állásfoglalása, amit 

képviselnie kellene a bizottságnak. Ódor Ferencre nézek, Ódor Feri, a bizottság nevében 

vállalod-e ennek a többségi, egyhangú véleménynek az elmondását? (Dr. Ódor Ferenc 

bólogat.) Akkor kérdezem a bizottságot, hogy elfogadjuk-e Ódor Ferenc előadását. 

(Szavazás.) Igen, köszönöm, ő fogja a bizottságot képviselni.  

Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a jelenlétet.  

A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, 

gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény 

módosításáról szóló T/5708. számú törvényjavaslat 

A második napirendi pontra térünk rá: a gyümölcsös ültetvények, valamint a 

gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról 

szóló 2006. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való 

alkalmasságáról fogunk dönteni. Köszöntöm Farkas Krisztina helyettes államtitkár asszonyt 

és kollégáját! Megadom a szót az előterjesztésre.  

 

Farkas Krisztina (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 

kiegészítése 

FARKAS KRISZTINA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A vonatkozó törvényjavaslat az egyes 

gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozó ötévenkénti statisztikai felmérésről szóló 

törvényjavaslat módosítása. Az adott felmérést 2007-ben végeztük el, 2012-ben újra össze 

kell írni ezeket a gyümölcsfafajokat. Négy gyümölcsfajra terjed ki az összeírás: alma, körte, 

őszibarack és kajszi. Ez az összes gyümölcsterület több mint kétharmadát teszi ki 

Magyarországon. A felmérés adatait az Európai Unió használja fel a gyümölcsfélék piacának 

közös szervezéséhez, az agrárirányítás hazai kormányzati szervei használják az agrárgazdaság 

megalapozott irányításához és a kapcsolódó közösségi támogatások felhasználásához; 

felhasználható a terméktanácsok és egyéb érdekvédelmi szervezetek számára, az értékesítés 

tervezéséhez, de a kutatóintézeteink is fel tudják ezt használni, illetve nemzetközi statisztikai 

szervezetek, valamint az élelmiszeripari cégek is.  
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A felmérést a KSH végzi, mintavételes, reprezentatív mintán alapuló összeírás 

történik, amely így az adminisztratív terheket nem növeli. A törvényjavaslat arról szól, hogy a 

megfelelő minta kiválasztásához és a területi végrehajtáshoz adatátvétel szükséges 

adminisztratív adatforrásokból, amelyek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban, 

illetve a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-ben állnak rendelkezésre, az ő 

felhatalmazásuk alapján, illetve amelyet a törvény előír, a FÖMI át tudja adni ezeket az 

adatokat a mezőgazdasági támogatási nyilvántartásból, a digitális földmérési alaptérképről, 

illetve az ingatlan-nyilvántartásból is szükséges adatátvétel mögöttes adatbázisként.  

A törvényjavaslat indoka alapvetően az, hogy a Központi Statisztikai Hivatalnak 

nemcsak statisztikai célból fontos ez, hanem statisztikai, adminisztratív, szervezési célokból is 

fel tudjuk használni egyedi azonosításra alkalmas módon az adatokat. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági tagoknak van lehetősége kérdés, észrevétel 

megtételére. (Jelzésre:) Horváth Istvánnak adok szót.  

 

Kérdések, hozzászólások a bizottsági tagok részéről 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. A szándékot értem, és azt is 

megértem, hogy ez a négy gyümölcs a kétharmadot jelenti, de ha már összeírjuk, akkor nem 

lenne célszerű minél többet összeírni? Én egy kicsit hiányolom a szilvát, a cseresznyét, a 

meggyet. Lehet, hogy ebben a pillanatban éppen ez a kétharmad, de miért pont ezt a négyet, 

és a többit miért nem? Köszönöm.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én azt szeretném megkérdezni, 

hogy mekkora a mozgásterünk. Bevallom őszintén, hogy a vitára készülve nem néztem át 

valamennyi idevonatkozó EK-rendeletet, ezért megkérdezem, hogy mekkora a mozgásterünk, 

a tagállami mozgásterünk a tekintetben, hogy az 1500 négyzetmétert el nem ért ültetvényekre 

gondolok, amilyen nagyon sok van. Szóval igaz, hogy területileg és a terméshozam 

tekintetében ez csak 10 százaléka az egész kérdésnek, de ugyanakkor a munka szempontjából 

ezeket felmérni… én azt mondom, hogy a KSH vagy a reprezentatív mintát felvevőknek a 

munkájának a 80 százaléka ide fog koncentrálódni. Tehát lehetséges volna-e - most csak 

önkényesen mondok egy számot - ezer négyzetméter alá csökkenteni, ezer négyzetméter felett 

ültetvénynek tekinteni, és az ezer négyzetméter alattiakkal viszont nem foglalkozni? 

100 milliós, de legalábbis 10 milliós nagyságrendű volna az az összeg, amit így a KSH 

munkáján keresztül meg tudna takarítani a nemzetgazdaság. Köszönöm szépen. 

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Horváth István képviselőtársam gyakorlatilag elmondta azt, amit részben 

én is gondoltam első kérdésképpen. Én valóban helyesnek tartanám, hogy ha már ebbe 

belefogunk, akkor azokra a fajokra is terjesszük ki ezt az összeírást, amelyek tényleg 

meghatározóak Magyarország gyümölcsösállományában.  

Varga Géza képviselőtársam 1500 négyzetmétert említett mint területnagyságot. Nem 

tudom, ezt honnan vette a képviselő úr… (Varga Géza: Ez az EK-szabályozás.) Ez az EK-

szabályban van… (Varga Géza közbeszól.) Igen, csak én úgy érzem, hogy amikor ültetvényről 

beszélünk, a földhivatali nyilvántartások általában nem minden esetben ültetvényről szólnak, 

hanem zártkertekről, mármint magánszemélyek zártkertjeiről beszélek, és abban nincs 
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feltüntetve, hogy az most gyümölcsös vagy bármi, holott abban lehet gyümölcsös is. Én úgy 

gondolom, hogy ezt nagyon pontosan körbe kell… (Varga Géza: Az nem ültetvény kategória.) 

Az nem ültetvény kategória, de azért Magyarországon számtalan olyan terület van, ami a 

földhivataloknál zártkertként van nyilvántartva, és ott nem kettő, hanem 52 meg 102 

gyümölcsfa van. Most akkor ezek a területek kiesnek ebből, vagy nem esnek ki? Ez a 

kérdésem lényege. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Tehát a zártkertek. (Farkas Sándor: Igen. - Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres 

Tamás! 

 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Képviselőtársam már 

utalt rá, Varga Géza képviselőtársam, hogy megtakarítani lehet vele, de mennyibe kerül ez az 

egész felmérés? Én legalábbis nem láttam ezt az előterjesztésben. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Pócs János! 

 

PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, mondanivalóm lényegét 

képviselőtársaim többé-kevésbé már elmondták. Én a piac szempontjából szeretném arra 

felhívni a figyelmet, hogy a piac organizálásának a legalapvetőbb alapja az, hogy pontos 

nyilvántartás legyen, és a szakmai visszajelzések alapján ezekben az ágazatokban nem 

pontosak az adatok. Aki az európai uniós piacokra beszállít, az tudja, hogy a piac számolni 

akar Magyarországgal, számolni akar, és amikor pontatlan adatok kerülnek be, akkor a piac 

szempontjából van úgy, hogy a kevés is sok, meg van úgy, hogy a sok is kevés, mert inkább 

leveszik az akciós termékek soráról, ha nem tudnak egy meghatározott mennyiséget kirakni. 

Én tehát részben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy találjuk meg - nem tudom, hogyan, 

a falugazdászok, a földhivatalok vagy bármi más úton-módon - a pontos meghatározásnak a 

módszerét, hiszen vannak olyan visszajelzések a szakmai szervezetek részéről, hogy van 

olyan kajszitermelő 200 hektáros gazda, akit még soha senki meg nem keresett, pedig egy 

200 hektáros kajszitermelő már meghatározó. Valamint ahogy képviselőtársaim is mondták, 

ha már erről az összeírásról beszélünk, akkor miért nem egészül ki ez például a meggyel, amit 

illetően Magyarországon megközelítőleg 9-13 ezer hektárról van szó, 9-13 ezer, maga a szám 

is arról szól, hogy ezt sem tudjuk pontosan meghatározni, és a német piac a magyar meggy 

iránt nagyon-nagyon nagy keresletet és fogyasztást tanúsítana, hogyha meghatározóan 

tudnának a magyar meggyel számolni. Köszönöm, elnök úr, erre szerettem volna felhívni a 

figyelmet.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Patay Vilmos! 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Teljesen egyetértve a 

bővítéssel kapcsolatos véleményekkel én azt szeretném aláhúzni, hogy nagyon fontos, hogy a 

potenciállal tisztában legyünk, hiszen két olyan új piaci szegmens nagysága erősödik korábbi 

döntéseink miatt, ami nyilván azt fogja jelenteni, hogy bővül a felvevőpiac. Gondolok itt a 

helyi piacra és a közétkeztetésre, illetve a házi pálinkafőzésre mint egy alapanyag-igényes 

dologra, ami nyilván a szórványkertekben megtermelődött gyümölcsmennyiséget fogja 

elsősorban jórészt felszívni. Nagyon fontos lenne az, hogy a kisebb területekről is kellően 

pontos kép legyen, hiszen a helyi potenciál sok esetben ott jelenik meg. Nincsen mindenütt 

nagyobb ültetvény, viszont helyi szórványkertek nagyobb mennyiségben akár elég jelentős 

termelési potenciállal bírnak. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm. További kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Varga Géza! 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Részben képviselőtársaim mintha ellenvéleményére 

reagálva mondanám, hogy itt én azokból a statisztikai adatokból indultam ki, amelyeket a 

rendelet hoz, hogy a nem ültetvény méretű, tehát az 1500 négyzetméter alatti területek 

körülbelül a 10 százalékát teszik ki a területnek. Ezért amikor azt javaslom… Csak a 

nagyságrendek miatt, hogy miről beszélünk. Én nem vitatom a kiskertekben termelt gyümölcs 

fontosságát akár a helyi ellátás, akár a pálinkafőzés szempontjából, az én javaslatom kizárólag 

a költségtakarékosság vezérelte, és amikor azt mondom, hogy ha van mozgásterünk, akkor 

ezer négyzetméter alá levinnénk a nem ültetvényt, és ezer négyzetmétertől lenne ültetvény, 

akkor ezzel ennek a 10 százaléknak a 60 vagy 70 százalékát tudnánk a szabályozás alá vonni, 

viszont a többiek, amelyek ez alatt maradnának, tehát az ezer négyzetméter alattiak olyan kis 

területek, és olyan számosak, hogy ott egy rettentő nagy munkát meg tudnánk takarítani, 

amely új információt statisztikailag, piacszabályozási, egyéb szempontból alig-alig hozna.  

Ez a javaslatom azért is releváns talán, merthogy a rendelet, a módosítás viszont az 

ültetvényméret alatti gyümölcsösök esetében behoz egy új elemet, a sor- és tőtávolság 

mérését, ami eddig nem kellett, ez majd most kell, hogyha ezt elfogadjuk. Ezekben a 

kiskertekben a termesztési mód annyira sokféle, tehát a kordonostól elkezdve, ahol két 

méterre van a kordon, két méterszer egy méteres tőtáv van akár, onnantól az ötször ötös 

térállásúig, ami mondjuk az őshonos fajtáinkra vonatkozik. Ez tehát egyszerűen egy hatalmas 

felmérés, a másik oldalon meg ha a százalékában az egész erdőt nézzük, és nem csak a fát, 

akkor a javaslatom erre irányult, hogy ott akkor költséget tudunk megtakarítani. Azt hiszem, 

értik képviselőtársaim, hogy miről beszéltem.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót az előterjesztőnek, hogy a felmerült 

kérdésekre válaszoljon.  

 

Farkas Krisztina (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) válaszai, reflexiói 

FARKAS KRISZTINA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönjük 

szépen az észrevételeket. A mozgásterünk viszonylag kicsi, az európai uniós EK-irányelv 

egyértelműen megmondja, hogy a területek 95 százalékát be kell vonni a megfigyelésbe, tehát 

innentől kezdve 10-15 százalékot tesz ki a kiskerti, tehát az ültetvényméret alatti terület, és 

hogyha ezt kivonjuk a megfigyelés, illetve a felmérés alól, akkor nem tudjuk az EK-

irányelvnek megfelelően biztosítani a 95 százalékos felmérést. Mindenképpen szükség van 

tehát ezeknek a bevonására.  

Hogy mibe kerül? 99 millió forintba kerül ez az összeírás jelen pillanatban. Azért 

tűnik ez ilyen kevésnek elsőre… (Horváth István: Ez kevés? Ez sok!) Látom, a képviselő úr 

kevésnek tartja… (Horváth István: Soknak!) Attól függ, honnan nézzük. Igyekeztünk, illetve 

a KSH igyekezett egy olyan módszertant kialakítani, amely biztosítja a 

legköltséghatékonyabb módot és a költségtakarékosságot.  

Miért pont ez a négy faj? Az EK-irányelv ezt a négy fajt teszi kötelezővé 

Magyarország számára. Hogyha a felmerült meggy- és szilvaültetvényeket is felmérnénk, az 

számításaink szerint körülbelül egynegyedével növelné a költségeket, illetve a bevont terület 

nagyságát. És van egy másik szempont is, amely miatt most nem tudnánk ezt megvalósítani, 

az, hogy egy ilyen országos összeírás előkészítése a Statisztikai Hivatal munkájában egy 

körülbelül egyéves munkát jelent, tehát egy éve készül a Statisztikai Hivatal erre a feladatra. 

Most egy ilyen kiterjesztés nagyon elhúzná az időt. Azt gondolom, hogy ha erre egyébként 

kormányzati igény van, akkor a következő ötéves összeírásra már fel tudnánk úgy készülni, de 

most a Statisztikai Hivatal nem tudja biztosítani, hogy kiterjessze ezt a meggy-, illetve a 
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szilvaterületekre is. Hogyha részletesebb tájékoztatást akarnak, az alelnök asszony tud 

válaszolni a kérdésekre. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Köszönjük szépen.) 

 

ELNÖK: Köszönöm. Ha további kérdés, észrevétel nincs, akkor szavazunk… 

(Jelzésre:) De van, Horváth István alelnök úr! 

 

További hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Inkább csak észrevételem van. Én 

egy kicsit meglepődtem, de nyilván azért, mert nem vagyok kellően tájékozott. Énszerintem 

sok a 100 millió forint ezért az összeírásért. Nem tudom, melyik képviselőtársam kevesellte 

ezt a dolgot… (Sáringer-Kenyeres Tamás: Én. - Derültség.) Énszerintem ez…. Én nem értek 

egyet a képviselő úrral, énszerintem ezért a négy gyümölcsért ezt soknak tartom, és azt sem 

tartom megfelelő válasznak - de ez nyilván az én tájékozatlanságom -, hogy ha egy növénnyel 

növeljük, akkor növényenként 25 millió forinttal kelljen számolni, mert ez jött ki a válaszból. 

Én nem tudom, hogy milyen tematika van. Én is meg fogom szavazni az általános vitára 

alkalmasságát, de ott el fogom mondani a véleményemet ebből a szempontból, hogy 

szerintem sok ez az összeg, nem tudom, milyen tematikát gondolnak. Azt sem tudom 

elfogadni, hogy akkor növeli a területet, hiszen a terület adott. Nem tudom, milyen módszerrel 

kell bevallaniuk ezt a gazdáknak vagy valakinek, de akkor azon a papíron már elfér, ha már 

négy gyümölcs rajta van, még három, a meggy, a cseresznye, a dió vagy a szilva. Mindegy, 

tehát engem nem elégített ki ezt a válasz, és nem nyugtatott meg. Általános vitára ettől 

függetlenül alkalmasnak tartom, majd ott el fogunk ezen vitatkozni. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Ha nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor szavazunk róla. 

(Közbeszólások: Zártkert!) Ja igen, felmerült a zártkert. (Farkas Sándor: Hova lett a 

zártkert?) A zártkert tekintetében ha tetszenének nyilatkozni még, hogy azt hogyan kezeli a 

statisztika. 

 

Dr. Laczka Éva (Központi Statisztikai Hivatal) válaszai, reflexiói 

DR. LACZKA ÉVA (Központi Statisztikai Hivatal): Köszönöm szépen. Tisztelettel 

köszöntöm a bizottság tagjait! Laczka Éva, a KSH munkatársa vagyok. A mi feladatunk az 

összeírás előkészítése és végrehajtása. Csatlakoznék ahhoz, amit az államtitkár asszony 

elmondott, és egy dolgot fűznék hozzá: 2001-ben volt teljes körű ültetvény-összeírás 

Magyarországon, akkor minden ültetvény, szőlő- és gyümölcsös ültetvényt megkeresett a 

hivatal, és az olyan szinten teljes körű volt, hogy a FÖMI-től kapott folttérképeket használtuk 

fel az ültetvényméret alatti ültetvényeknél is, ez azt jelentette, hogy topográfiai térképre volt 

rávetítve az ültetvények helye. Az tehát ilyen szinten teljes körű volt, azóta reprezentatív 

felvételeket hajtottunk végre, 2007-ben gyümölcs, 2009-ben a szőlő esetében, azért, hogy 

olcsóbb legyen.  

Hogy olcsó vagy drága, arra tényleg nehéz válaszolni. Úgy a gyümölcs, mint a szőlő 

esetében 100 ezer hektáros nagyságrendről van szó, ha ezt így nézzük, akkor az akár drágának 

is tűnhet. De ha belegondolunk, az átlagos ültetvényméret - és akkor a kicsikről még nem 

beszéltem - 1 és 2 hektár között van, tehát kicsik, sok van belőlük, és nem egy helyen 

helyezkednek el. Tehát ha csak a most tervezett gyümölcsültetvény-összeírásnak a mintáját 

tekintjük, akkor már a 3200 településből 2300-at érintenie kell. Ráadásul fel kell keresni az 

ültetvényeket, tehát itt nem elegendő megkérdezni a gazdát, hanem minden ültetvényről ki 

kell tölteni a kérdőívet, fel kell keresni az ültetvényeket. Maguk az összeírók is szakemberek, 

tehát nem azok, akik összeírnak a hivatalnak, hanem kertészmérnökök, hiszen június és 
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október között a gyümölcsfa levele vagy éppen a termés alapján a fajtákat is meg kell 

határozni, az ültetvénymódokat is fel kell ismerni, és mindazok, amelyek a kérdőíven vannak, 

pont azért kellenek, amit kérdeztek, tehát a termelési potenciált kell tudni mérni ezek alapján. 

Ez a felvétel tehát a Statisztikai Hivatal minden más felvételétől nagyon eltér, sokkal 

szórtabb, sokkal nehezebb magának az összeírónak is. Nem véletlen, hogy júniustól októberig 

tart maga az összeírás, amíg le lehet járni ezeket az ültetvényeket.  

A zártkert alatt ugyanaz értendő, mint a kicsiknél, tehát amit az ültetvényméret alatt 

értettünk. Tehát bármennyire is mintavételes felvételről van szó, itt is segítségük hívjuk a 

térképeket a FÖMI-től, éppen azért, hogy úgy az ültetvényeket, mint a kicsiket, akár a 

zártkerteket is, megtaláljuk.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  

Döntünk az általános vitára való alkalmasságról. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, 

hogy ez az előterjesztés általános vitára alkalmas. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! 

(Szavazás.) Ez szintén egyhangú.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Bizottsági előadó. Kérdezem Hanó Miklóst, hogy elvállalja-e a bizottság nevében a 

véleménykifejtést a parlamenti vitában. (Hanó Miklós: Igen.) Igen. Aki egyetért azzal, hogy 

Miklós adja elő a bizottságunk véleményét, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez is 

egyhangú. 

Határozathozatal a beérkezett módosító indítványról 

Miután már érkezett egy módosító indítvány az előterjesztéshez, ezért lehetőségünk 

van erről az indítványról is dönteni. Megjegyzem, hogy ha további indítványok érkeznek, 

akkor össze kell ülnünk ismét. Nem tudom, képviselőtársaim figyelték-e a parlament ülésezési 

rendjét, amely szerint holnapra részletes vitára bocsátásra kerül ez a törvénytervezet, tehát ma 

lesz az általános vitája - itt kellett volna kezdenem -, holnap pedig a részletes vitája lesz. 

Amennyiben tehát további módosító indítvány érkezik, akkor holnap össze kell ülnünk. 

Holnap 9 órakor, a parlament kezdésekor szavazási kötelezettségünk van, és akkor ezen 

szavazás lebonyolítása utánra kénytelen leszek összehívni a bizottsági ülést, hogy a 

törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványról döntsünk, ha netán ezen kívül is érkezik 

még módosító javaslat. A titkárság ezt majd várhatóan sms-ben fogja tudni jelezni… (Gőgös 

Zoltán: 9.50-kor fogunk szavazni, Sanyi, mert van napirend előtti!) 9.50-kor, rendben van, az 

alelnök úr pontosított, valóban 9-kor kezdődik a parlament, napirend előttiek és egyebek is 

vannak, és utána kerül csak sorra a szavazás. Jelezni fogjuk, hogy hol kerül sor a bizottsági 

ülésre, könnyen lehet, hogy ha kapunk termet a parlament valamelyik tanácstermében, akkor 

oda kérem majd szervezni, de mindent meg fogunk tenni. De ha esetleg nem érkezik további 

módosító indítvány, és ezt mi most letárgyaljuk, akkor nem kell bizottsági ülést összehívni.  

A módosító indítványt kiosztottuk, a kormány képviselőinek is kiosztottuk. Tudjuk, 

hogy nincsen kormányálláspont, szakmailag viszont megkérdeznénk az előterjesztőt erről a 

módosításról, hiszen ez a gyümölcsfaj művelési módjára jellemző szavakat is beiktatja, 

miközben látjuk, hogy a statisztikai adatvételezésnél a törvény-előterjesztés pontosan mutatja, 

hogy ezt egyébként is meg kell kérdezni az összeíráskor. Én nem látom okát ennek a 

módosító indítványnak, de nem akarom megelőlegezni az előterjesztő véleményét. Megadom 

a szót a véleménynyilvánításra.  
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FARKAS KRISZTINA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Szakmailag az az álláspontunk, hogy ennek a beszúrása nem okoz 

problémát, viszont az elhagyása sem, tehát nem tartjuk indokoltnak, de amennyiben a 

pontosításra igény van, el tudjuk fogadni a pontosítást.  

 

ELNÖK: Közben a törvényjavaslat 1. § valamelyik bekezdése, a (2) bekezdése…, én 

nem tudok ezeken eligazodni, de nem gond, tehát az egyik (3) bekezdés azt mondja, hogy 

össze kell írni a terület nagyságát, a fák számát, sor- és tőtávolságot. Tehát ha bekerül ez, ha 

nem, az összeírónak automatikusan el kell végeznie, mert vannak olyan almaültetvények, ahol 

klasszikus 4 méterszer 5 méteres térállásban vannak a fák, és vannak az intenzív termelések, 

ahol egyméteresben, de ez nem gond, mert az összeíró ezt fel fogja tüntetni kötelezően, a 

törvénynek megfelelően. Én nem javaslom ennek az indítványnak az ez irányú támogatását.  

Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Éppen a kormány tisztelt képviselőjének a véleménye 

alapján itt most gesztust gyakorolhatna a többség, ugyanis ez annyiban pontosítás, hogy ha itt 

csak a sor- és tőtávolságot írjuk, akkor annak a mintavételező kertészmérnöknek a munkáját 

nehezítjük meg, mert ha mondjuk vegyes az adott kertben vagy ültetvényben a művelési mód, 

tehát van kordonos és őshonos is - a két szélsőséget mondom -, akkor most melyiket írja be? 

Tehát ha a művelési módot oda kell írni… 

 

ELNÖK: Megosztja, és mind a kettőt. 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): De éppen ahogy a helyettes államtitkár asszony részéről 

elhangzott, ez mindenképpen pontosítja. Ez pontosítás, nem tudok mást mondani. 

 

ELNÖK: Értem, a Jobbik tehát támogatja az indítványt. Megjegyzem: a parlamenti 

szabályok szerint ha nincs elfogadott módosító indítvány, akkor előbb tudjuk kihirdetni, és a 

Statisztikai Hivatal előbb tud felkészülni, azaz előbb tudja elindítani ezt az összeírást - 

bennem van egy ilyen megfontolás is ebben a kérdésben. (Varga Géza: Egy nappal előbb! - 

Gőgös Zoltán: Két hétről van szó!) Az a válasz, hogy nem okoz problémát, hiszen a törvény 

rendeli el a sor- és tőtávolság összeírását, ha beírjuk ezt a kiegészítő indítványt, ha nem. Ezért 

javasoltam az elutasítását, mert ezzel az államigazgatási szervek munkáját gyorsítanánk fel. 

Ez az én személyes véleményem, aztán úgyis a parlament elé kerül ez a döntést.  

További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 

szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Ez kisebbség, 

egyharmadot sem kapott, más támogatást nem látok.  

Köszönöm szépen az előterjesztőknek a jelenlétet és a kérdésekre adott válaszokat. Ezt 

a napirendi pontot lezárom.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló T/5539. számú 

törvényjavaslat 

Rátérünk a 3. napirendi pontra, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló törvényjavaslatra, amelynél az első helyen kijelölt bizottság vagyunk. Megkérem az 

előterjesztő képviseletében jelen lévő kormányképviselőket, foglalják el az előadói székeket. 

(Megtörténik.) Megadom a szót. 
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Dr. Komári Ágnes Eszter (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. KOMÁRI ÁGNES ESZTER (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Komári Ágnes, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

jogásza vagyok, és a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvénytervezet 

egyik pártfogója. Először is szeretném kimenteni a vezetőimet, jelenleg ugyanis több 

bizottság is tárgyalja az előterjesztést, és meg kellett osztanunk egymás között ezt a feladatot. 

Amennyiben megfelelőnek tartják, én fogom ismertetni a tervezetet.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény, kerettörvény 

tervezetének az egyik fő célja - egyfajta ernyőszerepet betöltve - a magyar nemzeti értékek és 

a hungarikumok körének a meghatározása, így a minél szélesebb körben megvalósuló 

gyűjtőmunka, tehát egy valódi értéktár megteremtéséhez szükséges jogi háttér megalkotása. 

Első körben az úgynevezett nemzeti értékek felkutatása történne meg, majd megkezdődhet 

azok rendszerezése és népszerűsítése. Ebből a rendszerből kerülnének kiválasztásra a 

magyarság csúcsteljesítményének számító hungarikumok. A gyűjtés első lépésében a 

települési önkormányzatok önkéntesen települési értéktárakat hozhatnak létre, de a feladatot 

delegálhatják meglévő múzeumokra, közgyűjteményekre, illetve intézményekre is. Ezen 

értéktárak adatait a megyei szintre küldik meg, megyei szint hiányában pedig közvetlenül a 

hungarikum bizottságnak. Hasonló módon a megyei értéktárakat is létrehozhatják a megyei 

önkormányzatok. Itt a költségtakarékosság elvét követve került fakultatív feladatként 

meghatározásra a gyűjtőmunka, ugyanakkor a társadalmi vita visszajelzései alapján bízunk 

abban, hogy a feladat zökkenőmentesen, a már létező értéktárak összekapcsolásával 

megvalósítható lesz. Az egyes minisztériumok ugyancsak rendszerezik saját nemzeti 

értékeiket - ezek lesznek az ágazati értéktárak -, és azt megküldik a hungarikum bizottságnak.  

A tervezet ernyőszerepénél fogva az európai uniós oltalommal rendelkező, valamint a 

nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek a törvény erejénél fogva hungarikumok 

lesznek, ugyanakkor valamely érték nemzeti értékké vagy hungarikummá minősítése nem 

érinti annak egyéb jogszabály alapján fennálló védettségét.  

A gyűjtőmunkához bármely szinten csatlakozhatnak hazai és határon túli társadalmi 

szervezetek, csoportok, sőt magánszemélyek is. A hungarikum bizottság a hozzá megküldött 

listákat a magyar értéktárban összesíti és rendszerezi, majd kiválasztásra kerülnek azok közül 

a hungarikumok.  

Kiemelt szerepük lesz a szakágazatok alapján létrehozott hungarikum 

szakbizottságoknak a hungarikum bizottság feladatainak az előkészítésében, segítésében és 

végrehajtásában. A törvénytervezet kapcsán számos részletszabály kormányrendelet 

formájában kerül megállapításra.  

A szabályozás másik fontos célja a hungarikum tanúsító védjegy. Ezen termékek 

előállítása ugyanis kis- és középvállalkozások számára jelenthet megújulási, illetve kitörési 

pontot, továbbá azok beindítását indukálja, és az ipari vállalkozások számára is fejlesztési 

lehetőségeket kínál, ezért hosszú távon javítja azok életképességét. A törvény végrehajtása 

során meghatározhatóak lesznek az egyes támogatási formák is. A cél, hogy minél több 

termék viselje a hungarikum védjegyet, ezáltal komoly megkülönböztető szerepe lesz majd 

mind a hasonló hazai, mind a hasonló külföldi termékek körében.  

Bízunk abban, hogy a tervezet tisztázza azon fogalmi zűrzavart, amely a hungarikum 

terminológiát övezi, és hosszú távon stabil hátteret jelent majd mind a piac, mind a tudomány 

képviselői számára. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás szólásra 

jelentkezett, megadom a szót.  
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Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Én egy gyakorlati 

kérdést tennék fel. A tudomány számára tetszett mondani, hogy hungarikumokat is jelent. 

Vannak ilyenek Magyarországon, hogy fajtakísérletek, amelyek teljesen egyediek, az ország 

különböző területein ugyanazon feltételek mellett történnek nitrogénműtrágyázási, 

fajtakísérleti, s a többi, kísérletek. Ennek óriási a szellemi értéke, és ezt tovább is kellene 

folytatni. Ezek már százévesnél idősebb vagy éppen százévesnek minősíthető kísérletek. 

Bevonhatóak-e ezek egyáltalán mint eljárás pont a szellemi potenciál a hungarikumok közé, 

vagy sem? Természetesen elfogadható az a válasz is, hogy nem, de jobban örülnénk, hogyha 

valahol mégis csak találna helyet. Köszönöm a szót. 

 

ELNÖK: További kérdés, hozzászólás van-e? (Jelzésre:) Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Kérdésem volna inkább. Szintén egy kiváló javaslat áll 

előttünk, ez hiánypótló, és nagy szükség volt már rá, úgyhogy köszönjük az előterjesztőknek. 

Egy kérdésem volna csak. A hungarikum az egy törvény és a hungarikum védjeggyel ellátott 

termékek egy tagállami, egy nemzeti hatáskör. Ezek hogy viszonyulnak az Unió egyéb 

tanúsítványaihoz, ezek a földrajzieredet-jelölt, a kulturáliseredet-jelölt, az EuroBio, s a többi, 

tehát erre a háromra, erre a három tanúsítványra és logóra gondolok. Nem áll-e fenn annak a 

veszélye, hogy itt mi túlságosan a hungarikumra koncentrálunk, ugyanakkor ha ez nincs 

harmóniában az egyéb EU-s ügyekkel, akkor amikor exportálni akarjuk ezeket a 

hungarikumokat, védjeggyel akár, akkor az európai közvélemény vagy a fogyasztó 

társadalom nem tudja, hogy hova tegye, nem tudja, hogy hogyan viszonyul, hogyan 

illeszkedik ez bele az EU minősítési rendszerébe. Tehát ezt az EU rendszeréhez való 

kapcsolatot szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Patay Vilmos! 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az lenne a kérdésem, hogy a 

hungarikum nyilván elsősorban a határainkon belüli értékek megtartását, megmentését, 

fenntartását szolgálja, de itt a Kárpát-medencében nagyon sok érték lehet a jelenlegi 

országhatárainkon kívül is, és az onnan jövő kezdeményezéseket hogyan fogjuk tudni kezelni, 

hiszen azok ugyanúgy értékei, ugyanúgy hungarikumok, ha elfogadjuk őket, ha nem, ha 

deklaráljuk őket, ha nem. Fontos lenne tehát, hogy ezt is kellően szabályozzuk (Gőgös Zoltán: 

Benne van, szerintem benne van.), figyelemmel a szomszédságok érzékenységére is, de 

mindenképpen szükségesnek tartom. Köszönöm.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én úgy látom, hogy azzal, 

hogyha ezt a törvényt elfogadjuk, nagy hibát nem csinálunk, de ebből rossz is kisülhet a 

végén, ugyanis ez egy kerettörvény, amely magát a rendszerezést meg a hungarikumoknak a 

feltárását tudja kezelni - hozzáteszem, hogy én nem látom ennek az anyagi hátterét, tehát 

egyelőre azt, hogy ez miből lesz megcsinálva, senki nem tudja megmondani. Az a pénz, ami 

itt a hagyományos ízek, régiók meg egyéb történetek okán a Vidékfejlesztési 

Minisztériumban megvan, arra sem elég, hogy csak az agrártermékek nyilvántartását 

korrektül megcsinálják, illetve a mezőgazdasági, úgy gondolom, hogy agrár- és 

élelmiszeripari, egyéb…, nem ilyen szinten kibővítve a dolgot. Nincsen ezzel a törvénnyel 

alapvetően bajunk, hiszen egy elég komoly ötpárti előkészítése volt, nem most, hanem még 

korábban; most is volt, nyilván egy kicsit zártabb lett ez a világ, amióta az új kormány van, 
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mint a mi időnkben volt, de én azt mondom, hogy semmi nagy hibát nem csinálunk. Viszont 

nagyon oda kell figyelni arra, hogy ebből milyen végrehajtás lesz, és nem irigylem azt a 

szervet, amely ennek a végrehajtási rendszerét ez alapján akarja megcsinálni, én ezt látom 

problémának, de általános vitára mehet ez a törvényjavaslat, nincs nekünk ezzel kapcsolatban 

semmi kifogásunk, csak azért, azt gondolom, ha valaki a hozzáértők véleményét - itt most a 

szövetségre gondolok - végigolvasta, azért lát ebben problémákat. Hozzáteszem, hogy én nem 

látok akkora bajt benne, pont annak okán, hogy ez egy kerettörvény, de ha nekiállunk egy 

picit is jobban konkretizálni, akkor viszont már lehetnek kényes ügyek ebben a történetben. 

Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth Istvánnak adok szót. 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előadó! 

A magam részéről támogatom ezt a fajta törvényjavaslatot, hiszen azt gondolom, az üzenete is 

rendkívül fontos a nemzet számára, de ha az érzelmi kérdésen kívül a nemzetgazdasági részét 

is nézzük, a kettő együtt kell hogy valamilyen szinten érvényesüljön, és azt, ami a jc) 

pontjában van, hogy: „hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, 

magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez”, szintén egy fontos szellemi, 

nemzettudati szempontnak tartom és érzem, tehát a magam részéről is támogatom. Arra 

viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy az érzelmek, az „illúziók” mellett az ágazati 

szempontból majd a hungarikumot oly módon is tovább kell vinni, hogy azért 

nemzetgazdasági szempontból is lehessen jelentősége. Itt konkrétan arra gondolok, hogy 

látom, hogy az alapban benne van a Bonafarm és mondjuk a Pick szalámi, de ma már odáig 

jutottunk el akár a Pick szalámi esetében is, hogy gyakorlatilag nem magyar sertésből, több 

esetben nem is magyar fajtából van, adott esetben beszélhetünk még a szójáról is, amit 

mondjuk Dél-Amerikából is hoznak, tehát az rendben van, hogy a vége, az illúzió Pick 

szalámi meg hogy az magyar, csak arra kellene törekedni, hogy akár mondjuk a sertés 

szempontjából is azok a magyar fajták legyenek, a duroc, a lapály, a nagy fehér, tehát a 

genetikára is oda kellene figyelni, hogy azok a kutatóintézetekben is meglegyenek a 

hungarikumok, a magyar identitást, a magyar fajtákat, a tájra, illetve a magyarságra jellemző 

fajták is valamilyen szinten végigmenjenek ebben az egész dologban, mert például a 

sertéságazatban is lesz sertésstratégia, de jelen pillanatban holland és belga fajtákat 

tenyésztünk itt Magyarországon, és az ehhez kapcsolódó különböző fajtadíjak, illetve 

licencdíjak mondjuk Hollandiában meg Belgiumban érvényesülnek, mert ma a hízóállomány 

nagy része mondjuk a Topics meg Seghers, tehát különböző nem nemzeti fajták, amúgy meg 

a magyar kutatóintézeteknél, illetve a fajtaellenőrző intézeteknél nagyon komoly 

finanszírozási problémák vannak, és nem tudják fenntartani azt az innovációt, fejlesztést, 

amely szükséges lenne ahhoz, hogy gyakorlatilag versenyképes magyar fajták is legyenek.  

Az elnök urat még az év elején felhívtam telefonon, mert én gyakorlatilag, ha a 

hungarikumot nézzük, mondjuk a Jókai bableves is egy hungarikum, ugye ebben egyetértünk? 

(Közbeszólások: Persze!) 

 

ELNÖK: Majd kiderül! 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Bízunk benne, hogy a Jókai bableves az lesz, de, 

jelentem, Magyarországon nincsen bab, tehát jelen pillanatban amiből például a Jókai 

bablevest csináljuk, az jobb esetben kínai… 

 

ELNÖK: Magyar termelésű bab nincs.  
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Igen, de… 

 

ELNÖK: Azt mondtad, hogy Magyarországon nincsen bab.  

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Valamennyi bab van, igen, de ha azt nézzük - és 

kutatásokat végeztem az elmúlt időszakban -, gyakorlatilag ma Magyarországon a tarkabab 

általában kínai, tehát olyan 80-90 százalékban kínai, a fehér bab szinte mind etióp, a lencse 

szlovák vagy cseh, a sárgaborsó meg egyértelműen szlovák. Tehát mára Magyarországon 

úgymond a mi illúziónkhoz köthető termékekből gyakorlatilag teljesen kikoptunk, és ezekkel 

nem is foglalkozunk. Tehát az rendben van, hogy ami elöl van, az az, de amiből azt 

előállítjuk, azokra is legyenek szerintem programok, mert itt szerintem nagyon nagy baj van. 

És nyilván nem a hungarikumtörvényhez kapcsolódik, de azt gondolom, később, az 

élelmiszerbiztonságnál majd vissza kell térnie a bizottságnak is arra, hogy már annyira EU-

konformok lettünk, hogy… Én most mindegyikből vettem, babból, lencséből, sárgaborsóból, 

teljesen fel vagyunk otthon szerelve, a spájzban van egy külön polc, ahol a feleségem ezeket 

gyűjti, de például odáig jutottunk (Hanó Miklós: Kolbász van?!), hogy a tarkababon az már 

nincs is feltüntetve, hogy melyik országból származik. Tehát jobb esetben, mondjuk 

80 százalékban fel van tüntetve, hogy melyik országból származik, de azért mondjuk az 

egyharmadán már ez sincsen feltüntetve, csak hogy forgalmazza a Lidl, az Aldi vagy éppen a 

CBA, és tudjuk, hogy etióp, kínai meg egyéb helyről van.  

Visszatérve az eredeti gondolatra: ezt én egy fontos dolognak tartom, erről kell 

beszélni, de szerintem nem elég csak az illúzióját fenntartani, hanem ágazati szempontból - és 

én most elsősorban erre koncentrálnék, nem annyira a Kodály-módszerre vagy a Puskás 

Akadémiára, hanem az ágazatra - oda kellene tenni azokat a magyar identitású fajtákat, 

kutatásokat, tudományt, amire a hölgy is utalt, nagyon helyesen, és úgy éreztem a szavaiból, 

hogy a magyarság csúcsteljesítményére alapozzák ezt, és ebben a fajtakérdés ágazati 

szempontból igenis legyen ott, és ezt vigyük végig ilyen kutatóintézeteken, illetve a magyar 

nemzeti fajtáknak is az innovatív módon való fenntartásán, illetve fejlesztésén! De 

összességében mindenképpen támogatom a kezdeményezést. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kaptunk egy észrevételt a Hungarikum Szövetségtől. A 

Fidesz-frakció részéről szakértőként szeretném bejelenteni a Házszabálynak megfelelően 

Birinyi Józsefet, a Hungarikum Szövetség elnökét, szólni viszont csak akkor szólhat szakértő, 

hogyha a bizottság erről dönt, és engedélyezi. Én kérem ennek az engedélynek a megadását, 

amennyiben ezzel egyetértünk, akkor majd megadjuk a szót. Ki az, aki egyetért ezzel az 

előterjesztéssel? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megkérem Birinyi Józsefet, hogy az időkorlátot is legyen szíves figyelembe venni, 

valamint azt is, hogy írásban megkaptunk egy anyagot, amelyben általános támogatásukról 

biztosítják az előterjesztést, néhány pont pontosításával, jobbító szándékú pontosításával 

kaptuk meg ezt az indítványsort. Megadom a szót az elnök úrnak.  

 

Birinyi József (Hungarikum Szövetség) hozzászólása 

BIRINYI JÓZSEF (Hungarikum Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Köszönöm szépen a megszólalás lehetőségét. Írásban eljuttattuk önökhöz az anyagunkat, tehát 

azokat nem szeretném… (Közbeszólások: Nem hallani!) Megnyomtam a gombot, akkor 

megpróbálok hangosabb lenni. Tehát nem akarom pontonként ismertetni az anyagunkat.  

A Hungarikum Szövetség állásfoglalása a január 23-ai közgyűlés alapján öt pontban 

fogalmaztatott meg, amely lényegi, elemi pontokat tartalmaz, illetve néhány konkrét érvet 
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adtunk közre a hungarikumtörvény-javaslattal, -tervezettel kapcsolatosan, amelyeket 

jobbításra és mindenképp átdolgozásra ajánlunk.  

Előzményképpen annyit, hogy 2009 tavaszán Lezsák Sándor felkérésére a parlamenti 

hungarikum szakmai munkacsoportban, amely nem egy klasszikus parlamenti munkacsoport 

volt, mert fizetetlen forradalmárként végeztük három évig ezt a tevékenységet, tehát nem 

hivatalosan, de szakmailag igen, azért, hogy ez a rendszer felállhasson, és a magyar értéktár, a 

hungarikumpiramis létrejöhessen.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a miniszter úr kapta az előterjesztés feladatát, 

ez viszont nem indokolja azt, hogy feltétlenül minden a minisztériumhoz kötődjön. A 

Stratégia a hungarikumtörvény alkotásához, 2010 augusztusában leadott záró, összefoglaló 

tanulmányunkban, amely a kodifikálásra alkalmas alapot adta, elsőként rögzítettük, hogy nem 

szerencsés egy ágazathoz - és ezt a Mezőgazdasági bizottságban nem az agrárium ellenében 

mondom -, bármely ágazathoz nem szerencsés hozzárendelni, mert olyan típusú elfogultságok 

érhetők tetten, mint általában ha egy mindent érintő vagy széles területet érintő törvény egy 

ágazathoz vagy tárcához kerül, és indokolatlan az, hogy a mindenkori vidékfejlesztési 

miniszter legyen a hungarikum bizottság elnöke, a költségvetési tétel, a titkárság, minden, a 

minisztériumhoz kötődő.  

Nagyon fontos, hogy az értékek gyűjtése fontos feladat, de azon túl az értékek 

támogatása, menedzselése nekem nagyon hiányzik ebből a törvényjavaslatból és -tervezetből, 

amely kerettörvény, és a végrehajtási utasításoknál kell majd kitérjünk erre, de nem 

engedhetjük meg, hogy a törvényjavaslatban csak a gyűjtőmunkára koncentráljunk. Én 

magam muzeológus voltam tíz évig egyébként egyik előző életemben, de semmiképp nem 

javasolnám azt, hogy a múzeumi hálózat mint XXI. századi innovatív intézmény legyen az 

értéktárak fő gyűjtőterülete, preferálva azt, hogy természetesen költségmegtakarítást jelent az, 

hogyha létező hálózathoz tudjuk csatolni a nyilvántartást. Az értékek védelménél a 

nyilvántartás a szigorú, patent nyilvántartás elengedhetetlen, lásd Tokaji aszú termékleírások, 

amelyekben éppen a miniszter úr is lépett már, hogy ez megvalósuljon.  

Jó néhány olyan pont van, amelyet mi átdolgozásra javaslunk és javasolok én a 

Hungarikum Szövetség nevében, illetve a parlamenti hungarikum munkacsoport szakértői 

nevében, mert a szakértők többsége a jelen lévő előterjesztők is a munkacsoportunk tagjai 

voltak, de a Hungarikum Szövetség keretén belül a szakértők többsége folytatja a szakértői 

munkát, ugyanúgy társadalmi munkában, és felajánljuk azt a segítséget, ami már az elindult 

gépezeten belüli lehetőségekhez adódik, hogy a törvény elfogadásánál és általános vitájánál 

minden olyan részletes véleményt, személy szerint is annak, aki kéri, átadjuk, illetve maga a 

Hungarikum Szövetség konkrét átdolgozási javaslatot fog készíteni ezzel kapcsolatosan, hogy 

a lehető legjobban szolgálhassa az érték a mérték elvet, és a döntéshozók pedig a hatalom 

értéke az érték hatalma szerint döntsenek arról, hogy a nemzetegyesítés nem a XIX. századi 

nemzeti romantika szintjén, hanem a XXI. században az uniós és nemzetközi jogszabályi 

ütközést elkerülve létrejöhessen lehetőség szerint, mert a társadalmi, gazdasági 

felemelkedésünk szinte egyedüli izmos alapja lehet ez, most nem patetikusan mondva. Mi 

ezért tettük, és ezért vállaltuk azt a munkát, amit véghez vittünk. Úgyhogy ehhez kérem a 

bizottság segítségét és támogatását.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Istvánnak adnám át egy pillanatra a szót, mert 

felszólalóként, hozzászólóként szeretnék néhány gondolatot elmondani.  

 

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

 

ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr! 
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További hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy, ahogy Birinyi József is mondta, 

többéves az az előkészítő munka, amit itt civilek és a kormányzat próbált ez ügyben tenni. 

Nem volt kérdéses, hogy olyan közbeszédbeli szavainknak, mint ami a „hungarikum” szót 

jelenti, mondjuk meg őszintén, semmi jogi alapjuk nincs mindaddig, amíg ez a törvény meg 

nem születik, és abban netán még pontosítjuk, hogy „c”-vel vagy „k”-val írjuk-e, és minden 

egyéb apró trükköt, hogy nehogy egyszer csak valaki levédje ezt a szót is, és konkrétan ne 

Magyarországon védjék le, mint ahogy egyes, magunk által hungarikumnak gondolt 

termékekről sajnálatos módon ezt halljuk, tapasztaljuk. 

Azzal, hogy ez a törvény egyáltalán idáig eljutott, nagyon komoly lépést teszünk afelé, 

hogy megvédjük, megőrizzük és megmutassuk magunknak is, hogy mit őriztek meg, mit 

halmoztak fel őseink, és vajon mit tudunk a világ felé közvetíteni ebből. Elhangzott itt a 

hozzászólásokban, hogy ez Magyarország, de én bővíteném: Kárpát-medence, és egyben amit 

Patay Vilmos kérdezett, abban nagyon szépen benne van, hogy hogyan lehet a határon túli 

értékeket behúzni, hiszen arról a nagy piramisról van egy nagyon szép blokkdiagram a 

törvénytervezet végén, amelyből látszódik, hogy erre felkészült az előterjesztő, tehát 

nyugodtan mondhatjuk, hogy Kárpát-medencei az a gyűjtőtárnagyság, amit majd szeretnénk 

összesíteni. A végső eredmény természetesen majd az lenne, hogyha ezt a külföldiek is 

értékelnék, és tudnák, hogy mit jelent ez, hogy miért különlegesség ez a számunkra, hogy 

miért ilyen nagy becsben tartott érték ez. Ezt úgy is megfogalmazhatnám, hogy a 

külföldieknek akkor lehet majd ez igazi nagy érték, hogyha azt a kérdést teszik fel, hogy: és 

Magyarország miről ismertetik meg, és akkor mi azt mondjuk nekik, hogy: kérem szépen, 

nekünk van egy hungarikumtárunk, és amit itt látnak, ennek az összessége adja 

Magyarországnak azt a sokszínűségét, különlegességét, amit esetleg egy kívülálló nem is lát, 

és ha ebből netán valamit szeretne megismerni, akkor javasoljuk, hogy ebből a 

hungarikumtárból legyen szíves választani. Lehet, hogy ez egy fogyasztható élelmiszer, lehet, 

hogy egy emléktárgy - itt egy hímzésfajtára, egy népviseletre, sok mindenre gondolhatnék -, 

de lehet, hogy ez egy módszer. Ahogy itt előkerült, én most megemlítem a Kodály-módszert, 

de Sáringer-Kenyeres Tamás megemlítette a fajtakísérletek kapcsán említett egy érdekes 

magyar, több száz éve használt metodikát, lehet, hogy ez is az lesz - éppen ez a törvény fogja 

reményeink szerint szintezni, bemérni és majd rendezni, hogy ez egy helyi, egy regionális, 

netán egy országos szinten is vállalható egyedisége annak a térségnek, régiónak, netán 

Magyarországnak, és akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ha egész Magyarország ismertetik 

meg erről, akkor ez egy olyan szintű örökségünk, amiről nyugodtan mondhatjuk a világnak 

kifelé, hogy aki ilyet lát és hall, az azonnal be tudja azonosítani, hogy ez magyar vagy 

Magyarországhoz köthető. 

Én ezt a szellemiséget éreztem és láttam, hiszen több alkalommal volt a parlament 

Felsőházi üléstermében szakmai, társadalmi vita ennek a törvényjavaslatnak az előkészítése 

során, és most már végre eljutottunk addig a pontig, hogy nem csak mondjuk az általunk 

amúgy valahogy érzett termékről, módszerről, hogy ez egy igazi hungarikum, miközben azt 

sem tudtuk, hogy mi ennek a hungarikumnak a definíciója, és hosszú-hosszú idők után most 

érkeztünk el oda, hogy talán megpróbáljuk ezt jogszabályba foglalni.  

Mint ahogy említettem, a tárház nagyon széles, és a jogszabály előkészítőjének 

nagyon komoly gondot okozott az, hogy azt a széles termékskálát, ami, mondom, módszertől 

kezdve kézzel fogható termékig vezethet, hogyan lehet mégis a „hungarikum” szóval 

definiálni, és hogyan lehet majd ezek után egy jelzésrendszert, egy logót, egy üzeneti 

rendszert felépíteni, és netán hogyha ezek termékek, ezzel megjelölve mindenki számára 

egyértelművé tenni, hogy egy nemzeti, egy Kárpát-medencei örökségünkről van szó ez 

esetben a sok-sok egyéb termék mellett. Ez tehát egyben egy útmutató is lehet annak a 
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folyamatnak, amit ez a kormány elég markánsan vállal, hogy a magyar értékek és a magyar 

termékek felé orientálni mind a magyar fogyasztót, mind pedig esetlegesen a külföldieket.  

Én ennek a szellemiségében szeretném támogatásra javasolni ezt a törvénytervezetet, 

egyben megkérve a kormány képviselőjét, hogy a Hungarikum Szövetség által felvetett egy-

két gondolatra is reagáljon majd. Köszönöm szépen.  

 

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

 

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

 

ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 

most adom meg a szót a kormány képviselőjének.  

 

Dr. Komári Ágnes Eszter (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. KOMÁRI ÁGNES ESZTER (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, 

köszönöm szépen a szót. Megpróbálok röviden válaszolni minden felvetésre. Először is a 

kísérletek kapcsán azt mondanám, hogy valóban óriási szellemi értéket képviselnek ezek a 

kísérletek. Ahogyan a régmúlt, úgy a közelmúlt egyes értékei is nemzeti értékké, illetve 

hungarikummá válhatnak, és igyekeztünk figyelemmel lenni a jogszabály megalkotása során 

arra, hogy hungarikumok nemcsak a múltból léteznek, hanem folyamatosan keletkeznek, és 

így a szellemi értékek is beletartozhatnak, illetve beletartoznak majd ebbe az értéktárba.  

A védjegyek kapcsán, hogy ez hogyan viszonyul az uniós oltalmi rendszerekhez, a 

jelen tervezet azt mondja, hogy a törvény erejénél fogva hungarikumok lesznek azok az 

értékek, amelyek ma már uniós oltalmat élveznek, és a KIM-mel szoros együttműködésben 

alkottuk meg azokat a szabályokat, amelyek illeszkednek mind a magyar jogforrási 

hierarchiába, illetve jogalkotási környezetbe, mind pedig az uniós jogszabályi környezetbe.  

Az országhatáron túli kezdeményezések kapcsán valóban számolnunk kell azzal, hogy 

hatalmas munka vár mind a hungarikum bizottságra, mind a szakbizottságokra, valamint a 

titkárságra is, tehát számoltunk az előterjesztés kapcsán azzal, hogy ez egy hatalmas munka 

lesz, és évekig tartó folyamat lesz akár a gyűjtés megindítása is.  

Hogy az illúziókat hogyan kezeljük? Ez valóban a szakbizottságok feladata lesz, ezért 

is láttuk be azt, hogy egyetlen hungarikum bizottság nem képes kezelni ezeket a kérelmeket, 

ezeket az előterjesztéseket. Ezért van szükség arra, hogy az egyes szakterületek kapcsán, az 

egyes szakterületeken belül felállításra kerüljenek ezek a szakbizottságok, ahol a szakemberek 

előkészítik a hungarikum bizottság döntését, illetve segítségére lesznek a végrehajtásban is.  

A Hungarikum Szövetség kapcsán: ahogyan eddig is, úgy a jövőben is nyitottak 

vagyunk és nyitottak leszünk az együttműködésre, hiszen a cél a konszenzusteremtés. Ezért 

természetesen vállaljuk az észrevételek beépítését, illetve figyelembevételét, hiszen valóban 

azt szeretnénk, hogy egy olyan jogszabály szülessen, amely hosszú távon szolgálja a nemzeti 

értékeknek, illetve a hungarikumoknak az összegyűjtését és védelmezését.  

Végül a hungarikum védjegyek kapcsán szeretném kiemelni, hogy a hatályos 

védjegyjogi törvény egyes rendelkezéseit is figyelembe kellett vennünk, és ez egy tanúsító 

védjegyként kerül majd meghatározásra, tehát egy tanúsítási rendszer áll majd a hungarikum 

védjegy mögött.  

Köszönöm szépen a szót. (Megérkezik Harangozó Gábor.) 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk az előterjesztésről. 

Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja az előterjesztést. Aki 

igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Harangozó Gábort kérdezem, hogy részt vesz-

e a szavazásban. (Harangozó Gábor jelzésére:) Részt vesz benne, igen. Az igenek tehát 

megvoltak. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 

Harangozó Gábor akkor nem vett részt a szavazásban - elnézést, ezt így kellett most 

bejelentenem -, viszont akkor egyhangúlag támogatja a bizottság az előterjesztést.  

A bizottsági előadó kijelölése 

A bizottság véleményének elmondására magam vállalkoznék, ha ezt a bizottság is 

akceptálja majd. Kérdezem, támogatja-e a bizottság, hogy a bizottsági véleményt a parlamenti 

ülésen én mondjam el a bizottság nevében. (Szavazás.) Igen, ez szintén egyhangú.  

Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban más dolgunk nincs. Köszönöm a kormány 

képviselőjének a jelenlétet, a napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A hulladékról szóló T/5538. számú törvényjavaslat 

Rátérünk a következő napirendi pontra: a hulladékról szóló törvényjavaslat általános 

vitára való alkalmasságának megvitatását kezdjük meg. A kormány részéről jelen van-e 

valaki, aki nekünk ezt elő tudja adni? (Senki nem jelentkezik. - Horváth Zoltánné: Megnézem.) 

Egy kis türelmet kérek, a titkárság mindjárt megpróbálja megszólítani a kormány képviselőit. 

(Megérkeznek a kormány képviselői.) Köszönöm. A hulladékról szóló törvénytervezet 

általános vitára való alkalmasságának a vitáját kezdi meg tehát a bizottságunk. Köszöntöm a 

kormány képviselőit, és egyben megadom a szót az előterjesztésre.  

 

László Tibor (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

LÁSZLÓ TIBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Köszönöm szépen a szót. A hulladékról szóló törvényjavaslat legfontosabb elemeit 

szeretném összefoglalni az általános vitához. Az Európai Unió hulladékra vonatkozó 

keretszabályait a hatályos hulladékgazdálkodási törvény ültette át a hazai jogrendbe, ezt a 

jelenleg érvényes jogszabályt a 2010. december 12-én hatályba lépett hulladékról és egyet 

keretirányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98-as EK-irányelv felülírta, és teljesen 

új irányt jelölt ki a hulladékgazdálkodás tekintetében. A törvényjavaslatnak kettős célja van: 

egyrészt hogy átültesse ezeket az irányelvi kötelezettségeket, másrészt pedig hogy a 

jogszabályi környezetet letisztázza, megújítsa, átláthatóvá tegye, valamint hogy a 

nemzetgazdasági és a lakossági célokat együttesen szolgálja.  

A törvényjavaslat előkészítését a kormány hivatalba lépését követően megkezdtük. Az 

előkészítési munkát az irányelv egyes rendelkezései, célkitűzései szabták meg, a jogalkotási 

munka azonban rámutatott arra, hogy a hazai szabályozás számos ponton nem 

környezetvédelmi és gazdasági, nemzetgazdasági célokat szolgál, és a lakossági érdekeket 

háttérbe szorítja. Mindez egyértelművé tette számunkra azt, hogy az irányelv mechanikus 

átültetése nem valósítható meg, sokkal lényegesebb elemeiben szükséges a törvényt 

újragondolni.  

A problémák között szembetűnő volt az, hogy Magyarország környezettudatos 

gondolkodása jelentősen elmarad az Európa nyugati felén lévő országokétól, nálunk teljesen 

hétköznapi dolog a hulladékelhagyás vagy az illegális hulladéklerakás. Ugyanilyen komoly 

visszásságokra utal az, hogy a hulladékgazdálkodási főosztályra napi rendszerességgel, 
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tömegével érkeznek be olyan panaszos levelek, amelyek arról tanúskodnak, hogy a 

közszolgáltatási díj nincs arányban a termelt hulladék mennyiségével, a lakosság tehetetlen a 

közszolgáltatás emelkedő áraival szemben, és aggasztónak tartjuk a rendezetlen és 

ellentmondásos jogszabályi környezetet is, ami a gazdasági szereplőknek számos ponton 

visszaélésre ad lehetőséget. További probléma még ezzel kapcsolatban, hogy a hatóságok nem 

tudják követni a hulladék útját a keletkezéstől a hasznosításig vagy az ártalmatlanításig. 

Ugyanilyen probléma az adminisztrációs teher, ami a gazdasági szereplők vállán nyugszik, 

ami sok esetben eltéríti őket a jogkövető magatartástól. A legeslegnagyobb probléma azonban 

az, hogy a hulladékot nem mint erőforrást tekintjük, hanem ártalmatlanításra kerül, lerakókra 

helyezzük, ahol elveszítjük ezeket az erőforrás-tartalékokat, ergo rosszul gazdálkodunk vele. 

Magyarországon a települési szilárd hulladéknak körülbelül a 75 százaléka kerül lerakóra, 

Nyugat-Európa országaiban ez az arány néhány százalék, Ausztriában, Németországban, 

Hollandiában 3-5 százalék körüli értéket tesz ki ez az arány. Magyarországon a települési 

szilárd hulladéknak 17 százalékát hasznosítjuk anyagában, a nyugat-európai országokban ez 

az arány a 60-65-80 százalékot is eléri Belgiumban, Németországban vagy akár Hollandiában. 

Nagyon nagy probléma tehát, hogy a hulladékban rejlő erőforrások elvesznek, és nem 

utolsósorban a környezetünket is terheljük vele.  

A célkitűzések megvalósítása, lehetőségeinek a vizsgálata során kikristályosodott 

bennünk a stratégia, amely lehetővé teszi a hulladékgazdálkodás hatékonyságát és fejlesztését. 

Ezzel kapcsolatban szeretném összefoglalni azokat a legfontosabb célokat, elveket, irányokat, 

amelyeket az új törvényjavaslatban megfogalmaztunk. Az első ilyen elem a nemzeti 

megelőzési program, amely 6 évre készül, és 2013. december 12-ig kell elfogadni. 

Ugyanilyen fontos eleme a gyártói felelősség kiterjesztése, a gyártók ösztönzése arra, hogy 

anyagtakarékos technológiákat alkalmazzanak, hogy hosszabb életútra alkalmas termékeket 

gyártsanak. További fontos eleme, hogy egyre kevesebb hulladékot vigyünk lerakóra, és 

egyre többet hasznosítsunk - ez is a környezetünk megóvását szolgálja. A hasznosítási 

arányok növelése nemcsak a törvényjavaslatban megjelent cél, hanem európai uniós 

keretirányelvi kötelezettség is. Az Európai Unióban a háztartási és a háztartási hulladékhoz 

hasonló hulladékokban a papír, a fém, a műanyag és az üveg vonatkozásában 50 százalékos 

hasznosítási arányt kell elérni. Ugyanígy az építési és bontási hulladékban az újrafeldolgozás, 

illetve az újrafeldolgozásra való előkészítést 70 százalékra kell növelni 2020-ig, a szilárd 

települési hulladék biológiailag lebomló részét pedig 35 százalékra kell csökkentenünk az 

1995-ös irányszámok alapján 2016-ig.  

Ahhoz, hogy a célok időben teljesülni tudjanak, a hasznosítási kapacitásainkat 

növelnünk kell, a hasznosítható hulladékot el kell térítenünk a lerakóktól. Erre szolgál mint 

gazdasági szabályozó eszköz a lerakási járulék bevezetése. Ez a lerakási járulék a környező 

országokban, illetve Nyugat-Európában már régóta működő jogintézmény, amelynek a célja 

az, hogy a lerakás drágításával, a jelen pillanatban olcsó ártalmatlanítás megdrágításával a 

keletkező hulladékáramokat eltérítsük a lerakóktól. További ilyen eszköz lehet az elkülönített 

hulladékgyűjtési rendszer felállítása a háztartásokban képződő üveg-, fém-, műanyag- és 

papírhulladék vonatkozásában. Ezeknek a céloknak biztosít alapot a hulladékhierarchia 

rendszere, amelynek során a legfontosabb cél a megelőzés, ez a legfontosabb elem, majd ezt 

követi az újrahasználat ösztönzése, ha nincs lehetőség újrahasználatra, akkor jön az 

újrafeldolgozás, és csak a legvégső esetben van lehetőség a hulladék égetésére, energetikai 

hasznosítására, illetve a lerakással történő ártalmatlanításra.  

A törvényjavaslat meghatározza, hogy milyen esetekben tekinthető mellékterméknek, 

a hulladék státusz megszűnésének az eseteiről is beszél. A közszolgáltatással kapcsolatos 

díjak országosan egységes szabályozás szerint kerülnek meghatározásra, ennek alapjául a már 

említett lakossági panaszos levelek szolgálnak, amelyek olyan visszaélésekre derítettek fényt, 

miszerint két egymás mellett lévő faluban nagyon jelentős eltérések tapasztalhatóak a 
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közszolgáltatási díjakban, így az állami kontrollszerep megerősítése szükséges, illetve azt 

érvényesíteni szükséges. Fontos elem, hogy a hulladékot a továbbiakban ne lehessen 

következmények nélkül eltulajdonítani, értve ez alatt a közterületeken lévő hulladéktároló 

edényzetek felborogatását, kifosztását, a hulladék most uratlan dolognak tekintendő, ezt 

követően ez a közszolgáltató tulajdonába fog kerülni. Szélesebb hatósági jogkört határoz meg 

az új javaslat, bevezeti az elkobzás és a lefoglalás jogintézményét. Nem utolsósorban 2013. 

január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása állami szervezésbe kerül. 

Nagyon sokan félreértik a törvényjavaslatnak ezt a pontját; itt nem arról van szó, hogy a 

gazdasági szereplők vagyonelemeinek az elkobzásával szeretnénk megoldani ezt a problémát, 

de mindenféleképpen tisztázni szükséges ezt, ugyanis - mint a nevében is benne van - a 

hulladék-közszolgáltatásban, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban nagyobb állami 

szerepvállalás szükséges, és így a feladatot az állam magára vállalja.  

Az új törvény megalkotásával egyidejűleg felülvizsgálatra kerültek a végrehajtási 

rendeletek is, és a törvény hatálybalépésével együtt szeretnénk ezt megvalósítani, a törvénnyel 

együtt a végrehajtási rendeleteket is hatályba szeretnénk léptetni. Illetve még szeretném 

elmondani, hogy a törvénytervezet 2012. december végén notifikációra megküldésre került az 

Európai Unióba, az erre való válasz valószínűleg április végére várható.  

A tisztelt bizottságot arra szeretném kérni, hogy szakmai javaslatukkal, szavazatukkal 

támogassák a hulladékról szóló törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

 

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

 

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztést. (Jelzésre:) Hanó Miklós képviselő úrnak 

adom meg a szót elsőként.  

 

Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A hulladékgazdálkodási törvénnyel 

kapcsolatban Békéscsabáról jövőként mondom, ahol a szolgáltatás szerződéssel ki van adva, 

hogy nagyon sok anyagi forrást kellene beletenni ahhoz, hogy ezt a város teljesen átvállalja 

akár a szelektív gyűjtéssel, akár az osztályozással való szétszedéssel, akár egyebekkel - 

gondolom, erre azért lesznek majd valamilyen pályázati források. Azt tapasztaljuk, hogy 

valamilyen százalékban eddig is voltak szelektív gyűjtések a lakótelepek és egyebek 

környékén, és az ott összegyűjtött szelektív hulladéknak az értékesítésével volt gond. Az tehát 

a probléma, hogy egy időben nagyon ment például Kínába a műanyag, mert ott - mit tudom 

én - trikókat csináltak belőle, aztán amikor az megállt, akkor ez az egész bedőlt, és akkor nem 

szemétkupac volt összességében, hanem műanyagkupac. Szóval ezeknek a hasznosítását meg 

kellene valahogy találni, mert az szép, hogy szétszedjük, de nem biztos, hogy azzal úgymond 

előrébb vagyunk.  

Ami még gond, hogy voltak olyan pályázati lehetőségek, ahol például azt próbálták 

meg, hogy több kukát vezessünk be. Abban a térségben az, hogy egy családnál legyen három-

négy kuka, nem megoldott, meg nincs hagyománya, egyebe. Valószínű, hogy az ömlesztve 

beérkező szemétnek a szétszedése, szétszortírozása volna az a fejlesztés, amivel ott elemeire 

szét lehetne szedni ezeket a dolgokat, de ennek is jelentős forrásigénye van, és a mostani 

pénzügyi helyzetben ez gondot jelent. Ráadásul a megkötött szerződésekkel, akikkel 

szerződések vannak, azoknál ezzel mi történik? Mert van, akivel nekünk még mondjuk két- 

vagy hároméves szerződésünk van, de van, akinek 5-10 éves szerződése van, akkor ott mi 

történik? Mert közben azok valamit beruháztak. Például nálunk a depóniának a dolgát ők 

építették meg 4-500 millió forintból, amit hogyha most mi azt mondjuk, hogy holnap 

köszönjük szépen, nekünk ki kell fizetnünk - de erre nincs forrásunk. Tehát vannak olyan 
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dolgok, amelyeket ezekben jól össze kellene hangolni. Az meg, hogy mondjuk Nyugat-

Európában előrébb vannak a szemétdologban, a szétszedésben, az biztos, csak egy részét 

ideküldözgették, az előző években azért láttuk, hogy a szuperkultúrájukkal ideküldték azt a 

marha sok szemetet, de mindegy, aztán itt nyomták ránk.  

Az biztos, hogy ezt meg kell oldani, tehát én is azt mondom, hogy valami megoldást 

kell találni ebbe az irányba, csak jó lenne már egy egységes koncepció. Mert, mondom, volt 

olyan, hogy több kuka legyen bevezetve, de annak a bevezetése megint csak akkora költség 

lett volna, és csak mit csináltunk volna? Kukákat csináltunk volna, tehát nincs feldolgozás. 

Vagy pedig az ömlesztett szemétnek a szétszortírozása kellene. Valamelyik irányt meg 

kellene találni… (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) Na mindegy! Én tehát ezt vitatom.  

Én azt látom az elsődlegesnek, mert világos, hogy meg kell oldani, ezzel egyetértünk, 

meg támogatom is, de hogyha szétszedjük, a továbbfeldolgozásból legyen valami! Mert az, 

hogy most egy rendszer kiépítésébe pénzt forgatunk bele, és utána ugyanott marad nekünk a 

feldolgozatlan anyag, nem megy; azokra is kellene valami olyan koncepció, mint mondjuk az 

üvegnek a bedolgozása az utakba, vagy nem tudom, de elindultak már itt folyamatok, szóval 

ezekre is megoldást kellene találni, mert ha nem, akkor csak adtunk az izének egy pofont, 

mert szétszedtük, és nem egy nagy, hanem négy nagy kupac lesz. Tehát ezekre is kellene 

találni valamilyen szakmai megoldást. Egyébként meg egyetértek vele, világos, a szemét 

ügyét meg kell oldani, munkahely is van benne, meg energia is van benne, meg minden, csak 

akkor egy egységes formát meg kellene most már találni, és hogy mi a megoldás azokkal a 

szerződésekkel kapcsolatban, amelyek élnek, mert akkor nem tudjuk bevezetni 2013-tól, 

hogyha 6-8 éves szerződések vannak, mert - látjuk másutt is - akkor ott fizetni kell. 

Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Most Sáringer-Kenyeres Tamás következik. 

 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Elnézést, én 

azért szeretnék hozzászólni, mert ez az a hulladékhasznosítási rendszer törvény formájában 

megjelenve, amit nálunk, Keszthelyen kísérleti formában megvalósítottak, úgyhogy gyakorlati 

szempontból is eléggé jól ismerem, hogy milyen folyamatokból mi következik.  

Én magát az egész törvényt, úgy, ahogy van, jónak tartom, tehát jó irányba mutat, meg 

helyesen látja a hulladékgazdálkodás lehetőségeit; annak ellenére viszont elég sok olyan 

dolgot vettem észre benne, amely ellentmondásban van önmagával. Nem tudom, hogy ezt 

most beszéljük-e meg, vagy majd a részletes vitában… 

 

ELNÖK: A részletes vitában. 

 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): …, de módosító javaslataim is lesznek. 

Például többek között a biohulladékoknál külön lehet választani az összegyűjtő szervezetet az 

egyéb hulladékokat összegyűjtőtől, ami gyakorlati szempontból nem jó. A kipróbálások azt 

mutatták, hogy ha más szervezet végzi a jó hulladék gyűjtését, és más az egyéb hulladékok 

gyűjtését, az nem jó vért szül, tehát nem jön ki összességében. Készüljünk fel arra, hogy 

három kuka lesz, arra is fel kell készülni, hogy az egyik kukában úgy kerül a hulladékot 

gyűjteni, hogy először is mosottan, és azon kívül pedig még összepréselten is. Ez a jövő, 

ahogyan gyűjteni fogjuk, ugyanis ha jól méri fel majd a törvény alkalmazója a hulladék 

mennyiségét, márpedig újra fel kell mérni, mert ami alapján jelenleg az elszámolás megy, az 

egy valótlan szám; azt kigondolta valaki valahol, jó üzlet a hulladékágazatnak, mindenkinek, 

de azon kívül a valóságnak a közelében sincs. A kukákkal viszont ügyesen lehet variálni, mert 

hogyha kommunális hulladékot csak kéthetente viszek, akkor rászorítom a lakástulajdonost 

arra - a miénk egy öttagú család -, hogy kénytelen a szelektívet külön gyűjteni, egyébként a 
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kommunális kukája az első hét felénél full, vége, kész, teljesen tele van. Ez tehát egy ilyen 

rászorító rendszer. A másik, ami még ilyen, a biohulladék kérdése. Nagyon jónak tartom azt, 

hogy az újrahasznosítás irányába megy el a biohulladék, csak nem vagyok biztos benne, hogy 

ez tökéletesen sikerülni is fog.  

Aztán van egy-két szakasza a törvényjavaslatnak, amely ellentmond egymásnak. A 

lomtalanításnál egy darab lomtalanítás untig elegendő egy város szintű településnél, a 

második lomtalanítást nyugodtan lehet fizetőssé tenni, tehát egyet kellene az általános 

kommunálisba belevonni. Aztán nem tudom, még mire térjek ki… Ilyen dolgok vannak, hogy 

a minőségellenőrzést évente négyszer kell elvégezni. Én nem tudom, ki gondolta ezt ki, de 

egyszer untig elegendő egy évben. Stimmel ugye a paragrafus, ahol ez a négyszeri ISO-

minősítés, hulladék van? Mindegy, a részletes vitában majd el fogom mondani, hogy ez 

paragrafus szerint hol van, be lehet azonosítani.  

Mondom, összességében jó a törvény, mi már gyakoroljuk, nem kis nehézséget fog 

okozni a lakosságnak, nem kis ellenállásba fog ütközni. Másodsorban azt meg nem fogom 

elhallgatni, hogy nagyon drága. (Hanó Miklós: A lakosságnak kell megfizetnie!) 11 ezer 

forintot fizetünk negyedévente hulladékszállítási díjra, ez egy öttagú családra, egy 110 literes 

kukára van - ezt a HUKE csinálja egyébként, a zalai HUKE -, viszont jól meg van 

szerkesztve, pontosan elszállítják a hulladékot, azon a napon, abban az órában. Van egy 

naptár a szobának vagy a konyhának a falán, és ott kell nézni, hogy melyik héten melyik 

napon mit kell kivinni - lassan már megszokjuk, úgyhogy most már jó. (Hanó Miklós: És 

mennyit fizettek?) 11 ezer forintot negyedévente, tehát nagyon drága. Ugyanez a Remondisnál 

készenléti díjként jelentkezik, az egész éves költsége 12 ezer - ez egy üdülőhöz van. Arról 

tehát nem szabad elfeledkezni, hogy a hulladékgazdálkodási törvény alól senki sem fog 

mentesülni, semmilyen ingatlan, tehát akinek nyaralója vagy borospincéje van nyaraló címszó 

alatt, attól szigorúan be fogják szedni a készenléti díjat, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy 

elviszik, ha kirakom a szemetet, de akkor is kell fizetni, hogyha egy szem szemetet sem rakok 

ki, és adóként behajthatóvá válik. Mondom, ez a Remondisnál 12 ezer forint per év. 

Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy 

1 órakor kezdődik a parlament, és ami elhangzott, nem feltétlenül a témához tartozó volt 

minden esetben. (Jelentkezések.) Magyar Zoltán képviselő úr, utána Patay Vilmos, majd pedig 

Varga Géza következik. 

 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 

időre való tekintettel tényleg csak nagyon röviden szólnék. Előrebocsátom, hogy a Jobbik 

általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot, és üdvözöljük azt, hogy az állam 

sokkal nagyobb szerepet kíván vállalni a hulladék területén. Olyan módosító indítványaink 

lesznek, illetve olyan dolgokat kifogásolunk például, hogy ezt a regionálist erősíti tovább, 

meg ezeket a lerakókat, és elsődlegesen ebben gondolkodik ez a törvényjavaslat is. Mi úgy 

gondoljuk, hogy a gyakorlat már bebizonyította, hogy ez ma sem működik megfelelően. 

Illetve, gondolom, majd a végrehajtási rendelet fogja szabályozni, de például a háztartási és az 

ipari hulladéknak a megkülönböztetését sem találjuk a törvénytervezetben. Röviden ennyi.  

Általános vitára tehát alkalmasnak találjuk, illetve majd a módosító indítványainkkal 

igyekszünk kiküszöbölni ezeket a hibákat. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Patay Vilmos képviselő úré a szó. 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Gyors leszek. Fontos, hogy a 

törvény a hulladék behozatalát, kivitelét és átszállítását a szükséges részletességgel 
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szabályozza Magyarország érdekében, figyelemmel az EU-s előírásokra. Én úgy vélem, hogy 

az előterjesztés ezen a téren kellő törvényi támpontot adhat a jövőben a vitás helyzetek gyors 

és hatékony rendezésére, gondoljunk itt arra, amikor Németországból behozták, és különböző 

helyeken lerakták az EU-ból a hulladékot. (Hanó Miklós: Az osztályozott szemetet.) Igen. 

(Font Sándor, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) Fontos, hogy a hulladékkeletkezés 

folyamatában is kellő részletességű legyen a szabályozás a gyártók, a forgalmazók, a 

felhasználók, a települési önkormányzatok és az ingatlantulajdonosok kötelezettségeit 

illetően, az előterjesztés ebben jó, csak a hulladékbirtokosra vonatkozó szabályozásban 

szerintem nem elégséges a tartalma, mert véleményem szerint az ingatlantulajdonos mellett 

vele egyenértékű kötelezés illetné meg az ingatlanhasználót is, most nevezhetjük azt 

albérlőnek. Tudom, hogy nekünk Dombóváron például sok gondunk van azokkal a 

hulladéktermelőkkel, akik nem tulajdonosokként élnek az ingatlanokban.  

A törvény egy-két pontjához szeretnék még megjegyzéseket fűzni gyorsan. A hulladék 

definíciójával kapcsolatban a 2. §-nál kérdés, hogy mi különbözteti meg a terméket a 

hulladéktól, hiszen a termék birtokosa is meg akar válni az anyagtól, amit előállít. A pék azért 

süti a kenyeret, hogy megváljon tőle, de attól még az még nem hulladék. 

Az 5. § az anyagában történő újrahasznosításnak szab bizonyos értelemben határt 

bizonyos értelemben, és lehet, hogy a papír, a műanyag és a fém további feldolgozása emiatt 

továbbra is akadozni fog. Ráadásul ez a következő paragrafus szabályozási elvével szemben 

áll, hiszen például a fémmegmunkálásnál keletkezhet olyan maradék, amely eddig 

melléktermékként volt továbbadható, mostantól pedig hulladékként kell kezelni. Aztán egy 

hulladékot nem tudok újrahasználni, ha az adott anyag hulladékként fog megjelenni, akkor 

hogyan fog visszakerülni az anyagforgalomba? És itt vannak a nem veszélyes hulladékok: 

föld, törmelék, papír, műanyag, ezeknek a szállítása esetén érdemes lenne elgondolkodni az 

engedély szükségességétől való eltekintésről, mert a nem veszélyes hulladékok szállítása 

esetén egy csomó felesleges adminisztráció keletkezik.  

Végezetül ha a hulladékgazdálkodási engedély 5 évre szól, akkor hogyan valósulnak 

meg azok a projektek, amelyekről itt szó volt, amelyek ettől jóval hosszabb időtartamra 

vannak ütemezve? Vagy mindig meg lesznek hosszabbítva ezek a lerakóhelyekre kiadott 

engedélyek? Köszönöm szépen.  

 

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

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Gézának adok szót.  

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is nagyon rövid leszek. Én csak egy 

elnevezésre szeretném felhívni a figyelmünket. A szóhasználatban többször elhangzik, hogy 

biohulladék, bioszemét és egyebek, és arra hívnám fel a figyelmünket, hogy ezt a szót nem 

lehet használni. Még az első polgári kormány idejében született egy rendelet, amely 

szabályozza a „bio”, „öko” és az „organikus” szavaknak a szóösszetételben vagy 

termékmegnevezésben való felhasználását, és ez csak akkor lehetséges, hogyha ez az EU-

szabályoknak megfelelően minősített és ellenőrzött. Én nem gondolom, hogy amikor azt 

mondjuk, hogy bioszemét vagy biohulladék, akkor ezt valaki minősítette volna, ezért itt ezt 

nem javasolnám. A szerves hulladék elnevezés kiválóan bevált Nyugat-Európa számos 

országában is, és azt gondolom, hogy így akkor a helyére kerülne a dolog.  

Egy másik apró szempont ezzel kapcsolatban, hogy a biotermékeket azért elég magas 

polcra emeli a Darányi-terv is, és talán mindannyian, akik a szakmában vagyunk, egyfajta 

kitörési pontnak gondoljuk. Tehát a „bio”, az „öko” és az „organikus” szavakat meg kellene 

hagyni egy magas minőségű élelmiszer jelölésére, és nem kellene a „szemét”, illetve a 

„hulladék” előtagjaként használni. Köszönöm szépen.  



 37 

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth Istvánnak adok szót. 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. A magam részéről támogatni 

fogom a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, de több módosító indítványt is be 

fogunk adni. Mert el kell hogy mondjam, hogy a szándék jó, de sok ellenmondás is van ebben 

az anyagban.  

Lenne egy konkrét kérdésem az általános véleményem mellett. A hulladéklerakóval 

kapcsolatos igénybevételi járulékot, ami 6 ezer forint/tonna, illetve 12 ezer forint/tonna, azt a 

pénzt mire szeretnék fordítani, mert ez jelentősen megnöveli a hulladék lerakásának a díját. 

Általában ma Magyarországon a hulladékkezelés nem súly alapján van, mert erre nem adottak 

a feltételek, hanem kukaméret alapján. Ha azt nézzük, hogy egy 120 literes kukát hetente 

egyszer ürítenek, ami egy normál eset, én azt gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy ez éves 

szinten 74 800 forinttal drágítja meg a jelenlegi lerakási díjat, és ha ezt a 74 800 forintot 

elosztom, az azt jelenti, hogy havonta mintegy 5800 forinttal drágítja meg ez a lerakási díjat. 

Tamás mondta, hogy ő sokallja a 11 ezer forintot negyedévente, jelentem, ez megduplázza… 

 

ELNÖK: A 74 ezres néggyel osztottad? 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Nem, nem, nem. (Közbeszólás: 52-vel osztotta.) Így 

van, és szoroztam néggyel, hogy mennyi havonta. Tehát havi 5700 forintot jelent ez - a 

végeredményt tessék figyelni, elnök úr, ne a közbülső elemeket. (Derültség.) Túl gyorsan jár a 

kezem. (Derültség.) Ez tehát éves szinten ennyit jelent. Ez van kirendelve, és gyakorlatilag a 

gyűjtés szempontjából jelen pillanatban legalábbis nekem nincs arról tudomásom, hogy azzal 

kezdődne bárhol is a gyűjtés, hogy megmérik külön-külön a kukákat, hanem alapvetően 

kukaméret alapján van ma Magyarországon a gyűjtés. (Sáringer-Kenyeres Tamás: Így van!) 

Ezért ezt nagyon át kell gondolni, mert ez több mint megduplázza a jelenlegi lerakási díjat, és 

ezt mind a lakosság fogja kifizetni. Ma Magyarországon, azt gondolom, azért másabb a 

lerakás, mint Nyugat-Európában, mert nem tudjuk megfizetni, nem tudják megfizetni az 

emberek. (Hanó Miklós: Úgy van!) Az tehát a kérdés, hogy ezt mire fordítják. 

Amire még szeretném felhívni a figyelmet, és itt Hanó Miklós képviselő úrhoz 

csatlakoznék, hogy olyan programok is kellenek, hogy a begyűjtött szemetet… Egyre több 

helyen gyűjtik szelektív módon, ma Magyarországon teljes egészében árhatóság az 

önkormányzat, jelentős részében önkormányzati cégek ezek, de a multicégek is szakcégek, 

tehát ők is külföldön valahol önkormányzati tulajdonban vannak, tehát azt gondolom, hogy 

rendezetten megy ma a begyűjtés, de utána a feldolgozás, a szelektív szemét feldolgozása 

nem. Szekszárd környezetében 44 településen gyűjtjük a hulladékot szelektíven, és 

gyakorlatilag volt olyan időszak, amikor az üveget nem tudtuk eladni. Gyűjtöttük az üveget, 

egy csomó költség, egy csomó veszteség volt vele, és senki nem akarta elvinni az üveget. 

Utána ez volt a papírral. Utána ez volt a PET-palackkal is. Én tehát azt gondolom, a 

kormánynak kétfelé kellene elmennie: az egyik a hulladékégetők kérdése, mert akkor át 

kellene lépni egy ilyen határt, hogy mi módon csináljuk vagy hogyan ne csináljuk. Én 

Belgiumban voltam egy olyan hulladékégetőben, amely a város közepén volt, és gyakorlatilag 

folyamatosan ki volt téve egy kijelző, hogy milyen a levegő tisztasága, és egyszer sem volt 

vele probléma, mert ma már olyan technológiák vannak az égetéshez kapcsolódóan, hogy 

először amit lehetett, kivették, a szelektívet, azt hasznosították, és csak a legszükségesebbet 

égették el. Tehát szerintem ezt lehet jól csinálni, vannak jó külföldi példák.  

Illetve az okozhat gondot két település között a díjban, hogy mondjuk az egyik 

település már úgymond EU-konform hulladéklerakóval rendelkezik, és ott az amortizációs 

díjat 15-20 év alatt akarja az üzemtető elszámoltatni, a másikon meg még hagyományos 
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lerakó van, mert még van egy-két év engedélye. Ebből nagyon sok különbség lehet. A 

hulladéklerakók amortizációs költségeinek az elszámolását is végig kellene gondolni 

szerintem.  

Sok lakossági bejelentés van - meg lesz is. A lakosságnak van egy része, amely 

folyamatosan meg van győződve, hogy ő nem termel szemetet, tehát folyamatosan jönnek a 

különböző ilyenfajta vélemények. Szerintem nem ebből kellene kiindulni, hanem inkább 

szakmai megoldásokat kellene találni. A költségekre is nagyon oda kellene figyelni, és olyan 

programok kellenek, amelyek az újrafeldolgozást vagy az égetést viszik, és az eddigi európai 

uniós projektekkel több tízmilliárd forintért megépített regionális gyűjtőkhöz, lerakókhoz 

továbbhasznosítási technológiák kellenek. A szándék tehát jó, de sok esetben, azt gondolom, 

ellentmondásos. És - még egyszer - én azt gondolom, hogy inkább egyet hátra, mint kettőt 

előre, mert nehogy rosszabb legyen, mint ami most van. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Mint ahogy a gyermekmondóka is mondja: egyet léptem előre, kettőt hátra, 

és zsupsz, bele egy nagy pocsolyába. (Derültség.) Nem tudom, ismerős-e még.  

Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 

megadom a szót az előterjesztőnek, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre.  

 

László Tibor (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

LÁSZLÓ TIBOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 

Jegyzeteltem, és néhány visszatérő probléma is van, azt hiszem. Kezdjük mindjárt a 

közszolgáltatás díjával! Az imént említette a képviselő úr, hogy az egymástól nem messze 

lévő faluk tekintetében az egyik helyen az amortizációs költség miatt drágább a lerakás díja, a 

másik helyen pedig azért, mert ott ez még nincs beépítve az árba. Regionális hulladéklerakók 

vannak, és két egymástól 4 kilométerre lévő falu esetében, azt hiszem, semmi sem indokolja 

azt, hogy ilyen eltérés lehessen, tekintve hogy egy hulladéklerakóba megy a hulladék.  

Visszatérő kérdés volt a projektek működőképessége, illetve hogy az új 

törvényjavaslat meg fogja akadályozni a már megkötött szerződések tekintetében a további 

működést. Igyekszünk erre megoldást találni, és nem szándéka az előterjesztőnek a futó 

projektek megakadályozása. Nyilván a részletszabályozás lesz az, ami részleteiben 

rendelkezni fog a hulladékgazdálkodásról, de az irány meghatározása mindenképpen a 

törvény feladata.  

Kérdésként merült fel még a hulladékfeldolgozó kapacitások növelésének a kérdése. 

Erre valóban szükség van mind az üveg tekintetében, mind a műanyag és a papír tekintetében, 

illetve a papírnál elvi szinten le van fedve a feldolgozó kapacitás, de ezt a kereskedelem 

nyilván átírhatja, a többi anyag, hulladékelem tekintetében azonban mindenképpen fejleszteni 

kell ezeket. Ami a legeslegfontosabb, az az, hogy azt kell látni, hogy a hulladéklerakóról kell 

elterelni a hulladékot, és ezekre a feldolgozó kapacitásokra kell fordítani az eddig a lerakásra 

szánt költségeket. Ezek a lerakási költségek nem azért olcsók, mert olcsó egy hulladéklerakó 

építése, nyilván mindenki tudja, hogy több milliárdos tételről van szó egy-egy lerakó építése 

esetén, de ezek korábban ISPÁ-s, illetve kohéziós alapos projektekből mentek, és 

gyakorlatilag a lakosságot egyszerűen váratlanul érte az, hogy ezt meg kell fizetnie, de nem 

olcsó. Ugyanígy nem olcsó nyilván a feldolgozás sem, de valóban, Hanó úr jól gondolja, hogy 

a feldolgozó kapacitások növelése szükséges, ami aztán egyébként további 

munkalehetőségeket fog teremteni.  

Patay úr részéről kérdés volt az ingatlanhasználó. Nyilván az az oka ennek, hogy a 

közszolgáltatás díját az ingatlanhasználón sokkal nehezebb behajtani, tehát ezek az 

ingatlanhasználók sok esetben nincsenek bejelentve, őket utolérni azzal, hogy befizessék, 

nagyon nehéz.  
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Hulladékszállítás. A hulladékszállítással kapcsolatosan milyen probléma volt? 

(Közbeszólások.) Ja, igen, a hulladékszállítás engedélyezésének a kérdése. Nyomon kell 

követni, nyomon kell tudni követni a hulladékot, hogy az hová megy, hogy aztán ne az 

erdőszélen kössön ki. Ezért a hulladékszállítási engedély kapcsán mindenképpen ismerni kell 

azokat a cégeket, amelyek hulladékszállítással foglalkoznak. (Sáringer-Kenyeres Tamás: 

Bocsánat, GPS-szel vannak ellátva ezek a járművek, azt is tudják, ha bemegy egy utcába, és 

feketén visz el szemetet.) Jelen esetben nemcsak a kukásautókról beszélünk, hanem más egyéb 

szállító járművekről is.  

A „bio” szó, Varga úr vetette fel. Nem tudom, lehet, hogy véletlenül bionak mondtam, 

mert mi is rövidítjük a szakzsargonban a szavakat, de alapvetően nem él a törvény ezzel a 

szóval a hulladék tekintetében, hanem egyszerűen a települési hulladék biológiailag lebomló, 

szerves részéről van szó, amit aztán röviden biohulladéknak nevezünk. De természetesen szó 

sincs arról, hogy a bioalmával, illetve a biokörtével kívánnánk összehasonlítani a 

biohulladékot.  

A hulladékégetés kérdése. A hulladékégetés bevezetése kormányzati szándék 

mindenféleképpen, hogy hogyan kell kezelnünk ezt a kérdéskört. Nyilván lehetőséget fogunk 

biztosítani abban az esetben, hogyha ez a vegyes hulladék a haszonanyagtól, illetve a 

hasznosításra alkalmas anyagokból már mentes, nem tartalmaz toxikus fémeket, és az 

égésterméke nem veszélyezteti a lakosságot.  

Azt hiszem, ennyi. (Közbeszólások: Köszönjük szépen.) Köszönöm szépen.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Maradt-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) 

Nincs.  

Nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, az általános vitára való 

alkalmasságról kell döntenünk ez esetben. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az általános 

vitára való alkalmasságát. Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan 

többség. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem 

szavazat mellett a bizottságunk támogatta.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 

kijelölése 

A többségi és a kisebbségi vélemény előadására kérnék fel személyeket. Zsiga 

Marcell, vállalnád a többségi vélemény elmondását? (Dr. Zsiga Marcell: Igen, hogyne!) 

Rendben, köszönöm. Nem tudom, hogy az ellenzék részéről igényli-e valaki ezt. (Harangozó 

Gábor nemet int.) Nincs ilyen igény…. Bocsánat, elnézést! Magyar Zoltánt még meg kell 

kérdeznem. A Jobbik, illetve az MSZP képviseletére hagyatkozom tehát, mert ketten vannak 

itt jelen… (Közbeszólások: A Jobbik támogatta! - Magyar Zoltán: Én támogattam.) Ti viszont 

támogattátok. (Magyar Zoltán: Igen.) Akkor elnézést kérek! Valóban egyedül az MSZP 

frakciója szavazott nemmel, ők viszont nem tartanak igényt a kisebbségi vélemény 

elmondásának lehetőségére, tehát kisebbségi előadót nem állítunk. Kérdezem, ki az, aki 

egyetért azzal, hogy a többségi véleményt Zsiga Marcell mondja el. (Szavazás.) Igen, ez 

egyhangú, így döntöttünk.  

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben csak annyi van, amit az előbb említettem, hogy legyetek szívesek a 

mobiltelefon sms-rendszerét figyelni, ha netán lesz módosító indítvány, akkor holnap, 
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várhatóan rögtön a szavazás után összejövünk, ha tudunk szerezni termet a parlamentben, 

akkor a parlamentben összehívjuk az ülést. Az ülést berekesztem.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


