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Napirendi javaslat  

 

1. 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) (Módosító javaslatok 

megvitatása) 

 

2. Egyebek 
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Hozzászólók  
 

Dr. Laczka Éva elnökhelyettes (Központi Statisztikai Hivatal) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszöntöm a bizottság tagjait, kedves vendégeinket, kollégáinkat, szakértőinket. A mai 

bizottsági ülést Font Sándor úr felhatalmazásával én fogom levezetni. Egy kis figyelmet 

szeretnék kérni, és ha az alapzajokat felfüggesztenénk, gyorsan végeznénk, és utána tudunk 

továbbmenni. Köszönöm szépen.  

A meghívóban két napirendi pont lett megjelölve, az első a gyümölcsös ültetvények, 

valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek 

összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/5708. 

számon. Módosító javaslatok megvitatása. Ezt tegnap normál ülésen már tárgyaltuk, és mivel 

módosító érkezett hozzá, újra bekerült, valamint a második pont, az egyebek. 

Miután megállapítottam, hogy a bizottság határozatképes, megkérdezem, hogy van-e 

egyéb javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatosan. (Nincs jelentkező.) Ki az, aki elfogadja a 

napirendi javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

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) (Módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi ponthoz szeretném köszönteni a szakértőinket, a KSH részéről, dr. 

Laczka Éva elnökhelyettes asszonyt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről 

dr. Nagy Balázs Ágoston szakmai főtanácsadó urat, valamint a vidékfejlesztési, 

mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztály részéről Valkó Gábor főosztályvezető urat, 

illetve Lengyel György osztályvezető urat. A Vidékfejlesztési Minisztérium ebben a 

kérdésben nem képviselteti magát, de itt van dr. Tassy Sándor főosztályvezető-helyettes úr az 

agrárgazdasági főosztály részéről. Szeretném a tárca, illetve a minisztérium és a KSH 

képviselőit, hogy az ajánlás szerinti ponthoz mondják el a véleményüket. 

Az 1. pont Vágó Gábor képviselő módosító javaslata. Szeretném megkérdezni a 

jelenlévőket, hogy mi a tárca vagy a kormány álláspontja ezzel kapcsolatosan.  

 

DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó 

napot kívánok. Előterjesztő-álláspontot tudunk mondani, kormányálláspontot nem, azt 

csütörtökig le fogjuk adni, mert még a legrugalmasabb formája is a kormánydöntésnek a 

hivatalos kormányálláspontra akkor lesz meg, tehát előterjesztő oldali véleményt tudunk 

mondani. A két módosító javaslat közül egyiket sem tudjuk az előterjesztő oldaláról 

támogatni. Ennek vannak szakmai okai, amit elnökhelyettes asszony hamarosan ismertetni 

fog, és amiben alapvetően még nem teljesen alakult ki az előterjesztő oldali álláspont sem, az 

az, hogy kiterjeszthető-e az unió által előírt alma, körte, őszibarackon, kajszibarackon kívül. 

Ennek elég komoly költségigényei vannak, de abban gyakorlatilag biztosak vagyunk, hogy ez 

a nagyon hosszú lista, ami itt szerepel, abban szerepelnek olyan gyümölcsök, amik biztos, 

hogy nem, tehát az azokról szóló adatfelvétel biztos, hogy nem hozná meg azt a gazdasági 

hasznot, amennyibe kerülne. Mondjuk a naspolya nem éri meg, az arról való pontos 

információ, hogy amennyibe kerülne annak a felmérése, ahogy a múltkori bizottsági ülésen 

elhangzott a meggy, meg a szilva nagyon is felvethető dolog, hogy ezt nem kellene nemzeti 

hatáskörben megvizsgálni. Ezért így ebben a formában a második javaslatot sem tudjuk 

támogatni az előterjesztő oldaláról.  

 

ELNÖK: Főosztályvezető úr!  
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DR. TASSY SÁNDOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tökéletesen egyetértek, és 

azon az állásponton vagyunk, hogy a meggynek és a szilvának lenne értelme, ha ezt 

költségvetési oldalról biztosítani tudnánk. Ennek a felmérése még napokat vesz igénybe, mert 

érinti a FŐMI-t is, valamint egyéb háttérintézményeket, nemcsak a KSH-t, a minisztériumnak 

erre plusz költségvetése nincs, tehát ezt újra kell gondolni, ezt az egész lehetőséget.  

 

ELNÖK: Ha jól vettem ki, akkor a tegnapi bizottsági ülésen felvetődött ennek a 

körnek a kibővítése, és a tárca, az illetékesek ezt mérlegelik, hogy esetleg bővítsék, de nem 

ebben a formában, hanem adott esetben a tárca részéről, a kormány részéről lehet még 

valamilyen javaslat, de akkor ezt a két módosítót egyiket sem támogatják ebben a formában. 

Esetleg elnökhelyettes asszony kívánja még kiegészíteni?  

 

DR. LACZKA ÉVA elnökhelyettes (Központi Statisztikai Hivatal): Igen, igen. A 

Statisztikai Hivatal oldaláról tudom kiegészíteni. Átnéztük mind a három előterjesztést, 

gyakorlatilag a legkeményebb, ami a teljes gyümölcssort felsorolja. Az én olvasatomban, 

ismereteim szerint az összes gyümölcsterület felmérését jelentené, ezt kellene a hivatalnak 

megcsinálni. Tegnap jeleztük, hogy egy szilvafelmérés a költségeket legkevesebb 

egynegyedével, ha teljes, akkor legalább a duplájával növelné. Tehát a forrásigényről segít, 

hogyha egy kicsit hallanak. Tehát ez ezt jelentené. 

És amit még mint a felmérés végrehajtója oldaláról hozzá kell tennem, hogy ezt az 

összeírást júniusban meg kell kezdenünk. Most pedig február közepe van, tehát ez a 

gyümölcsösszeírás a statisztika legnehezebb összeírása. Térképekkel kell dolgozni, tehát már 

most késésben lennénk ahhoz, hogy egyáltalán előkészítsük. Ahogy időt veszítünk, ez egyre 

nehezebb, mert fizikai képtelenség szinte megszervezni. Főleg a teljes gyümölcskörre.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a szakmai háttér nem támogatja ebben a 

formájában egyik javaslatot sem. A bizottsági tagok? Sándor! 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tegnap 

délután több szakmai képviselettel egyeztettem mint a Kertészeti albizottság vezetője, és 

gyakorlatilag arra a hiányosságra hívták fel a figyelmemet, amely a szakmának egy régi 

hiánya, hogy gyakorlatilag a gyümölcsszakmában nem ismertek a területek nagyságai olyan 

részletességben mint ahogy ezt gyakorlatilag a gyümölcsszakma vezetése gondolná, éppen 

ezért kérik a tisztelt kormányzatot és a bizottságot rajtam keresztül, hogy próbáljunk ennek 

eleget tenni azért, hogy végre egyszer egy tiszta, átlátható statisztikával alátámasztott szakmai 

felmérések alapján egy átfogó katasztert kapjunk és lássunk. Én ezzel maximálisan 

egyetértek, elhiszem, hogy jelen pillanatban nem ez a konkrét feladat, de jó lenne, hogyha 

megtalálnánk annak a módját, hogy ezzel a felméréssel együtt végre már egy ágazatot a 

helyére tegyünk. Ez szakmai kérdés, számomra ez nem politikai kérdés, hanem az, hogy 

valóban a gyümölcsszakma olyan mértékben tudjon a megfelelő bázisszámokkal rendelkezni, 

most nem arra gondolok, hogy 28 naspolyafa van, de nagyságrendileg mégis a legjelentősebb 

fajoknál, amik nemcsak a meggyel és a szilvával, hanem a cseresznyével és van még ott pár 

olyan faj, amivel jó lenne kiegészíteni ezt a körzetet. Én csak tolmácsolom a szakmai 

szervezeteknek ez irányú kérését a tisztelt bizottság felé.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gondolom, a későbbiekben majd a 

Kertészeti albizottság erre vonatkozóan tesz javaslatot. Köszönöm a tájékoztatót. Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Nagyon örülök Farkas képviselőtársam 

felvetésének, hasonlót akartam volna én is felvetni, hogy végül is visszaköszön az, hogy 
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tudjuk, hogy egy EU-irányelvnek a hazai átültetéséről van szó, de azért ennek árnyékában 

mégiscsak most volna költségtakarékosabb, hogyha bevennénk azokat a gyümölcsfajtákat is, 

amelyek a szakma részére fontosak. Ezzel talán az elnökhelyettes asszony is egyetért, hogyha 

nem most csináljuk ezzel együtt, akkor az még magasabb költséget fog képviselni. Mert 

mégiscsak egyszer kell kimenni és a többi, és a többi. A két benyújtott módosítóval mi sem 

értünk egyet, azok nyilván egyfajta provokatív szándékkal – ha ezt a szót mondatom - lettek 

beadva, tehát az a teljes felsorolással, ugyanakkor tegnap volt egy olyan javaslatom, hogy az 

EU-irányelvet, ha lejjebb vinnénk a határt, ugye reprezentatív felmérésről van szó, ha lejjebb 

vinnénk az ültetvényhatárt és a nagyon kicsiket kihagynánk, akkor … mert ami relatíve 

sokkal több munkát igényel, és magasabb költséggel jár, mint mondjuk a lényeges fajták, és 

hogyha a nagyon kicsiket valóban meghagynánk arra, hogy kis piacra, vagy nem tudom, majd 

lekvárt főz belőle otthon a néni vagy éppen ötven liter pálinkát, akkor esetleg költséget 

tudnánk megtakarítani. Egy picit én most abba mentem bele, hogy finomítsam kicsit elnök 

asszonynak azt, hogy akkor ez 25 százalék, mivel reprezentatív felmérés.  

Tényleg itt most – az MSZP-s képviselőtársamat kivéve – a nemzeti oldal ül… 

(Derültség – Gőgös Zoltán közbeszól.) És a javaslatom az volna, hogy esetleg egy bizottsági 

javaslatként menjen, ha valaki beadja módosítóként, hát jó, a kormánypárt persze beadhatja, 

de mi is szeretnénk támogatni. Esetleg bizottsági javaslatként, hogy legalább a meggy, a 

szilva és a dió, talán ebben a sorrendben. 

 

ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Gőgös Zoltán alelnök úr! 

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én is azt gondolom, hogy ha már van ez a felmérés, ami 

nyilván uniós kötelezettség is, és nem hiszem, hogy azt meg lehet csinálni más technikával, 

mert annak megvannak a szabályai, hogy mekkorák a méretek, nem hiszem, hogy ebben 

szabadság van, de Sanyi, gondolom, ezt meg tudja mondani, hogy mi az a minimális méret, 

amit ki lehetne hagyni. Túl sokat nem spórolnánk vele. Én úgy gondolom, hogyha egyszer 

már van egy ilyen nagy volumenű munka, akkor ennek a plusz költsége olyan szinten 

hibahatár egy költségvetésben, egy nagy költségvetésben, de még a VM-ében is, szerintem, 

hogy meg kellene próbálni legalább azt a két fajtát, két gyümölcsfélét még ebbe betenni, ami 

meghatározó.  

Ez most hasraütéses felszólalás, én sem így gondolom, hogy így kéne csinálni, de jó 

lenne tudnunk, főleg azoknál a növényeknél, amik nagyon régiek, hogy hol és milyen, mert 

ebben az is benne van, mikoriak, meg milyen fajta, meg egyéb. Ez a jövőbeni programok, 

meg teljesítmények, fejlesztések miatt is fontos lenne.  

Géza, te meg máskor ilyet ne mondjál, légy szíves, mert én sem náciztam még ebben a 

bizottságban sosem.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. De miután kizártuk a politikát a bizottság üléseiről, csak 

szakmai hozzászólások vannak, kérdezem, hogy van-e még a bizottság részéről első körben 

észrevétel. (Nincs jelentkező.) Második körben Farkas Sándor képviselő úr jelezte, hogy talán 

lesz a Kertészeti albizottság elnökeként észrevétele. De most visszaadnám a szót az 

előterjesztőknek.  

 

DR. LACZKA ÉVA elnökhelyettes (Központi Statisztikai Hivatal): Köszönöm 

szépen. Én ismételten statisztikusoldalról tudok reagálni. Tehát aki végrehajtja ezt az 

összeírást. Először is azt mondanám, hogy a felhasználók információigényeit megértem. De 

azzal találkozunk, hogy egyre több információra van szükség, tehát idáig ezt teljesen 

akceptálni lehetett.  
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Az hangzott el, hogy nem ismertek az adatok, erre azt mondanám, hogy igenis, meg 

nem is. Tudniillik 2001-ben egy teljes körű nagyon-nagyon részletes ültetvényfelvételt hajtott 

végre a hivatal, és ebből minden adat rendelkezésre áll. Fél órája tudtuk meg az ülést, de 

egyetlen kiadványt felkaptam a 2001-esből, itt a méretkategória, faj, fajta, mindenre van 

információ. Igen, ez régen volt, időközben az történt, hogy a területre vonatkozó információt a 

statisztikai hivatal továbbvezeti, tehát a terület nagyságáról akár gyümölcsfajonként tudunk, 

sőt 2007-ben volt egy reprezentatív felvétel, igaz a négy EU-s szempontból fontos 

gyümölcsfajra. Tehát adatok vannak.  

Amivel több lesz az ez évi felvétel, az az, hogy olyan információkat is gyűjtünk, ami 

alapján a termelési potenciál mérhető. Tehát fontos, tehát ennyivel több. Tehát csak hogy egy 

picit a rendelkezésre álló információkat, adatokat, illetve a különbséget elmondjam, ezért 

gondoltam fontosnak hozzátenni. Valóban, hogy egy forrást elő lehet-e teremteni, ezt meg 

kell vizsgálni. Erre végképp kevésbé tudok reagálni mint végrehajtó. 

A küszöbértékre reagálnék, amit ön felvetett, hogyha az ültetvénykategória-határt 

levinnénk. Nem lenne hatása a munka volumenére. Két oknál fogva. Maga a jogszabály úgy 

szól, hogy Magyarország esetében az ültetvény méretűeket és az annál kisebbeket is 

felmérjük. Tehát, hogy hová mozgatjuk az ültetvény határát vagy a küszöbértéket a mi 

fogalmaink szerint, az teljesen közömbös a végrehajtás tekintetében. Egyébként meg a 

kicsiket azért kell megvizsgálnunk vagy felmérnünk, mert az összes ültetvényterületnek 10-15 

százalékát teszi ki, tehát az tetemes és igenis megjelenik a piacon is. Tehát fontos, de 

mondom, a küszöbérték változtatása nem jelent semmit, hiszen ugyanazon a körön belül 

mozgunk. Tehát nem nyerünk, nem vesztünk, ugyanott tartunk. 

Gőgös úr arra reagált, hogy nagy feladat, igen, nagy feladat. És mondjuk abban eltér a 

klasszikus statisztikai feladatoktól, hogyha egy klasszikus kérdőívről beszélünk, hogy 

beteszünk egy kérdőívcsomagot egy kérdőívbe, akkor az valóban nem terheli meg jelentősen 

az összeírást. Itt az a különbség, hogy kicsit ültetvényterületekről van szó, átlagosan egy-két 

hektár nagyságú ültetvényekről, tehát az ültetvények esetében. Alatta kisebbek vannak. 

Ráadásul ezek az ország területén jelentősen szóródnak, tehát itt bármit, ha hozzáteszünk, az 

eltérően a klasszikus statisztikai feladatoktól, megterheli, tehát növeli a forrásigényeket és így 

tovább. 

A fontosságát nem vitatom.  

 

ELNÖK: Talán a költséghatékonyság úgy merül fel, hogyha kimennek egy 

gyümölcsösbe, nem feltétlenül csak homogén gyümölcsfákból áll egy gyümölcsös, hanem 

adott esetben van olyan része, ami kajszibarack, meg mondjuk őszibarack, és nem duplán kell 

kimenni, hanem egy költséggel. Tehát azért gondoltuk azt, hogy nem egyenes arányosan 

minden gyümölcs 25 millió forint, és automatikusan hat gyümölcsnél 6x25 millió forint, 

hanem körülbelül egy ilyen 25 millió forint/gyümölcsös jött ki tegnap, ugye 99 millió forint 

volt a négy gyümölcsre, és azért a bizottság egy kicsit azt sokallta, hogyha két gyümölcsöt 

még hozzáteszünk, az még 50 millió forint. Adott esetben ilyen arányok hangzottak el, ezért 

gondolnánk azt, hogy nem feltétlenül egyenesen arányos ez a költségnövekedés.  

 

DR. LACZKA ÉVA elnökhelyettes (Központi Statisztikai Hivatal): Sajnos azt kell 

mondjam, hogy ez nem teljesen ilyen egyszerű. Ezt nyugodtan mondhatom, mert a 2001-es 

teljes körű összeírás végrehajtásában személy szerint is részt vettem. Tehát nagyon pontos 

felvétel volt, szatelitfelvételek alapján készült, térképek szerint kerestük meg az ültetvényeket, 

a kicsiket is, azokat is, ahol vegyes kultúra volt. Egyébként maga az a folttérkép, amit 

kifejezetten erre a célra készítettek, jelezte ezt is, hogy hol vannak vegyes kultúrák. Mi is azt 

gondoltuk, hogy spórolni lehet, hogy az összeírtak esetében, akik megint speciálisak, 

kertészmérnökök kellenek, mert másként nem oldható meg, összekapcsoljuk, és nagyon kicsit 
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tudtunk spórolni. Hangsúlyozom, a sok kicsi terület nagyon szóródik, és ezt ha kell, a 2001-es 

adatok, térképek alapján is be tudnánk mutatni.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Második körben Ódor Ferenc képviselő úr kíván 

hozzászólni.  

 

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Az, amit Farkas Sándor 

albizottsági elnökségével felvetett, hogy jó lenne, ezt azt hiszem, hogy senki nem vitatja. 

Tehát támogatható, és azt érzem, hogy a bizottság is valamilyen szinten ezt fel tudja vállalni, 

azt a szakmai kérést. Az a kérdés, hogy mire akarjuk ezt használni, ki hogy akarja. Egy 

hozzávetőlegesség, és igazából nem a termékmennyiségekre vonatkozó lehetőség van, mert 

ha ez 2001-es, amit az elnökhelyettes asszony elmondott, 2001-es felmérés, akinek van 

gyümölcsöse, emlékszik rá, hogy ott keresték, hogy hol van, merre, hogy érik el, no akkor van 

egy alapunk és hát 2001-től 2010-ig azt gondolom, hogy olyan nagyon sokat támogatások 

nélkül nem telepítettek se bodzát, se… naspolyát nem tudom. De amik itt általánosan fel 

vannak sorolva (Gőgös Zoltán: Kivágták!) A kivágott területeket mondod? Igen, a szőlőnél… 

(Közbeszólások: Gyümölcsösnél!) igen, gyümölcsösnél is, igen, tehát azok, ha valami 

természeti tragédia érte, az ilyen, de van egy csomó olyan, ami azért lett kivágva, hogy …  

Tehát csak hozzávetőlegességében, értem, hogy nem ugyanaz, mint amiről beszélünk, 

de meg lehet szerezni ezeket az adatokat. Ott van az FM Hivatal támogatás, és voltak kiemelt 

megyéknél 2000 valameddig, 2004-ig vagy hogy, amíg az uniós támogatások nem jöttek, 

addig volt ott ilyen plusz százalék. Tehát hellyel-közzel területi alapot meg lehetne szerezni 

még ezekben a más, kisebb területen telepítettekkel is. Tehát arra vonatkozóan, hogy ott 

milyen állapotban vannak ezek a gyümölcsültetvények, arra vonatkozóan arra kell, amit ön 

mondott, hogy a szakember menjen oda és ne csak egy írnok. Úgyhogy ennyit gondoltam 

hozzátenni, de bármit keverünk a végeredményhez, ha jól értelmezem, tulajdonképpen egy 

pitiánernek tűnő összeg a költségvetésben, mert százmillióról vitatkozunk. Illetve arról 

beszélünk, hogy ennek megvannak-e most a feltételei, mert erre a négyre van rákészülve, és 

akkor na most, be kéne hozni még egy csomót. 

Úgyhogy értve nagyon sok embernek az ilyen értelmű kívánságát, azt gondolom, hogy 

a bizottságnak jogosak a felvetései. Mondom, területi alapon lehetne hozzátenni valamit, de 

arra, hogy ez milyen termés, milyen állapotban vannak, mert gondolom, ez is egy fontos 

dolog, hogy milyen állapotban vannak azok az ültetvények, mennyi maradt meg abból a 

beültetett fából… Köszönöm szépen, elnök úr.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás igény? Tassy, úr, parancsoljon!  

 

DR. TASSY SÁNDOR (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Az 

előző felszólalóhoz kapcsolódva azt mondanám, hogy ezeket a területeket nagyjából lehet 

követni tényleg itt a telepítési támogatások kapcsán, és öt év múlva újra teljes körű felmérést 

kell csinálnunk. Ez rajtunk most nem segít, csak valahol ott tudatilag legyen mindenkinek a 

fejében, hogy egy nagyon nagy munka áll előttünk. A másik, amit mondani szeretnék, hogy 

folyamatban van egy megállapodás a miniszter úr és a KSH elnök asszonya között az 

ingyenes adatátadásról. Ez egy EU-követelmény és másrészt pedig mind a bürokráciát, mind 

költségtakarékos módon oldanák meg a minisztérium háttérintézményei és a KSH közötti 

adatforgalmat. Többek között ebben szerepel a vitatott gyümölcsösszeírás támogatása is.  

Azt szeretném még egyszer megemlíteni, hogy az a pénz, amiről idáig szó volt, az a 

90, közel 100 millió, az a KSH-összeírás költsége. Amiről még nem beszéltünk, a 

minisztériumot terheli több mint 30 millió, az a térképészeti háttér, geodéziai adat és 

feldolgozási munka, amit nekünk át kell adnunk a KSH-nak. Ez, erre a négy fajra terjed ki, 
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tehát amennyiben ez eggyel vagy kettővel vagy többel bővül ki, akkor újra át kell tekintenünk 

ennek a munkarészét, hogy hol vannak azok a területek, azokra újra ki kell válogatni, össze 

kell szedni ezeket a térképeket, el kell végezni külön program alapján a feldolgozást. Tehát ez 

a 30 milliós összeg tovább bővül és tovább terheli a minisztérium költségét, de hétfőn lesz 

egy vezetői értekezlet, ahol ezeket a kérdéseket megvitatjuk, csak akkorra jó lenne tudni a 

döntést, hogy bővül-e ez a kör, illetve milyen fajokkal. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Géza képviselő úr! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Én fenntartanám azt a javaslatomat, hogy legalább a 

meggyre és szilvára terjesszük ezt ki, hiszen tegnap Rétvári államtitkár úr mondta, hogy 

nagyra értékeli a szakmai javaslatainkat, és sokat tanult belőle, de itt tulajdonképpen nincs 

másról szó, mint egy EU-s jogszabály átültetéséről. Én azt gondolom, hogyha a 

Mezőgazdasági bizottság lett kijelölve, mint első bizottság, aki ezt elbírálja, akkor hadd 

tegyük már hozzá a szakmai javaslatainkat és véleményünket, és hadd ne csak úgy fogadjuk 

el, hogy jó, hát most fölöslegesen ülünk itt, mert úgyis csak egy EU-s jogszabály átültetéséről 

van szó, és nincs köze a szakmához. Tehát én továbbra is fenntartom a javaslatomat, és 

szavazást kérnék arról, hogy legalább a meggyel és szilvával… (Moraj.)  

 

ELNÖK: Szerintem erre van megoldás, hiszen a Sándor jelezte, hogy … 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Még egyet szeretnék mondani. Megkövetem Gőgös 

képviselőtársamat az előbbiért, ez egy buta poén volt, úgy gondoltam, hogy magunk között 

vagyunk, ezért elengedtem, nem szeretem én sem ezt a hangvételt. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A második kört is lezárt. Én először úgy teszem fel a 

kérdést, hogy szavazzunk az első javaslatról, aztán utána módosító javaslatot beadhat a 

bizottság is, de elsősorban nekünk most erről kell szavazni. Tehát visszatérnék az eredeti 

témához. Az 1. pontban Vágó Gábor első javaslatát az előterjesztő nem támogatja. A 

bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Nem, egyharmadot sem kapott a javaslat.  

A 2. pontnál szintén Vágó Gábor. Ki támogatja? (Szavazás.) Itt sem kapott 

egyharmadot sem. Most megadnám a szót Farkas Sándornak a szót. 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Én annyi kiegészítést szeretnék tenni, javaslom a 

bizottság nevében, hogy a korábbi négy fajt egészítsük ki, erre teszek javaslatot, a meggyel, a 

cseresznyével és a szilvával. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Ezt tartjuk azoknak a legfontosabb fajoknak, amelyek 

gyakorlatilag meghatározóak még az ágazat vonatkozásában. Azt viszont egy kicsit sajnálom, 

ezt csak kiegészítésképpen mondom, ha már volt szerencsénk főosztályvezető-helyettes úrnak 

és alelnök asszonynak a véleményét meghallgatni, hogy azt gondolom, hogy egy 12 éves 

periódus elég hosszú idő, ezt csak úgy megjegyzem, a másik pedig az, hogy majd öt év múlva 

mi lesz, ez szintén egy olyan, csak mint gyakorlati ember ezt az öt évet rendkívül soknak 

tartom, hogy majd öt év múlva visszatérünk erre. Az élet elszalad mellettünk úgy, ahogy csak 

lehet. Ezeket az időintervallumokat én mint gazdasági szakember elfogadni nem tudom, de ez 

az én személyes szociális problémám. Ezt nem akarom a bizottságra ráerőltetni. Tehát én a 

három növényfajt szeretném, ha bizottsági módosító indítványként bekerülne, kiterjedne 

ezekre is a felmérést.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek a technikájára is tennék majd javaslatot. Én azt 

javaslom, hogy ez ne egyéniként menjen be, hanem bizottságiként. Nyilván az elnök úrral 

fogok erről egyeztetni. A hazai szakmának ez a plusz három legalább olyan fontos, és azt 

gondolom, hogy jó lenne, ha ugyanabban az időben ezt a hét gyümölcsfajtát egyszerre 

tekintenék át, és akkor egy homogén adat lenne. A technikával kapcsolatban Gőgös Zoltán! 

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): A bizottságnak hagyjunk mozgásteret, mert ha itt most 

eldöntjük, hogy írunk egy bizottsági módosítót, akkor ez a kérdés ezzel a plusz kettővel vagy 

hárommal lezárul. Ha most a kormánypárti képviselőtársaim, mivel ebben van egy szakmai 

konszenzus, nyilván úgyis kormánydöntés lesz csütörtökön, beadnak egy kapcsolódó 

módosítót, mi nem kellünk oda, mert akkor hátha nem szeretik annyira… A kapcsolódó 

módosító miatt úgyis kell még egy ülést tartani, és hogyha időközben úgy dönt a kormány, 

hogy most nem hármat, hanem kettőt vagy egyet még hozzá tud venni ehhez a dologhoz, ez 

nyilván már egy ilyen belső vita, akkor érdemes még bizottsági módosítón gondolkodni. 

Tehát technikailag így kellene, hogy most meg kell írni ezt a módosítót, a kapcsolódót, Vágó 

Gábor javaslatához kapcsolódva. Ezt ma estig be lehet nyújtani, amíg le nem zárul a vita, és 

akkor van egy étlapja a kormánynak, hogy eldöntheti, hogy akkor ezt így beengedi-e és 

támogatja-e vagy pedig akkor mondja azt, hogy ne három legyen, hanem még ezt az egyet, 

mert ebből van a legtöbb, ezt a Sanyi majd megnézi, és akkor azt még be lehet adni 

bizottságiként. De uram bocsá’ legvégső esetben még zárószavazás előtt is lehet, de a 

legvégső esetben a hétfő azért késő, mert ha nincs elfogadott módosító, zárószavazásra kerül. 

Tehát utána már nincs tovább mozgástér. Hétfőn módosítókról szavazás van, és amennyiben 

nincs elfogadott módosító, akkor az elnök fel fogja tenni zárószavazásra a kérdést. Tehát azért 

lenne jó, ha lenne most kapcsolódó módosító, ezzel a három kultúrával, amiből aztán még 

lehet esetleg kivenni, mert nem annyira fontos vagy egyéb, és azt meg beadni holnap vagy 

holnapután, amikor bizottsági ülést még tartani kell. Technikailag én ezt javaslom, mert még 

nem ért el oda az idő, hogy bizottságit kéne írni, hanem képviselőivel is lehet ezt még kezelni. 

 

ELNÖK: Arra is kell készülni a képviselőtársaknak, hogy ez holnap bizottsági ülést 

jelent. Kati tíz órát javasol. Ettől függetlenül holnapután amúgy is kellene bizottsági ülést 

tartani, hiszen ha még jönnek kapcsolódók a most futó témákhoz, akkor nekünk legkésőbb 

csütörtökig bizottsági ülést kell tartanunk. Most ettől függetlenül is egy bizottsági ülés 

kilátásban van, ha beadjuk ezt, ha nem. Ezt én most akkor lezárnám, kapcsolódó módosító 

indítványként bizottsági módosítást javasolnék a Sándor előterjesztésében a szilva, meggy és 

cseresznye növényekre vonatkozóan hasonló felmérésnek az elvégzésére. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ezt egyhangúan fogadta el a bizottság.  

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Kapcsolódó egyéni lesz, amit mindannyian aláírunk. A 

bizottságit meg ráértek holnap beadni.  

 

ELNÖK: Jó, akkor egyéni legyen, ezt visszavonom. Nem volt egyértelmű nekem. 

Erről nem is kellett volna szavazni. Viszont akkor köszönöm szépen a jelenlévők munkáját.  

Egyebek 

ELNÖK: Megadom a szót Győrffy Balázsnak.  

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Nagyon rövid leszek, de egy ma reggeli élményemet 

szeretném a bizottság elé hozni. Annak idején, mikor ez az Országház épült, van nyolc oszlop 

az épületben, ami a svéd király ajándéka, de egyébként minden magyar ebben az épületben, és 
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én megdöbbenéssel és felháborodással vettem tudomásul, hogy mézes teaivás közben a 

büfében Szlovákiában készült mézet adtak a tea mellé. Szeretném megkérni a bizottságot, 

hogy vegye fel a kapcsolatot a Magyar Országgyűlés elnökével, és kérje meg, hogy vizsgálja 

felül, vizsgáltassa felül az itt kereskedelmi tevékenységet folytató delikvensekkel, hogy 

milyen termékeket árulnak itt a Magyar Országházban, mert nem gondolnám, hogy a svéd 

királyi ajándék mellé a szlovák méz egy kategória lenne, és ez felháborító. És ahogy Zoli 

mondja, még a tej is külföldi. Tehát ennyire már ne vegyük magunkat komolytalanul, 

miközben meg „hungarikumtörvényekről” tárgyalunk.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Moraj.) Elnök úrnak fogom közvetíteni.  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Én annyival még szeretném tetőzni, hogy a bizottság 

foglaljon úgy állást, hogy a büfében és az étteremben csak Magyarországon előállított és 

magyar termékeket lehessen forgalmazni és étkezés céljára felhasználni. (Közbeszólás: A 

képviselőházban is!) A Képviselői Irodaházban is! Mindenhol erről beszélünk, hogy a magyar 

élelmiszer így, meg az élelmiszer-védelem úgy. Pont mi nem tudunk ennek a saját házunkban 

eleget tenni?! (Gőgös Zoltán: Sanyi, akkor a narancsot és a banánt is kihúzzátok!) Nem, 

nem… A déligyümölcs, az teljesen más.  

 

ELNÖK: Ha lenne csengőm, akkor most megráznám. Tehát egyebekben a bizottság 

felkéri az elnököt, hogy a bizottság nevében fogalmazzon meg egy olyan igényt a házelnök 

részére, hogy a parlament területén, illetve a fehér ház területén lévő kiszolgáló, vendéglátó 

egységekben magyar termékeket lehessen csak forgalmazni.  

 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Annyival pontosítanám, hogy olyan termékekből, 

ami Magyarországon is előállítható, az legyen. Mert most nyilván ne menjünk vissza a 

magyar narancs történetére.  

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Igen, ezzel teljesen egyetértek természetesen, még tovább 

mennék, hogy akkor a nemzeti vidékstratégiának vagy kormányprogramnak megfelelően 

lehetőleg 50 km-es körzetből. 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): A nagybani piac meg fogja oldani ezt a kérdést, ezt 

felejtsd el. A nagybani piac mindent megold.  

 

ELNÖK: Akkor a bor szempontjából ugyanitt vagyunk, egy csomó borvidék 

veszélybe kerül. Szekszárd borát fenyegető dolgot nem fogok megszavazni. (Derültség.)  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Ez az ország háza, ez azért nagyobb volumen, mint a 

helyi kispiac kérdése, ne haragudj Géza, hogy beleszólok, de ebben azért legyünk már tényleg 

konzekvensek.  

 

ELNÖK: Arról szavazzunk, amit a Sándor, illetve a Balázs felvetett. Aki egyetért, az 

kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Ezt az elnök úrnak közvetítem. Köszönöm 

szépen mindenkinek a munkáját. A következő bizottsági ülésről pedig majd kapjátok a 

tájékoztatást.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc) 
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Horváth István  

 a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 


