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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és 
köszöntöm az első napirendi ponthoz érkezett előadókat is. Az utolsó időszakban mégis 
történt egy változtatás a napirendtervezethez képest, úgy tudom, hogy hivatalból mindenkihez 
eljutott ez a módosítás is: a 2. napirendi ponttal bővül az eredetileg múlt héten kiküldött 
napirendtervezet, ezt jelzem, de ez hivatalosan bekerült a napirendipont-javaslatok sorába. 
Ezzel a megjegyzéssel együtt kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétel a napirendhez. 
(Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki az így javasolt 
napirenddel egyetért? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ezt egyhangúnak 
látom. Ezek szerint fogunk haladni.  

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
módosításáról szóló T/7673. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Az első napirendi pont a szőlőtermesztésről és a borgazdaságról szóló 2004. évi 
törvény módosítása, a kormány által benyújtott törvénytervezetről van szó. Köszöntöm 
Feldman Zsoltot és kollégáit, többen is érkeztek a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, majd 
beosztják egymás között a megszólalási, illetve kérdés felmerülése esetén a válaszadási 
lehetőséget. Megkérem a helyettes államtitkár urat, hogy ismertesse a törvény lényegi 
módosításának a hátterét.  

 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Köszönöm szépen a szót. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a 
szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítására tett 
kormányzati javaslat lényegét! A szőlő- és borágazat tekintetében elmondhatjuk, hogy több 
olyan fontos szabályozás hatálya alá tartozik, amelynek egyik eleme ez a - munkanevén - 
bortörvénynek nevezett szabályozási elem, hiszen a jövedéki szabályozás, a jövedéki törvény 
vagy éppen több más, akár a mai napirenden lévő, a szakmaközi szervezetekre vonatkozó 
szabályozás ugyanúgy a mindennapokban érinti ezt az ágazatot. Ez a javaslat annak a 
munkának a része, amely lényegében tavaly tavasszal-nyáron kezdődött meg, és lényegében a 
jövedéki és az európai uniós szabályok miatt egyébként rendkívül bonyolult szabályozású 
ágazat számára az egyszerűsítési folyamat egyik állomását jelenti. Ez azt jelenti, hogy ez a 
törvény egy olyan keretjogszabály, amely lényegében több erre épülő végrehajtási rendelet 
formájában jeleníti meg az ágazatban dolgozók szabályozási keretét. A törvény tehát 
keretjellegű. Néhány olyan elemét emelném ki ennek a módosítási javaslatnak, amely egyik 
oldalon ezeket az egyszerűsítési lépéseket támasztja alá, a másik oldalon adott esetben pedig 
elősegítik a közösségi joghoz való jobb alkalmazkodását, és remélhetőleg a végén 
egyszerűbbé teszi a mindennapokat ebben az ágazatban.  

Az egyik, talán legfontosabb eleme az, hogy a szőlőültetvények telepítési és kivágási 
engedélyezésének kérdését a telepítési jogok vezetésének feladataival együtt jövő év 
augusztus 1-jével a mostani Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a hegyközségi 
rendszerre szeretné áttelepíteni. A javaslat mögöttes filozófiája nagyon egyszerű, hiszen a 
hegybírók tulajdonképpen napi kapcsolatban vannak a termelőkkel, és úgy ítéljük meg, hogy 
a feladat áttelepítése, az ezzel kapcsolatos feladatok hegyközségi szervezeti rendszeren belüli 
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ellátása a gazdálkodók számára egy egyszerűbb, könnyebb hatósági rendszert fog jelenteni. 
Ennek a feladatátadásnak a következő időszakban a következő 2013-as borpiaci évre történő 
előkészítése meg fog történni.  

Fontosnak tartjuk azt, hogy összhangban a közösségi, európai uniós jogszabályokkal 
megjelenik a gazdasági akta fogalma és kérdésköre ebben a törvényben, amely a mostani 
ültetvénykatasztertől kicsit eltérőbb jellegű, és más típusú adatokat jelenít meg. Ennek a 
megjelenítése egy nagyon fontos változás a meglévő adminisztrációs kötelezettségek 
tekintetében.  

A harmadik kiemelt terület a nem művelt ültetvények helyzetének kérdése. Nem 
kitérve a részletekre annyit, hogy a Szőlészeti és borászati albizottság mai ülésén erről egy 
komolyabb disputát folytattunk, hiszen valamennyi aktív gazdálkodó számára nagyon fontos, 
hogy a szomszédos ültetvények megfelelő állapotban vannak-e, megfelelő módon kerülnek-e 
művelésre, vagy pedig valamilyen formában veszélyeztetik, károsítják az ő tevékenységét. A 
magunk részéről a törvényjavaslatban lévő javaslattal élünk abban a tekintetben, hogy hogyan 
és miképpen kerülhetne rendezésre a nem művelt területek kérdése, ugyanakkor itt számos 
olyan javaslat merült fel, amely adott esetben ennek a továbbgondolását is igényelheti, erről 
még a következő napokban fogunk egyeztetni.  

Negyedik elemként emelném ki ebből a törvénycsomagból azt az opciót, amely - 
követve néhány más európai uniós tagállam példáját - lényegében lehetővé tenné borpárlat 
készítését vagy ennek érdekében a borseprő centrifugálását, préselését. Azt gondoljuk, hogy 
egy ilyen típusú opció megjelenítése, ennek a lehetőségnek a megteremtése alapvetően segíti 
a hazai borpárlat-előállítást, adott esetben importot válthat ki, lényegében ezt egy újabb 
hasznosítási iránynak véljük a magunk részéről.  

Néhány olyan, talán kevésbé döntő fontosságú elemet szintén tartalmaz maga a 
javaslat, amely bizonyos meglévő bizottságokat, működő testületi szabályozási szintjét 
átalakítja vagy megszünteti - ezekről beszéltünk itt korábban, a Szőlőfajta Használati 
Bizottságra gondolok például.  

Összességében azt tudom mondani, hogy ez a törvény illeszkedik abba a folyamatban 
lévő egyszerűsítési folyamatba, amely jelen pillanatban is megvan, megteremtjük a lábát 
olyan, végrehajtási rendeletekben megjeleníthető további egyszerűsítéseknek, mint egyik 
oldalon például az integrált szőlészeti és borászati informatikai rendszer, vagy éppen a 
pincekönyv vezetésének a szabályai tekintetében egy újabb egyszerűsítésnek. Az egyik 
oldalon tehát az egyszerűsítés újabb lépcsőfokát próbáljuk meg megteremteni ezzel a 
törvénnyel, a másik oldalon pedig, azt gondolom, több tekintetben közelebb fogjuk hozni a 
különböző eljárásokat a termelőhöz, legyen az informatika, vagy legyen az a telepítési jogok 
hatósági rendszere. Bízom benne, hogy a törvényjavaslat az Országgyűlés számára olyan 
javaslatot takar, amely kellőképpen fogja demonstrálni mind a kormányzat, mind pedig az 
Országgyűlés elkötelezettségét a szőlő- és borágazat irányába, és bízom benne, hogy ezt 
valóban a mindennapokban is érezni fogja az ágazat. Ennek jegyében tettük meg 
javaslatunkat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjainak adok lehetőséget kérdések, 

észrevételek megfogalmazására. (Jelzésre:) Tiffán Zsolt! 
 

Kérdések, hozzászólások 

TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném tájékoztatni 
a tisztelt bizottságot, hogy ahogy a helyettes államtitkár úr is elmondta, ma délelőtt a 
Mezőgazdasági bizottság Szőlészeti és borászati albizottsága ülést tartott, amelyen ez a 
törvényjavaslat szerepelt fő napirendi pontként, és üdvözlöm azt az állandó állapotot, hogy 
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jelenleg is és ma is az összes nagy szakmai szervezet megjelent ennek a vitáján, nevezeten a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Pannon Bormíves Céh, a Vindependent, illetve az 
MSZBSZ.  

Szeretném elmondani, hogy a szakmai szervezetek néhány apróbb, de fontosnak is 
mondható észrevétel mellett alapjaiban egyöntetűen támogatják a törvényjavaslatot. A legtöbb 
észrevétel pont azzal kapcsolatban jött, amit a helyettes államtitkár úr is mondott, hogy a nem 
művelt területek állapotával vagy a kivágással kapcsolatban milyen szankciók érhetnék az 
adott gazdát, és bármelyik szakmai szervezet szólalt is meg, egyértelműen érezhető és látható 
volt az az álláspont, hogy itt a szőlőterületnek kell a főszereplőnek lennie. Itt arra gondoljunk, 
hogy mi van akkor, hogyha valaki egy vagy két vagy három évig nem műveli azt a területet, 
és így gyakorlatilag veszélyezteti nemcsak a saját területét, hanem a szomszéd területeket is a 
betegségekkel, s a többi. Egyértelmű javaslatunk az, hogy a törvénynek ezt a részét úgy kell 
irányítani, hogy megfelelő prevencióval éljünk, és a művelést is megfelelő módon rendezzük, 
akár kényszerművelésre is vigyük a dolgot. Hiszen Magyarország az ilyen mértékű 
szőlőterület-csökkenéssel, ami az elmúlt években, évtizedekben történt, nem engedheti meg 
magának azt a luxust, hogy a szőlőterületeket akár indok nélkül, illetve akár indokkal is 
kivágja, itt inkább arra kell törekednünk, hogy a szőlőterületek megfelelő módon legyenek 
művelve. Én tehát azt gondolom, hogy ebben még hosszas egyeztetésre van szükség, hogy 
ezek a területek megfelelő állapotba kerüljenek.  

A másik észrevétel, amit Horváth István képviselőtársam vetett fel - gondolom, majd 
itt is szóvá teszi -, az, hogy a származási bizonyítványoknál az alkoholtartalom feltüntetése 
mennyire indokolt. Itt a szakmai szervezetek felhozták azt az okot, hogy az utóbbi években 
olyan tekervényes és furcsa évjárataink voltak, amikor egyszerűen nem volt meghatározható 
az alkoholtartalom, és itt a NÉBIH részvételével nagyon kacifántos lehet az, hogy ki tudja 
előre pontosan megállapítani, hogy milyen alkoholtartalommal szüreteli a szőlőt, illetve 
milyen alkoholtartalmú lesz a bor.  

Én személy szerint az albizottság elnökeként azt szeretném kiemelni, tisztelt elnök úr, 
hogy itt egy hosszas borreform kezdeténél vagyunk, a szakma, a borászok, a szakmai 
szervezetek, mindenki az adminisztratív terhek mennyiségét és méretét látja a legfontosabb 
problémának, és a kormánynak a szándéka azért üdvözlendő, mert elkezdi ennek az 
adminisztratív tehernek a csökkentését. Ez a törvényjavaslat azonban felveti azt a rendszert, 
amely nélkül a magyar szőlő- és borágazat nem tud jól működni - és erre a helyettes 
államtitkár úr már utalt -, ez pedig nem más, mint az ISZBIR, az integrált szőlő- és 
borinformatikai rendszer. Én nagyon szeretném, és a szakma is nagyon szeretné, hogyha - 
ahogy azt a miniszter úr egy plenáris ülésen már jelezte egy felszólalásomra - még a nyáron 
meg tudnánk nézni az albizottság, és javaslom, hogy akár a bizottság működésén belül is, 
hogy az integrált szőlő- és borinformatikai rendszer hogyan fog működni, hiszen ez pontosan 
látni fogja Magyarországon a szőlőtermesztés és a borkészítés összességét.  

Azt is meg kell azonban jegyeznem, bár szőlősgazda vagyok magam is, hogy sokszor 
mondják a gazdák azt, hogy nagyobb védelmet szeretnének, mert nagyon sok bor jön be 
külföldről, hamisításokról beszélnek, s a többi, és kérik a kormány védelmét, de azt értenünk 
kell, és itt egyetértek a kormánnyal, hogy védelmet új tud adni a kormány, hogyha megfelelő 
adatokat gyűjt be. Adatszolgáltatás nélkül nem fogunk tudni védelmet adni a jogkövető, 
tisztességes borászok számára. Itt tehát igen kemény és komoly munkát kell végeznie a 
kormánynak annak érdekében, hogy a magyar borpiacon egyszer s mindenkorra rend legyen.  

Az albizottság elnökeként elmondhatom, hogy teljes mértékben támogatjuk a kormány 
által benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Van-e további hozzászólás? (Jelentkezések.) Horváth István alelnök úr 
jelentkezett… Bocsánat, Gőgös Zoltánnak kell hogy szót adjak, elnézést, Zoltán, nem vettelek 
észre!  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nincs semmi. Köszönöm a szót, elnök úr. Annak örülök, 

hogy ma az albizottság ülésén - kérdeztem a Zsoltot erről még az ülés előtt - sok minden 
tisztázásra került, ugyanis elég gyors törvénykezés van itt. A helyettes államtitkár úr mondta, 
hogy ez tavaly nyár óta zajlik, csak akkor azt nem értem, hogy miért kellett ezt ilyen módon, 
rendkívüli ülés keretében kezelni. Szerintem erre előzetesen ennél több időt kellett volna 
hagyni. Az albizottsági jegyzőkönyvből nyilván kiderül, hogy a szakmai szervezetek 
véleménye, amely azért előzetesen hozzánk is eljutott, illetve nem is a véleménye, inkább a 
rengeteg kérdés, amely felmerült, hogy azok milyen szinten kerültek tisztásra. Én most úgy 
látom, hogy jelentős részük tisztázásra került, és így elvileg ez a törvényjavaslat, függetlenül a 
benyújtás módjától meg a gyorsított eljárástól - értve az igényt, hogy ez a kerettörvény minél 
előbb megszülessen - még kezelhető is lehet, de azért a szakmában vannak olyan vélemények, 
hogy ennél talán egy átfogóbb, komplexebb törvénymódosítás is szükségessé válna, ami 
ebben az időintervallumban nyilván nem lehetséges. Ezt csak azért mondom, mert ez egy 
tanulság, és ugyanezt el tudnám mondani, illetve el fogom majd mondani a következő 
napirendi pontnál is, hogy nem megkerülhetőek ezek a szakmai egyeztetések, és ami 
információk hozzám eljutottak, azok szerint kétnapos határidőt kaptak bizonyos szervezetek 
arra, hogy ilyen fontos jogszabályokat véleményezzenek. Ezen a technikán talán érdemes 
lenne változtatni, mert így nehéz lesz konszenzusra jutni a jövőben.  

Én azt gondolom, amit mondtam is, hogy elviekben ez a törvény támogatható, lesz 
néhány módosítási igény, ami persze lehet, hogy már éppen meg is fogalmazódott a mai 
albizottsági ülésen. Úgyhogy részünkről nem lesz akadálya annak, hogy ez a törvény 
megszülessen, de nem szerencsés az ilyen típusú eljárás, hogy pénteken este valamikor 
felkerül egy ilyen huszon-egynéhány paragrafusos törvényjavaslat, amely azért nagyon sok 
mindent gyökeresen változtat meg. Azzal együtt azzal, hogy kik kapnak bizonyos magasabb 
jogosítványokat, egyetértünk, gondolok itt a hegybírókra; arra azért persze majd kíváncsi 
leszek, hogy hogyan fognak ők eljárni azokkal a szőlőtermesztőkkel szemben, akik őket 
választják meg, ez egy izgalmas történet lesz. Ez inkább csak egy ilyen gyakorlati 
megjegyzésem, hogy ez hogyan fog majd menni, hogy szembe mernek-e majd menni főleg a 
telepítési meg a kivágási jogoknál azokkal, akiktől a létük függ. Meg az nem derül ki a 
számomra - lehet, hogy erre az államtitkár úr majd mond valamit -, hogy ki fogja fizetni a 
révészt. Mert abból a pénzből, ami jelenleg a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának van, ez a 
dolog valószínűleg nem megoldható, ezek azért olyan szintű pluszfeladatok, amelyek nyilván 
lényegesen magasabb finanszírozási igénnyel járnak. De az, hogy szakemberek kezébe 
kerüljön ez mondjuk az MVH-tól, amelynek nyilván mindenhez értenie kell, és így nyilván 
semmihez nem ért, azzal egyetértünk, és ezt most nem rosszindulatúan mondom, de azt 
gondolom, hogy egy olyan szervezetről, ahol a teljes támogatási rendszernek az ellenőrzése, 
kontrollja, vizsgálata zajlik, nem lehet azt elvárni, hogy az ilyen típusú ellenőrzésekre 
mindenhol specialistái legyenek, mert akkor nem ezer emberrel kellene ezt megoldani, hanem 
mondjuk ennek a létszámnak a duplájával. Úgyhogy én ebben látok némi kockázatot, hogy ez 
majd a gyakorlatban hogyan lesz, de összességében én is úgy gondolom, hogy a 
törvényjavaslat elfogadható.  

 
ELNÖK: Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni 

a helyettes államtitkár úr délelőtti szereplését, illetve közreműködését. Én is azt gondolom, 
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hogy az ágazatok már értékelték a kormánynak ezt a fajta munkáját és az alapos 
tájékozódását, és ezt Tiffán Zsolt képviselőtársunk, az albizottság elnöke tényleg nagyon jól 
összefoglalta, és nagyon jól kézben tartotta a délelőtt folyamán is, és valóban az a konszenzus 
volt jellemző, amit már a Zsolt is említett. Voltak kisebb korrekciók, amelyeket az 
albizottsági ülésen is megemlítettünk, a Zsolt is utalt erre, hogy bizonyos eredeti papírok 
kiadásánál vagy származási papírok kiadásánál ne kelljen az alkoholtartalmat feltüntetni, mert 
ez gyakorlatilag nem feltétlenül az eredetre utal. Amennyiben vannak ilyen kisebb 
módosítások, azokat majd a Zsolttal, Tiffán képviselőtársammal közreműködve meg fogjuk 
tenni.  

Ami miatt én itt felszólalnék, és kérdezem a helyettes államtitkár úrékat, hogy esetleg 
a VM részéről lenne-e valamiféle olyan javaslatuk, vagy hogy hogyan közelítsük meg ezt a 
témát, ahogy az albizottsági ülés végén is mondtam. Folyamatosan lehetett érezni azt, hogy az 
egyik legnagyobb probléma a különböző történelmi borvidékeken, hogy vannak olyan szőlők, 
amelyek elhanyagoltak, és azáltal, hogy elhanyagoltak, és éveken keresztül nem művelik 
ezeket a területeket, az adott történelmi borvidék számára betegséget őriznek, illetve a 
szomszédok felé betegséget adnak át, illetőleg egyéb környezet- és tájszennyezést hajtanak 
végre. (Megérkezik dr. Fónagy János.) Tájszennyezés alatt azt is értem, hogy rendben van, 
hogy ha mondjuk gondozatlan három évig egy szőlő, akkor vágjuk ki, de utána mi lesz 
helyette? Parlagfű, gaztenger, vagy éppen valami akácost, vagy valami erdőt tesznek a 
történelmi borvidék közepére, ami a tájat is szennyezi ebből a szempontból. Tehát lehetne-e 
egy olyanfajta védettséget adni a történelmi borvidékek számára, amely gyakorlatilag az ott 
lévő történelmi szőlőtermesztést megvédi? Mire gondolok? Ott, ahol magántulajdon van 
mondjuk egy nemzeti parkban, ott is szabályozza azért a nemzeti park azt, hogy lehet-e azt a 
legelőt műtrágyázni, lehet-e kaszálni, ki lehet-e vágni a fákat, tehát adott esetben nemcsak 
előnyt jelent, hogy egy történelmi borvidéken valaki tulajdonnal rendelkezik, hanem legyen 
valamifajta kötelezettsége is, hogy ott, azon a területen, azzal a szőlővel nem azt csinál és oly 
módon, amit és ahogy akar, ezáltal az adott történelmi borvidék hitelességét veszélyezteti, 
mert mondjuk az ő táblája folyamatosan betegséget közvetít a környező táblák felé, illetve 
szennyezi a tájat.  

Felmerült, hogy ha egy évig nem műveli valaki, akkor legyen kivágva. Én amellett 
vagyok, hogy nem feltétlenül ez a megoldás. Tudom, a törvényben utána három év volt, csak 
a módosító javaslatokban egy év is szerepelt, de az is szerepelt, hogy kényszerművelés, hiszen 
egy ilyen kivágásnak nagyon komoly költsége van, és kérdés, hogy ki finanszírozza azt előre, 
és utána azt honnan fogja tudni majd behajtani. Mert mondjuk ha egy nehéz anyagi 
helyzetben lévő tulajdonos több hektár szőlőjét kivágjuk, és ezzel több milliós költséget 
okozunk, azt soha nem fogjuk tudni behajtani majd a tulajdonoson. De ha ezen a területen 
adott esetben kényszerművelés lenne, akkor az ott lévő hozadék maga a szőlő lenne, amelyet 
meg tud termelni az, akit mondjuk a hegyközség vagy valaki kijelöl annak a területnek akár 
az időleges kényszerművelésére.  

Summa summarum én úgy ítélem meg, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon kényes 
kérdés. Hogyha ezeknek a történelmi borvidékeknek egy lehatárolása mellett lenne valamiféle 
olyan védelem, mint ami a nemzeti parkoknál van, a legelőnél meg az erdőnél, amit mondtam, 
akkor talán ezek a hibák kiküszöbölhetők, és én azt gondolom, hogy ez nagyban erősítené a 
történelmi borvidék presztízsét. Tudom, hogy vannak helyi kezdeményezések, hogy a helyi 
hegyközség hoz egyfajta rendeletet, hogy amennyiben nem műveled, akkor majd ez meg az 
meg amaz lesz, de ezeket igazából nem tudják érvényesíteni. Az albizottsági ülésen is 
elhangzott, hogy a tulajdonhoz való jog azért tényleg megilleti az embert, tehát normál 
körülmények között nem lehet csak olyan egyszerűen odamenni, hogy én kivágom a szőlődet, 
vagy elkezdem művelni, de ha ez védett terület lenne, ami mondjuk a nemzeti örökségünk, 
kincsünk része, mint a nemzeti parkok, akkor ennek teljesen más aspektusa van. Állítólag az 
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Észak-Balatonnál több tíz hektár egybefüggő gondozatlan terület van, ami nagyon komoly 
károkat okoz mind az ország megítélésének, mind a borvidék megítélésének.  

Befejezve a mondatomat - talán egy kicsit hosszúra nyúlt, amit mondtam, ezért 
elnézést kérek -: lehetne egy olyan lehatárolás, hogy történelmi borvidékek, és ezeken a 
területeken, ezeken a szőlőterületeken valami olyasféle védettség legyen, mint a nemzeti 
parkoknál, és aki nem ennek megfelelően tartja azt a területet, a tulajdona megőrzése mellett 
adott esetben kényszerművelésre lehessen kijelölni gazdákat vagy szőlészeteket, és nyilván 
ennek a hozadéka maga az a megtermelt szőlő, amit a kényszerművelésből ellenértékként 
megkap. Ezt vizsgálták-e, és erre lenne-e valami javaslat? Köszönöm szépen.  

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

támogathatónak tartjuk, legalábbis az általános vitára bocsátását mindenképpen ennek a 
törvényjavaslatnak, amellett, hogy nyilván azt, hogy pénteken nyújtanak be egy 
törvényjavaslatot, amit a következő héten tárgyalunk, bár már megszokhattuk, továbbra is 
kifogásoljuk. Nekem most igaziból két tartalmi megjegyzésem vagy kérdésem lenne. Az 
egyik az, hogy ha jól láttam, szerepel a törvényjavaslatban, hogy a hegybírók hegyközségek 
általi választhatóságát megszüntetik. Én gondolkodtam ezen, hogy ennek nyilván lehet olyan 
indokolása, hogy adott esetben ezek a hegybírók talán nem voltak eléggé felelősségre 
vonhatóak, vagy hogy adott esetben ha egy adott hegyközségben mondjuk visszaélések 
vannak, akkor ha ők választják ezeket a hegybírókat, akkor ezekre a visszaélésekre nem derül 
fény, nem tudom, kérdezem, hogy ezt önök hogyan gondolják. Ugyanakkor nem tudom, hogy 
ez az autonómiát nem csökkenti-e túlzottan, tehát ezeknek a hegyközségeknek és a 
termelőknek az autonómiáját, hogy ők dönthessenek a saját ügyeikben. Itt mi pontosan az 
indok? Ez az egyik.  

A másik pedig az, hogy nem igazán látszik a javaslatban az, hogy a minőségvédelmet 
erősítenék, illetve hogy a hamisítás visszaszorítására határozott lépéseket tennének. Szerintem 
itt elég fontos lenne az, hogy ne csak egy ilyen végpontellenőrzés legyen, hanem hogy a 
bortermelés folyamata, az alapanyagok és az egész folyamat egyfajta minőségellenőrzése 
legyen, és akkor talán az borhamisítások, meg az, hogy elég sok olasz bor kerül feketén 
valahogyan a piacra, az is visszaszorulna. (Gőgös Zoltán: Borászok hozzák be.) Nem tudom, 
nem lehetne-e itt esetleg a hegyközségek most meglévő szerepét valahogyan erősíteni, tehát 
hogy maga a hegyközség legyen érdekelt abban, hogy a minőséget jobban biztosítsák. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelentkezések.) Első körös megszólalási lehetőséget biztosítok egyelőre 

képviselőtársaimnak, úgyhogy Magyar Zoltánnak adok szót, aztán akik egyszer már szóltak, 
azoknak még egyszer biztosítok lehetőséget a hozzászólásra. Magyar Zoltán! 

 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

Jobbik Magyarországért Mozgalom összességében tudja támogatni ezt a javaslatot. Lesz egy-
két módosító indítványunk, amikor részletdolgokban nem értünk egyet, vagy szeretnénk jobbá 
tenni, vagy úgy gondoljuk, hogy valamire esetleg nem figyeltek eléggé, de ezeket majd - 
ahogy mondtam - módosító indítványokban megtesszük. Összességében előremutatónak és 
már nagyon időszerűnek tartjuk a törvényjavaslatot. Csak ennyit akartam mondani, 
köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most adnék szót Tiffán Zsoltnak, aki újra jelentkezett.  
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TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, csak egészen röviden, elnök úr, 
csatlakozva Horváth István képviselőtársam mondataihoz. Mindannyiunk tevékenységét az a 
cél vezérelje, hogy egy borvidéken szőlőt birtokolni nemcsak rang, az kötelezettség is, és 
mindent megérdemel a szőlő, tehát a továbbiakban a szőlőterületek védelmét, amit több 
törvény is szabályoz, ilyen módon kell ellátni, mert van egy magasabb szintű törvény, 
amelyhez igazodnunk kell tudomásom szerint, ilyen módon kell végeznünk a munkánkat, én 
úgy gondolom.  

A másik dolog pedig, hogy egyrészt Gőgös Zoltán képviselőtársamnak, másrészt 
Szabó Rebeka képviselő asszonynak szeretném mondani, hogy itt szó sincsen kapkodásról és 
valami elkapkodott dologról. Képviselő asszony, képviselő úr, ha jól tudom, a Szőlészeti és 
borászati albizottság működése igen intenzív volt, kisebb-nagyobb szünetekkel több mint tíz 
ülést tartott már, és állandóan a kormány részvételével zajlottak ezek az albizottsági ülések. 
Hozzáteszem: az ellenzék nem igazán lelkesedett ezekért az ülésekért, márpedig úgy tudom, 
hogy a Mezőgazdasági bizottság bármely tagja, aki nem tagja az albizottságnak, részt vehet 
ezeken az üléseken. Tehát gyakorlatilag 2010 óta, a kormány részvételével zajlottak azok az 
egyeztetések és tárgyalások, amelyek pont arról szóltak, hogy az adminisztratív 
kötelezettségeket és az egész jogszabályi hátteret hogyan könnyítsük a gazdák érdekében, 
olyan tizen-valahány borászati albizottsági ülésen, amelyen például a Jobbik egyszer nem vett 
részt. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Szabó Rebeka, második 

kör, második hozzászóló. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Csak egy nagyon rövid megjegyzésem lenne. Nagyon 

örülök a tájékoztatásnak, hogy a szőlészeti albizottság ülésein rendszeresen tárgyalták ezt a 
törvényjavaslatot. Itt csak annyit akartam megjegyezni, hogy éppen ma volt a Megújuló 
energia albizottságnak egy együttes ülése a gazdasági és a Fenntartható fejlődés bizottságával, 
amelyen senki nem jelent meg a Mezőgazdasági bizottság albizottsága tagjai közül. (Horváth 
István: Mi nem kritizáltuk a bizottság munkáját.) Tudom, köszönöm.  

 
ELNÖK: Én ’98 óta követem a Mezőgazdasági bizottság munkáját, és tudom - azt 

hiszem, hogy ebben a titkárság is megerősít -, hogy soha nem volt még ennyi albizottsága a 
Mezőgazdasági bizottságnak, mint a 2010. év óta, amikor az igények megjelentek. Ennek lett 
egy következménye: 7 albizottságunk van… (Horváth Zoltánné: Nyolc.) …8 van, elnézést, 
ezek szerint már én sem tudom a pontos számot, tehát 8 albizottság van, és egyszerűen néha 
elkerülhetetlen az ütközés. Az albizottságoknak figyelembe kell venniük a főbizottsági ülés 
időpontját is, ahhoz igazítják az albizottsági ülések időpontját, és átfedések is vannak, tehát 
néha párhuzamosan két albizottsági ülés is megy - ha jól tudom, a mai napon is valami 
hasonló történt a két említett albizottság ülésével kapcsolatosan.  

Horváth Istvánnak adok szót, utána én is hozzá szeretnék majd szólni, addig az ülés 
vezetését átadom majd Horváth István alelnök úrnak. (Gőgös Zoltán jelzésére:) Gőgös Zoltán 
is szólni kíván, addig akkor majd még vezetem az ülést.  

 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szabó Rebeka képviselő 

asszonynak szeretném mondani, hogy az a különbség kettőnk vagy a két szemlélet között, 
hogy önök nem jönnek el, de kritizálják az albizottság munkásságát, illetve az ott meghozott 
döntéseket, gyakorlatilag a szőlészeti albizottságnak vagy a rendes bizottságnak a képviselői 
viszont az önök albizottsági munkáját nem kritizálták. (Szabó Rebeka: Én nem kritizáltam az 
albizottság munkáját.) Gyakorlatilag előttünk van egy olyan döntés, amelynek kapcsán a 
szakma összes érdekképviseleti szerve itt volt, mindenki egyöntetűen támogat valamit, és 
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akkor megkérdőjelezzük ennek az előkészítését meg ennek a döntésnek a megalapozottságát, 
holott mindenki támogatta, és mindenki itt volt, sőt a szakma készítette elő ezt a fajta anyagot. 
Lehet ezt kritizálni, csak ennek egy másik albizottság munkájához semmi köze nincsen.  

 
ELNÖK: Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy rövid megjegyzés. Én nagyra értékelem, ami az 

albizottságban zajlott, ez nem vitás, csak én úgy tudom, hogy az ott, az utolsóelőtti ülésen 
elmondottak meg a benyújtott javaslat nem mindenben találkozott, és ezért volt szükség a mai 
bizottsági ülés előtt két órával még egy újabb fordulóra. Ha teljesen rendben lett volna ez az 
egyéves munka, akkor a mai ülésnek nem nagyon lett volna tétje, vagy nem is lett volna 
értelme, én meg úgy tudom, hogy rengeteg nyitott kérdés maradt. Ezzel nem azt mondom, 
hogy nem dolgozott jól az albizottság, de függetlenül attól, hogy ki mit csinált az albizottsági 
ülésen akkor is nonszensz, gyerekek, hogy itt van egy ilyen volumenű törvényjavaslat, és 
mondjuk rendkívüli ülésszakban, pénteken, késő este találkozunk vele. És akkor miért írt ilyet 
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, hogy két napra kapta meg egyeztetésre a végleges 
változatot? Úgyhogy, Zsolt, lehet ezt védeni, de védhetetlen, higgyétek el! Ez a fajta 
törvénykezés, ez a fajta őrület, ami itt zajlik, nem normális.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Elnézést kérek, csak a félreértést szeretném tisztázni. Egy 

árva szóval nem mondtam azt, hogy maga az albizottság nem jól működött, azt sem mondtam, 
hogy a törvényjavaslatot nem készítették elő. Én pontosan azt kifogásoltam, amit egyébként 
Gőgös Zoltán is, hogy pénteken nyújtanak be egy törvényjavaslatot, amit a következő héten 
tárgyalunk. Mondhatom tehát azt is, hogy újfent azt látszik, hogy az ellenzék véleményére 
vagy munkájára olyan különösebben nem tartanak igényt. De én nagyon szívesen lezárom 
most már ezt a témát, csak jelezni akartam, hogy valószínűleg félreértés történt, kedves 
Horváth István. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tiffán Zsolt! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Egészen röviden Gőgös Zoltán képviselőtársamnak: nem 

az albizottság munkájának a fényét szerettem volna emelni, hanem a kormány védelmére 
kívántam kelni olyan szempontból, hogy a kormány az elmúlt kétéves albizottsági működés 
során elhangzott véleményeket maximális mértékben figyelembe vette, és ehhez igazította a 
törvényjavaslatot. Nem véletlen, hogy a hozzám eljutott, négy szakmaközi szervezet által 
benyújtott észrevételek és javaslatok általában két vagy három pontban voltak 
megfogalmazva, mert pontosan tisztában volt azzal minden szakmaközi szervezet, hogy a 
törvényjavaslat miket tartalmaz. Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán: Nem olvasom fel, hogy 
mit írt a HNT!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth Istvánnak adom át az ülés vezetését arra a rövid időre, 

amíg hozzá szeretnék szólni. 
 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor egy kis időre megadom a hozzászólás lehetőségét. 

(Derültség.)  
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FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Néhány gondolat részben az itt 
elhangzottakhoz, részben a benyújtott törvénytervezethez.  

A nem művelt területekkel mi legyen? Ez egy örök dilemma, nem ez a törvény fogja 
megoldani. Nyilvánvaló az, amit Tiffán Zsolt mondott, hogy a szőlőtulajdonosnak 
kötelezettsége is van, mert egy presztízsszakmához, a mezőgazdaság egyik 
presztízságazatához tartozik az, akinek szőlőtulajdona van, és nyilvánvaló, hogy a környező 
gazdálkodóknak hangulatilag is meg kell teremteniük azt a pressziót, hogy a legértékesebb 
területeken fertőző gócot ne hagyjon senki se maga mögött. De ehhez természetesen kell egy 
törvényi háttér is, hogy ez a presszió érvényesüljön, hogy rendezzük az ilyen elhagyott 
szőlőket. Általában nagyon sok oka van, hogy miért elhagyatott egy szőlő, nem hiszitek el, de 
még mindig léteznek kárpótlási problémák is. Aki megnézi a Balaton-felvidéki területeket 
vagy a Dél-Bács megyei, Vaskút környéki szőlőterületeket, egyszerűen a kárpótlásra 
visszavezethető tulajdoniviszony-problémák is léteznek még mindig. Hihetetlen a történet, de 
sajnos ez van.  

Ami még egy újabb izgalmas kérdés, hogy az Unió általi rekonstrukciós vagy 
megújító telepítési támogatásoknál kötelező tízéves művelési kötelezettséget vállal mindenki, 
aki uniós támogatással ültette el a szőlőt, és megjegyzem, már most vannak olyan 
élethelyzetek, olyan egészségügyi, anyagi és mindenféle helyzetbe kerültek emberek, hogy 
nem tudják művelni, hogy eltelt 3-4 év, most tartunk ott, és már látjuk, hogy egyes területek 
helyzete kritikus lett. De nagyon szigorú a helyzet, mert tízéves művelési kötelezettséget 
vállalt ráadásul a támogatással elültetett szőlő tulajdonosa a művelésre. Ha jól tudom az 
MVH-val való információcsere alapján, a hatóság most kezdi megnézni, hogy egyáltalán 
betartják-e a művelési kötelezettséget az újonnan elültetett telepítéseknél. Tehát nemcsak az a 
probléma, hogy a régi telepítéseket néha ebek harmincadjára ott hagyták, hanem hogy 
időnként az új telepítéseknél is előállhat ez a helyzet. Fel kell készülni arra, hogy hogyan 
szabadítjuk fel a tízéves kötöttség alól azokat a tulajdonosokat, akik bizonyítható ok miatt 
nem tudják folytatni a művelést, és lehet, hogy a szomszéd gazda hajlandó lenne átvenni az 
adott ültetvényt, persze azokkal a kötelmekkel, amelyeket a pályázó az Unió, illetve az MVH 
mint kifizető ügynökség felé vállalt. Ez sajnos egy előttünk álló probléma, most már ilyen 
helyzeteket is kénytelenek vagyunk figyelembe venni.  

Hogy a törvénytervezet a telepítési jogosultságokat a hegyközséghez telepíti vissza, 
arra mondhatnánk, hogy az egyik szemünk sír, a másik nevet. (Gőgös Zoltánnak:) 2008-ban, 
államtitkár úr, mi rettentően nem tartottuk helyesnek, hogy a ti kezdeményezésetekre 
elvettétek a hegyközségektől a telepítési jogosultság nyilvántartását. Sajnos bekövetkezett az, 
amit mi akkor vélelmeztünk, hogy ebből káosz lesz, mert a helybeni hegyközségi rendszer 
nagyon pontosan tudta, hogy kié a telepítési jog, azt is, hogy mikor eladják, a tulajdoni jogot 
átruházzák, hogyan kell vezetni, és féltünk tőle, hogy az MVH-nál egy nagy káosz lesz, egy 
túlbürokratizált rendszer lesz, amikor a telepítési jogok változnak, tulajdoni jogot váltanak. Ez 
sajnos így is történt. Most, amikor örömmel mentem az egyik hegyközséghez, újságolva, 
hogy a tervezet szerint a hegyközségek visszakapják a telepítési jogosultság adminisztrációs 
felügyeletét, megfogták a fejüket, hogy jaj-jaj, csak most ne adjátok vissza, miután az MVH 
összekeverte őket. Csak jelezni szeretném, hogy akkor, 2008-ban, amikor törvény erejével 
elvettük, ragaszkodtak ehhez a hegyközségek, most pedig egy kicsit félnek tőle, hogy abban a 
káoszban, amit most visszakapnak, kell rendet tenniük a helyi hegyközségeknek. Kérem 
szépen a törvényalkotókat, az MVH-t is, hogy ebben valami nagy empátiával legyen majd a 
hegyközségek segítségére, hogy tisztázzák, mit is adnak vissza most nekik, miközben tudjuk, 
hogy a felgyorsult telepítések miatt nagyon nagy volt a telepítésijogosultság-vásárlás, -
keresztbevásárlás országon keresztül, tehát most azt tényleg jó adminisztrációval kell majd 
visszaadni a hegyközségeknek, hogy, tessék mondani, most akkor mije is van az én 
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hegyközségemhez tartozó hegyközségi tagoknak, hogy is állunk, hányadán is állunk a 
támogatási jogosultsággal.  

Az egyik legértékesebb jogunkról van szó, az Unióban, tudjátok, nem lehet ész nélkül, 
engedély nélkül telepíteni, csak az az ország telepíthet, amelynek, a tagjainak telepítési 
jogosultsága van. Magyarországnak hála istennek egy jelentős telepítési jogosultsága van, ez 
részben jó, részben rossz, részben jó, merthogy bővíteni tudjuk a termelésünket, részben 
rossz, mert nem használjuk ki azt a termőfelületünket, amit lehetne művelni szőlőként. 
Megjegyzem, hogy az Európai Unió fel akarja szabadítani a telepítési jogosultságok 
rendszerét, és korlátozás nélkül megengedné azt, hogy bárki bárhol telepíthet szőlőt. A 
magyar álláspont ezzel élesen ellentétes, kétszer voltunk az Unióban ez ügyben tárgyalni. 
Hála istennek a vezető szőlész-borász országok, Franciaország, Németország, Olaszország, 
Spanyolország szintén a felszabadítás ellen foglaltak állást, de sajnos erős a bizottság 
nyomása. Ez még Mariann Fischer Boel biztosnak, mezőgazdasági biztos asszonynak a 
bolond ötlete volt, és azóta nem tudjuk visszacsinálni. És most 2012 év végére Dacian Cioloş 
bizottságot, kiemelt főbizottságot rendelt erre háromszori ülés rendezésével, és év végére kér 
egy jelentést az összes szőlőtermelő országtól, hogy mi a helyzet a telepítési jogok 
kérdésében. Ennek a kezelése tartozik majd most az egyes hegyközségekhez.  

Amit Rebeka említett a minőségvédelemről, annak kapcsán én úgy gondolom, hogy az 
egyértelmű, hogy nemcsak a jelenlegi, hanem az előző kormány is nagyon komoly lépéseket 
tett a magyar bor presztízsének a megőrzésére és növelésére. Ez látszik egyrészt például az 
AMC ez irányba fordított reklám-, marketingpénzeken, hogy egy kulturált borfogyasztási 
igényt támasszon a lakosságban. Sajnos anyagilag néha nem tudjuk megfizetni azt az igényt a 
presztízsborok esetében, amit szeretnénk, ezt is tegyük hozzá, ezt látjuk, de legalább 
növekedett a kulturált borfogyasztók tábora, és ez esetben minden törvénykezés ez irányba 
ment, néha túlbürokratizálva is, ezt is el kell ismerni, hogy a minőségvédelem mindenekelőtt.  

Megemlítette Rebeka az olasz bor kérdését. Ez az egyik legtöbbet vitatott kérdéskör. 
Az alaphelyzet az, hogy olasz bort importálni nem tilos, az az Unió egyik legszabályosabbnak 
tűnő lehetősége az áruk szabad áramlása miatt. Hogy ez nekünk szőlész-borászoknak, 
termelőknek, az igaz. De emellett van egy nagyon kegyetlen szám, mégpedig az, hogy a 
93 ezer hektárról 62-63 ezerre csökkent le a termőfelületünk, ezzel nem tudunk most már 
3 millió hektó bort termelni évente, és a 3-3,5 millió hektoliter éves megtermelt bormennyiség 
volt az, amely biztosítani tudta a magyar fogyasztási igényt, és körülbelül 600-800 ezer hektót 
még exportra is tudtunk vinni. Most már a sokadik év lesz, azt hiszem, a negyedik, amikor 
sajnos az idei téli faggyal, a tavaszi faggyal és az elmúlt időben történt jégverésekkel szinte 
biztos, hogy meg sem közelítjük a 3 millió hektót, jó lesz, ha 2 millió hektó környékén 
leszünk esetleg, de még milyen messze van az ősz, amikor ezt tudni fogjuk! Tehát 2 millió 
hektó környékén leszünk az éves bortermeléssel, így automatikusan borimportra kényszerült 
ez az ország. Hihetetlen a történet: Magyarország egy automatizmus alapján borimportra 
kényszerül, mert nagyobb a fogyasztási igényünk, mint a fizikailag megtermelhető szőlő- és 
bormennyiség. Ezért nem véletlen, hogy a kormány minden erejével a szőlőtelepítés 
támogatására ösztönzi a gazdálkodókat. Persze ebben nagyon komoly uniós pénz van - erről 
szólt az egyik parlamenti interpellációm is -, amely szerint a 2014-es támogatási keret terhére 
megnyithatjuk a 2012-es és 2013-as telepítések támogatását is, ez óriási lökést adhat a további 
telepítéseknek.  

Meg kell hogy említsem két adatnyilvántartó rendszer működését: az egyik az EMCS-
rendszer. Hála istennek az olaszok is beléptek abba a kötelezettségbe, amit az Unió most már 
kötelezően kiterjesztett minden jövedéki terméket forgalmazó magánvállalkozóra, és ez azt 
jelenti, hogy aki az Unióban jövedéki terméket ad el egy másik uniós országba, az az adott 
ország adóhatóságánál elektronikusan köteles rögzíteni, hogy ezt a tételt elküldi, a fogadó 
ország adóhatósága, vámhatósága pedig azonnal látja, hogy ide fog érkezni, kérem szépen, 
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ennyi meg ennyi termék. Ez vonatkozik a borra is. Megszűnt tehát az a kettős számlázás és 
nem tudom micsoda, hogy az olaszok még hivatalosan elindították, Magyarországra viszont 
papíron nem érkezett meg - fizikailag megérkezett a termék, csak papíron nem érkezett meg. 
Remélem, mindenki érti: ebből számla nélküli bor keletkezett, óriási problémát okozva a 
piacon. Ez most egyelőre megszűnt, tessék megnézni a 2011. évi vám- és pénzügyőrségi 
adatokat - nagyon tökéletes az adat -, amelyek mutatják, hogy 2011 előtt, 2010-ben és 2009-
ben az olaszok által feladott bormennyiség fele-háromnegyede érkezett meg papíron, 2011-
ben ezt mintha elvágták volna, minden feladott bor megérkezett, mert hála istennek nem 
tudják kikerülni az elektronikus rendszert. Talán ehhez a szigorításhoz, ami egy nemzetközi 
kötelezettség, járulna hozzá annak a NÉBIH-rendszernek a működése, amit a Zsolt 
megemlített itt, az albizottság többször kifogásolta, hogy hol tartunk ezzel a nyilvántartási 
rendszerrel, és ez bizony abba az irányba kell hogy hasson, hogy a minőségvédelem és az 
egyértelmű adatnyilvántartás meglegyen.  

Itt egy kérdésre kérnék szépen esetlegesen választ. Régóta feszegetjük, én magam 12-
14 éve, hogy miért nem lehet regionális szinten is végezni borminősítést a kutatóintézeteinkre 
alapozva. Minden technikai feltétel megvan a négy kutatóintézetből háromnál 
100 százalékosan megvan, és minimális fejlesztéssel a negyediknél is rendelkezésünkre állna. 
Elképzelhető-e, hogy ebben a benyújtott törvénymódosításban esetleg kiterjesztjük a nem 
központosított, hanem a regionális minőségi, nemcsak érzékszervi minősítést, hanem a 
technikai, technológiai minősítést is, tehát a laboros minősítést is? Lehet ezt első szintnek 
nevezni, a felettes szintje maradjon itt az OBI utódjánál, a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági 
Hatóságnál, de ez egy régi nagy kérdés. Le vagyunk fedve, mert az észak-balatoni területen 
Badacsony, a dél-dunántúli területen a pécsi kutató, a kecskeméti kutató a centrikus 
országrészt, az északkeleti országrészt pedig az egri kutatóintézet tudja lefedni - őseink elég 
jól kitalálták, hogy hol építsék fel a kutatóintézeti bázisokat. Én ezt állandó kérdésként kapom 
meg több borvidék szőlőbor-forgalmazói részéről, hogy miért kell centrikusan bíráltatni. Az 
árról itt most említést sem merek tenni, a bírálati, tehát a bevizsgálási díjakról, amely az egyik 
legsiralmasabb a környező országok között, nagyon drágák vagyunk ugyanis. Ezt most tudjuk 
be annak, hogy a költségvetési helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy ebben valami nagy 
lépéssel csökkentsünk. Kérdezném tehát, hogy a regionális bírálati szint felépítése lehetséges-
e a kormány elképzelése szerint. Köszönöm szépen.  

  
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Igen, Tiffán Zsolt röviden.  
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Csak egészen röviden szeretnék reflektálni az elnök úr 

szavaira. Szinte mindenben teljes mértékben egyetértek az elnök úr véleményével, szeretném 
azonban megjegyezni azt, hogy nemcsak Gyöngyösön, nemcsak az egri borvidéken, nemcsak 
Tokajban, a Balaton-felvidéken, vagy nemcsak a kunsági borvidéken, hanem akár a villányi 
vagy a szekszárdi borvidéken is rengeteg az eladatlan bor mennyisége, tehát van nekünk 
borunk. (Gőgös Zoltán: Drágák vagyunk.) Itt egy hosszú távú stratégiát kellene alkotni. Az 
okokat abban látom, hogy elaprózott a magyar borgazdaság, rendkívül sok kistermelő van, aki 
egyszerűen nem tud kijutni a piacra. Itt nem az adminisztratív kötelezettségeket mondom, 
hanem esetleg a gazdasági környezetet, és jó nevű pincészetek is küszködnek ma az eladással, 
mert nem olyan a gazdasági helyzet. Én úgy gondolom, hogy fontos lenne az integrálás, akár 
borvidéki, akár pedig régiós szinten, olyan integrátor pincészetek létesítésével, amelyek - mint 
régen a szakcsoportok - fel tudnák használni ezeket a szőlőket. Akkor, hogyha 60 ezer hektárt 



 17 

nézünk, és mondjuk 50 hektóval szorzunk hektáronként, akkor ott van a mennyiség, csak 
nincs meg Magyarországon az a felvásárló erő, amely a magyar bort vagy a magyar szőlőt 
meg tudná jeleníteni a piacon, és így akár régióban vagy borvidéken, és nemcsak a belföldi 
piacon, hanem például a kínai piacon, ami ma már 1 liter környéki fogyasztás fő per év, tudná 
képviselni a magyar bort. Én tehát úgy gondolom, hogy amellett, amit az elnök úr elmondott, 
hogy ma már nem lehet sumákolni az olaszbor-behoztalnál, a hosszú távú stratégiákban meg 
kell hogy jelenjen akár borvidéki, akár régiós szinten az a fajta integrálás, amely lehetővé 
teszi azt, hogy a gazdák, a 400 négyszögöles József bácsi meg az ezer négyszögöles Pali bácsi 
oda tudja adni valahova a szőlőjét, mert egyszerűen a magas minőséget képviselő, 
felvásárolni képes pincészetek nem veszik meg a szőlőket, mert nem egyfajta piaci 
gondolkodásúak ezek a gazdák. Úgyhogy én hosszú távon egy ilyen stratégia megalkotásában 
látom a megoldást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, akkor a helyettes államtitkár úrnak és segítő kollégáinak adom meg a válaszadás 
lehetőségét.  

 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Nagyon sokféle aspektusból közelítette meg a tisztelt bizottság a 
törvény módosítását, túl is mutatva annak keretein és tartalmán. Elöljáróban szeretném 
leszögezni, amit talán már említettem: annak a tavaly tavasz óta folyamatosan, a szakmai 
szervezetek bevonásával zajló, adminisztrációs munkacsoport keretében történő munkának az 
egyik megtestesülése ez a törvényjavaslat. Ez azt jelenti, hogy jó néhány olyan egyszerűsítési 
döntés megszületett és átültetésre került már, amelyet már meg lehetett csinálni, jó 
néhányhoz, akár a pincekönyv vezetésének a további egyszerűsítéséhez vagy akár a borászati 
üzemek engedélyezésének további egyszerűsítéséhez pedig most teremtjük meg az alapot. 
Ilyen értelemben azt gondolom, hogy talán az ilyen típusú egyeztetési folyamatban a 
legintenzívebben a szőlő- és borágazat képviselőivel vagyunk, szinte on-line folyamatos 
kapcsolatban vagyunk. Ezt talán érdemes leszögezni az elején. Ilyen értelemben tehát a főbb 
javaslati irányok mindig szakmai konszenzus keretében érkeznek akár ide, a Tisztelt Ház elé, 
akár pedig saját miniszterem asztalára, ami rendelet formájában jelenik meg. Éppen ezért 
mindazok a javallatok, amelyek ebben megtestesülnek, szakmailag alapvetően 
leegyeztetettek, és ilyen értelemben valóban néhány részletkérdés vagy újonnan felmerülő 
szempont az, amelynél akár az albizottság vagy akár a bizottság keretében is rájövünk arra, 
hogy még további diskurzus szükséges ahhoz, hogy még jobb megoldást találjunk.  

A telepítési jogok nyilvántartásának és a telepítés, kivágás engedélyezésnek a 
kérdéskörénél a feladatnak a hegyközségi rendszerhez történő telepítésével a hegyközségek 
egyetértenek, tehát ilyen értelemben közösen fogjuk biztosítani azokat a szükséges 
feltételeket, és teremtjük meg az ehhez szükséges hátteret, amely ahhoz kell, hogy a javaslat 
szerint jövő év augusztus 1-jével átkerülő rendszer jól és a gazdálkodók számára érzékelhető 
módon jobban működjön.  

A szőlőterületek, az elhagyott vagy műveletlen szőlőterületek kérdésében, ahogy azt 
már az albizottsági ülésen is beszéltük, mi valóban azt javasoltuk, hogy három év után, 
megfelelő feltételek esetén a hegybíró elrendelheti a kivágást. A kényszerművelés kérdésköre, 
illetve amit Horváth István a történelmi borvidékek kapcsán itt számunkra kifejtett, ennek 
kapcsán az albizottsági ülés után való közös gondolkodásunkban azon kezdtünk el 
gondolkodni, hogy esetleg valamiféle olyan irányba elmozdulhatnánk - de ez még nem 
kiforrott dolog -, hogy mondjuk kötelező módon meg kell hirdetni művelésre azt a területet. 
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Mindenféleképpen egyensúlyoznunk kell a tulajdonjog szempontjai, illetve azon érdekek 
között, amelyek itt megjelennek, de több olyan dolog van, amit kapásból tudok mondani. A 
nemzeti parkos hasonlat talán ott sántít egy kicsit, hogy ott azért vagyonkezelési és egyéb 
jogosítványok vannak a nemzeti park kezében, területtől függően, amelynek az alapján ő 
meghatározott szempontokat érvényesíthet az adott terület vonatkozásában. Itt azért más 
tulajdon- és használati viszonyok vannak, tehát a hegyközségi rendszer és e között ez a reláció 
nem áll fenn, de valamiféle ilyen típusú, az előbb általam említett megközelítés, talán 
működőképes lehet, ezt megpróbáljuk a következő időszakban kitalálni a törvényjavaslat 
tárgyalása során, amely ilyen értelemben minden szempontnak megfelelhet.  

Maga ez a törvényjavaslat nem érinti a hegyközségi rendszert, ilyen értelemben a 
normaszöveg csak és kizárólag magával a borpiac és a bortermelés szabályozásával 
foglalkozik, tehát nem tárgya a hegyközségi rendszer.  

A minőségvédelem, hamisítás kérdéskörében több gondolat elhangzott a képviselő 
urak részéről. Ez alapvetően, ahogy hangsúlyoztam, egy kerettörvény, ami azt jelenti, hogy 
nekünk a hatékony hatósági munkával kell és lehet fellépnünk az ilyen típusú tevékenységek 
ellen. Ehhez a szükséges törvényi vagy szabályozási háttér rendelkezésre áll, tehát ebben nem 
látok, ha úgy tetszik, előrelépési lehetőséget. Valóban vannak újabb fejlemények vannak, az 
olaszok belépése ebbe a nyilvántartási rendszerbe egy új fejlemény, illetve beszéltünk a 
szőlészeti, borászati integrált informatikai rendszerről, amely szintén a hatóságok közötti 
együttműködés alapjait teremti meg, és bízom benne, hogy így egyik oldalon a NAV, a másik 
oldalon pedig a NÉBIH különböző adatbázisai, nyilvántartásai alapján mind hatékonyabban 
lehet kiszűrni azokat, akik adott esetben nem az adójogszabályok tökéletes betartásával 
próbálnak meg Magyarországon bort forgalmazni.  

Elhangzott még a regionális laborok kérdése. Az albizottsági ülésen is elmondtam, 
hogy a kormányzat álláspontja jelenleg az, hogy ebben a tekintetben a centralizált, 
központosított borminősítési rendszer mellett teszi le a voksot, aminek talán egy élelmiszer-
biztonsági megközelítés az alapja, talán ezzel tudom a legjobban megközelíteni a dolgot. 
Ilyen értelemben tehát nem feltétlenül látják az illetékesek azokat a garanciákat, amelyek 
feltétlenül ugyanazt a szakmai biztonságot jelentik jelen pillanatban. Az albizottsági ülésen is 
elmondtam, de most megismétlem az elnök úrnak is kiegészítésképpen ehhez, hogy a 
szőlészeti és borászati kutatóintézetek tekintetében a kormányzati szándék, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium szándéka az, hogy ezeket visszavesszük, most dolgozunk a feltételrendszer 
megteremtésén, hiszen ez eddig nem került így előkészítésre. A másik oldalon pedig amíg ezt 
nem tudjuk megvalósítani, addig pedig forrásokat próbálunk teremteni annak érdekében, hogy 
egyébként a működési költségekhez, a szakmai feladatok ellátásához hozzá tudjunk járulni, 
ami szempontként a regionális laborok szervezésénél szintén fel szokott merülni.  

Lényegében ezek voltak azok a főbb kérdések, amelyek, azt gondolom, reflektálásra 
érdemesek voltak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Ódor Ferenc! 
 

További hozzászólások 

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Az államtitkár úrnak az utolsó 
gondolatmenete az, ami miatt azt gondolom, helyes, jó, hogy erről tárgyalunk, hogy itt a 
központban jobban tudják minősíteni a bort, az OBI-ról volt itt szó, és azt hiszem, arról volt 
szó, hogy regionális minősítők is lehetnek. Ebben nem bajuszt akasztunk egymással, de csak 
azt kell mondanom… 

 
ELNÖK: Csak neked van. (Derültség.)  
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DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): …, hogy ez is egy válasz, és bízunk benne, hogy itt, 

egy helyen sokkal jobban megy. Valami más indokot kellene rá mondani, sokat lehetne 
kitalálni még, többek között azt, hogy most nem vagyunk úgy előkészülve, mint a szőlészeti, 
borászati kutatóintézetek átvételére, ha azt átvesszük, akkor ott mellette tökéletesen meg 
lehetne ezt csinálni. Tudjuk, ez a föníciai találmány egyelőre úgy nem… De ha azt mondjuk, 
hogy itt Budapesten jobban el tudják bírálni a villányi vagy a tokaji borokat, mint Villányban 
meg Tokajban…, nem tudom, ahogy itt látom a borászszakma fiatal és középkorú, idősebb 
korosztályait, kiváló embereket hoztak elő, az elmúlt 20 esztendő, azt hiszem, 
leglátványosabb fejlődését mutatja ez a terület, talán még az informatika tud ilyet felmutatni. 
Ha az autóipar így fejlődne, akkor már benzint adna az autó, mint ahogy a borászatok 
Magyarországon minőségében és előállított termékeiben. Ezért én azt szeretném kérni, 
államtitkár úr, ez olyan, mint hogyha csak 5-10 emberünk volna, nem regionális vagy amit 
akarunk, hanem aki tudná minősíteni az ország összes borát, és ez csak Budapesten tud 
koncentrálódni. Tehát szeretném jelezni, úgy is, mint nem a Zsolt mértékével mérő 
szőlősgazda, de aki tudom, hogy kötelesség is az, ha szőlőn van, a megművelése és a bor 
előállítása, hogy ha ez véletlenül így vetődne fel, hogy talán akkor az úgy nem olyan 
minőséget produkálna, akkor tessenek azt gondolni, amiről itt szó volt az albizottsági ülésen 
is, hogy minden régióban a minősítésre vonatkozóan olyan ember, aki tudná a minőséget 
garantálni. Úgyhogy én azt gondolom, érdemes volna ezt még egyszer meggondolni, mert itt 
most a kormányzati oldalról láthatóan erős elkötelezettség van arra, hogy egy legyen, és itt, és 
a centralizmus, azt hiszem, talán ön mondta ezt a szót is, hogy centrális dolgok. Szóval bízunk 
abban, hogy ott, ahol megterem, talán van egy olyan jó kóstolású ember, aki ezt meg tudná 
csinálni. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy oké, értjük, most, per pillanat így van, de ne 
kerüljön le az asztalról, és az nagyon helyes a szőlészeti, borászati kutatóintézetek átvétele, 
illetve a feladataik újragondolása és segítése, csak ez is legyen mellette. Köszönöm szépen. 
Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Tiffán Zsolt! 
 
TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Egészen röviden válaszolnék Ódor Ferenc 

képviselőtársamnak. Ha jól tudom, 2007-ben szervezte ki az előző kormányzat a 
kutatóintézeteket a minisztérium hatásköréből, és odaadta az egyetemeknek, pontosan a 
keszthelyieknek adták Badacsonyt, a Corvinusnak Kecskemétet, a Károly Róbertnek 
Gyöngyösön az egri kutatóintézetet, a pécsi egyetemnek meg a pécsi kutatóintézetet. Most 
megnyílt az ötödik kutatóintézet, a tarcali állomás, tehát most van a kísérlet, ahogy a helyettes 
államtitkár úr is elmondta, hogy visszaszerezzük ezeket. Jól meg kell alapozni, hogy milyen 
regionális laborok legyenek, hogy az akkreditációnál, amit odaadunk, ott aztán rend legyen 
ám, mert vidéken egyrészt még nem rendelkeznek azzal a technikával szerintem… 
(Közbeszólások.) …, sok kívánnivalót hagy maga után. A másik dolog pedig az, hogy az OBI-
nak tényleg egy olyan felszereltsége van, ami lehetővé teszi, hogy ott mindent pontosan 
megmérjenek. Itt a probléma inkább a bürokrácia, a szokásos bürokrácia (Közbeszólások.), 
ahogy azt a Pannon Bormíves Céh elmondta, 3-4 hétig kell várni arra, hogy megjöjjön a 
minősítés, közben a piacomat, amelyet hosszú éveken keresztül megteremtettem, más 
beszállítja, mert nem kapom meg az OBI-papírt. Én ilyen módon közelíteném meg. Az OBI 
hatásfokán kellene javítani, hogy gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy az a bor be van 
adva, lehessen forgalmazni, mert így, ebben az állapotban nem jó. Köszönöm. (Párhuzamos 
beszélgetések.)  
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ELNÖK: További kérdés és válaszadási igény van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor szavazunk a benyújtott törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról. 

Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a törvényjavaslatot. Aki igen, 
az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez biztosan többség, illetve egyhangúnak is 
mondhatom? (Közbeszólások: Igen.) Egyhangú, az ellenzék is általános vitára alkalmasnak 
találta.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Ezek szerint csak egy előadót kell állítanunk a vitában. Kérdezem, hogy Tiffán Zsolt 
elvállalja-e esetleg a bizottsági vélemény ismertetését. (Tiffán Zsolt: Igen.) Kérdezem a 
bizottság tagjait, egyetértünk-e azzal, hogy Tiffán Zsolt képviselje a bizottságot. Aki igen, 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Tiffán Zsolt a bizottság előadója.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom, köszönöm szépen a VM képviseletét.  

Az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
T/7309. számú törvényjavaslat  

Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról 

A második napirendi pontként az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kerül szóba, amit négy képviselőtársunk önálló 
indítványként jegyez. Köszöntöm Fónagy János államtitkár urat, akitől elnézést is kérünk; 
remélem, beletekintett abba az izgalmas vitába, ami miatt egy kicsivel később tudtuk csak 
befejezni, mint ahogy az államtitkár úr megérkezett.  

A bizottságunk elé került három olyan előterjesztés, indítvány, amely szándékunk 
szerint bizottsági módosító javaslatként kerülne be a továbbiakban az irományrendszerbe. 
Megpróbálom a három előterjesztést most mindenkinek úgy elmondani, hogy ugyanarról a 
papírról beszéljünk, illetve egy zsoltárból énekeljünk. Van tehát egy olyan bizottsági 
módosítójavaslat-szándékunk, amelyben a törvényjavaslat 34. §-át nyitnánk meg, ez egy 
egylapos indítvány. Ennek az indítványnak a lényege, hogy egy megnyitott, benyújtott 
szakasz törlésre kerülne. Az államtitkár urat kérem, hogy ennek a hátteréről ha lenne szíves 
információt adni nekünk.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha az elnök úr megengedi, akkor mind a háromra 
vonatkozik az előtörténet, hogy a közigazgatási államtitkári értekezlet június 14-én, tehát 
viszonylag a közelmúltban elrendelte az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló T/7309. számú törvényjavaslattal összefüggő kormányzati 
álláspontról szóló előterjesztés egyeztetését. Ez az egyeztetés vette el az elmúlt napokban az 
időt, és ez a most a bizottság előtt fekvő javaslat ennek az egyeztetésnek a három produktuma, 
úgy, hogy ebből egyet a Vidékfejlesztési Minisztérium jegyez vagy terjeszt elő, kettőt pedig 
az NFM. Az elnök úr által elsőnek említett, a törvényjavaslat 34. §-ára vonatkozó módosítás a 
Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezése volt, és a lényege - mint az indokolásából 
kitűnik -, hogy a rákötési kötelezettség nem teljesítése esetén kinek a kötelezettsége, illetve 
jogosultsága az elrendelés, a rákötés elrendelése. Ezt igyekszik tisztázni. …Bocsánat, a 
bevezetőhöz még annyit, hogy tulajdonképpen mind a három módosító ma egy másik tételes 
jogszabályba ütköző tényállást vesz ki a szakaszból. Ez a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 
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törvény másik passzusával ütközik, a rákötési kötelezettség, tehát mind a három előterjesztés 
tulajdonképpen egy ütköző, egy koherens tétel kivételét javasolja.  

 
ELNÖK: Igen, ennél arról van szó, hogy a jegyzőhöz telepíti vissza azt a hatósági 

jogkört, ami esetleges rákötési kötelezettség nem teljesítése esetén eljárás indulna (Dr. 
Fónagy János: Így van!), nem pedig a környezet- és vízügyi hatósághoz (Dr. Fónagy János: 
Nem a hatósághoz.), amiről most beszélek, az a 34-es indítvány. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem tartalmi problémám van nekem ezzel a dologgal, 

hanem hogy úgy látszik, egy új fejezetet nyitunk a jogalkotásban, egy olyan 
törvényjavaslathoz adunk be bizottsági módosító indítványt, amelyet egyébként nem is 
tárgyaltunk. Valószínűleg az új államfő következetessége miatt van így, hogy ez nem 
zárószavazás előtti módosítóként került be a rendszerbe, hanem gyorsan keresni kellett egy 
bizottságot, amelyik egy órával ezelőtt kikérte ezt a törvényjavaslatot tárgyalásra, és most mi 
nézünk, mint Jenő a moziban. Persze lehet azt mondani, hogy minden képviselőnek minden 
törvényt elejétől fogva, töviről hegyire ismernie kell, de azért ez a képességünk még nem 
alakult ki; lehet, hogy a következő 200-as parlamentben csak ilyen képviselők lehetnek, de 
most még ez nem így van. Ez csak egy - mondhatnám úgy is - pikírt megjegyzésem, és ezt 
természetesen nem fogom megszavazni. Megvan ennek az indoka, és minden tiszteletem az 
államtitkár úré, én is jártam így annak idején, csak akkor lehet, hogy egy kicsit arra fogja 
ösztökélni a kormányt ez a dolog, hogy komolyabban vegye talán egy picit a jogalkotást, ne 
így, az utolsó pillanatban, mert, mondom, ehhez nekünk az ég egy adta világon semmi 
közünk, még akkor sem, ha a Vidékfejlesztési Minisztérium kérte ezt a módosítást. Lenne 
hozzá közünk, ha kikértük volna annak idején mint bizottság tárgyalásra.  

 
ELNÖK: Meg szeretném jegyezni, hogy a házszabályi feltételeknek mindenben eleget 

tettünk… (Gőgös Zoltán: Ezt én nem vitatom, Sanyi!) - köszönöm szépen, ezt akartam 
jegyzőkönyvileg hallani -, tehát annak megfelelően jártunk el, még akkor is, hogyha az az 
eljárási szabály különleges, amit az államtitkár úr, volt államtitkár úr, Gőgös Zoltán alelnök úr 
most megjegyzett. Nem gondolnánk tehát, hogy ez esetben a nagyobb szigorral eljáró 
köztársasági elnök úr ebben bármiben kifogást találhat. (Gőgös Zoltán: Ebben nem fog, 
tudom.) Mi is így gondoljuk.  

(Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én azt gondolom, hogy a 34. §-nak az itteni tárgyalása helyénvaló, még hogyha 
nem is kértük ki az előterjesztőtől ezt a törvénymódosítást, hiszen ez pont azt oldja fel, hogy 
ha valaki nem akar rákötni a közcsatornára, akkor ezt hogyan lehet érvényesíttetni. Mint 
gyakorló polgármester tudom azt, hogy vidéken nagyon komoly problémákat okoz, hogy nem 
kötnek rá a csatornára, gyakorlatilag nyitott ülepítők vannak az udvarokban, és hogyha a 
környezetvédelmet tekintjük, illetve a fenntartható természetvédelmi meg akár mezőgazdasági 
vagy egyéb szempontokat, akkor azt gondolom, hogy ha valami, akkor ez itt pont helyénvaló, 
és én a magam részéről kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a 34-es javaslatot, hiszen a 
környezetvédelem erről szól elsősorban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ehhez az indítványhoz van-e még kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazzunk róla.  
Ki az, aki javasolja, hogy a bizottságunk nyújtsa be az imént említett 34. §-ra 

vonatkozó módosító indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez bizonyára 
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többség. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A Jobbik nem vett részt a szavazásban.  

A második módosító indítvány szintén egy törlésre tesz javaslatot. Ha jól értem, a 
vagyonkezelői jogosultság környékén merültek fel koherenciaproblémák, két törvényben, a 
Vgt.-ben és az Nvt.-ben szabályozott vagyonkezelői jogosultságot szeretne tisztázni a javaslat. 
Az államtitkár úrnak adom meg a szót. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Valóban így van, a vagyontörvénnyel ütközik. Itt némi előzetes, ha nem is mentegetőzésként, 
de magyarázatként el szeretném mondani, hogy a két nagy törvény, a vagyontörvény és a 
víziközműtörvény gyakorlatilag majdnem párhuzamosan futott, és kétségtelen, hogy ennek a 
két terjedelmes jogszabálynak a összhangját az eredeti előkészítés és az előzetes kodifikációs 
munka során nem tudta az előterjesztő, jelen esetben mi nem tudtuk megteremteni, és ennek a 
két törvénynek a tárgyalása során merültek fel ezek. Ennek az orvoslására teszünk most 
javaslatot, és ennek a támogatására kérjük a bizottságot.  

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e ez esetben a 6. § törlésére vonatkozó 

módosítóindítvány-tervezettel kapcsolatban, mert erről beszélünk, amely szintén egy törlést 
javasol. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor szavazzunk róla! 

Ki az, aki elfogadja, hogy bizottságunk benyújtsa bizottsági módosító indítványként a 
most vitatott módosítóindítvány-tervezetet. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
biztosan többség… (Gőgös Zoltán: Nem kell tovább kérdezni!) Jelzem, hogy a bizottságunk 
benyújtja, nem is kérdezem meg a most nem szavazó képviselők álláspontját. Az indítvány 
többséget kapott. 

A harmadik hozzánk érkezett bizottsági módosítóindítvány-tervezettel kapcsolatban 
kérdezném az államtitkár urat. Ez egy kicsit összetettebb kérdés, és már a frakciónk előtt is 
egy körben megfutott módosító indítványt tartalmaz, ha jól látom. Az államtitkár urat vagy 
segítő kollégáit kérem meg ezen javaslat hátterének az ismertetésére.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Valóban kérem az elnök úr hozzájárulását ahhoz, lévén egy EU-s szabályról van szó, hogy ezt 
a kolléganőm mondhassa.  

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Első körben 

röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy ez EU-s megfelelést szolgál, tehát nagyjából 
kiegészítése a már meglévő, kihirdetett víziközműtörvénynek. Szükséges bizonyos EU-s 
határozatokra, jogszabályokra utalni ahhoz, hogy ez később ne vonhasson maga után bizonyos 
eljárásokat. Amennyiben a téma részletesebb kifejtése szükséges, akkor azt kolléganőm tudja 
elmondani.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről? (Jelzésre:) 

Igen, Horváth Istvánnak adok szót. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Előterjesztők! A magam részéről ezt a módosító javaslatot feltétlenül aggályosnak tartom, és 
én nem javaslom a bizottságnak, hogy ebben a formájában támogassa. Szeretném 
megkérdezni, hogy mi az a bővebb indoklás. Ha jól tudom, az előterjesztők, akik a 
törvényjavaslatot önálló indítványként jegyzik, kimondottan nem támogatják ezt a fajta EU-
megfelelési kényszert, ami egyszer már a kéményseprő-szolgáltatásnál megjelent valamelyik 
bizottság vagy a parlament előtt, és ott szintén ez a fajta EU-megfelelés nem kapott megfelelő 



 23 

támogatást a parlament vagy a bizottságok részéről. Ezért én szeretném először megkérdezni a 
bővebb indoklást, mielőtt véleményt tudnék mondani, hiszen egyfajta benyomásom van ezzel 
kapcsolatosan, de nyilván szeretném meghallgatni az indoklást, és akkor utána folytatnám. 
Köszönöm.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönjük a lehetőséget. 

Megkérem kolléganőmet, hogy mondja el.  
 
ANDORNÉ DR. LUCIUS ÁGNES ANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Létezik egy uniós bizottsági határozat a kötelező közszolgáltatások nyújtására vonatkozóan. 
Ez azt jelenti, hogy ez a bizottsági határozat meghatároz bizonyos játékszabályokat, hogy 
ezekkel összhangban lehet az adott közszolgáltatót megbízni a közszolgáltatási feladatával, és 
ennek megfelelően kell meghatározni előzetesen azt, hogy milyen paraméterek szerint 
szedheti a bevételeit, milyen esetleges további kompenzációkat nyújt a megbízó a 
közszolgáltató számára, és hogyha az adott évben esetlegesen túlkompenzációban részesülne 
egy szolgáltató - ami, tartok tőle, Magyarországon nem nagyon fordul elő - például a 
víziközműveknél, akkor a 10 százalékos túlkompenzáció fölötti részt vissza kell fizetni. Ez 
egy kötelező bizottsági határozat, ennek kell gyakorlatilag az összes közszolgáltatásnak 
megfelelnie Magyarországon, az önkormányzat által megbízott közszolgáltatóknak, minden 
közszolgáltatási megbízásnak meg kellene felelnie ennek a határozatnak az országban.  

 
ELNÖK: Van-e további? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Elnézést kérek, ha az elnök úr megengedi, még annyit, hogy tárcán belül ez kifejezetten a 
támogatásokat vizsgáló iroda kérése volt, amely az uniós igénylésekért, folyósításokért és 
azoknak az ellenőrzéséért felel. Kétségtelen, és ebben Horváth képviselő úr aggályát értem, 
hogy ez a túlmegfelelés tulajdonképpen egy rábiztosítás arra, hogy nehogy a most meglévő 
szabályozás miatt legyen egy-két-három év múlva uniós finanszírozási vagy elszámolási vagy 
tiltott támogatási problémánk. Az eredeti szándék is tulajdonképpen az volt, és azt kértük 
tulajdonképpen a bizottságtól, hogy tegye lehetővé ennek a parlamenti tárgyalását, és abban 
az esetben, ha a frakció ezt indokolatlannak tartja, még megvan a lehetősége, hogy ne 
szavazza meg. De nekünk - a „nekünk” alatt értem a tárcát és a támogatásokat vizsgáló iroda 
munkatársait - a szakmai lelkiismeretünk akkor nyugodt, hogyha ezt a lehetőséget a parlament 
elé terjesztjük, ha erre adunk egy megoldást, képviselőtársaim pedig természetesen legjobb 
belátásuk szerint döntenek. Ennek az előterjesztésnek ez az eredendő oka, és ez a kérés 
lényegi tartalma. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a tájékoztatást a hölgyek, illetve a 

tisztelt államtitkár úr részéről. A legnagyobb tisztelettel vagyok az államtitkár úr, illetve az 
előterjesztő kolléganők iránt, ettől függetlenül fenntartom azt a fajta álláspontomat, hogy én 
ezt a pontot aggályosnak tartom, és hogy ráadásul ezt a Mezőgazdasági bizottság nyújtsa be, 
hiszen mindannyian tudjuk, hogy az egyes víziközmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos törvény 
módosítása, ami a képviselők önálló indítványa, gyakorlatilag teljesen más témakörben nyitja 
meg újra ezt a víziközműtörvényt, tehát az a fajta megfelelés, ami a 150 ezer bekötés, illetve 
az, hogy holdingban, illetve hogy milyen cégformában, milyen feladatellátási formában 
működjenek az állami vagy az önkormányzati cégek, ami szerintem a parlamentnek egy bölcs 
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döntése, hogy a közszolgáltatás állami vagy önkormányzati tulajdonban van, én azt 
gondolom, hogy ennek a kiteljesítése ez a képviselői önálló indítvány.  

Az érv, amit a hölgy mondott, még jobban megerősítette bennem, hogy én azt 
javasolnám a bizottságnak, hogy még ha meg is akarunk felelni a szakértők által elmondottak 
alapján az EU-nak, hogy ezt ne ebben a formában és ne itt tárgyaljuk, hiszen a kéményseprő-
szolgáltatásnál is ugyanez volt, és ezt a hölgyek is megerősítik. Ugyanaz a történet, ott nem 
támogattuk, ha jól tudom. Akkor most a víziközműnél meg miért támogatnánk? Én úgy 
tudom, hogy nem támogattuk, nekem ez az információm. Én tehát azt mondom, hogy a 
víziközművel kapcsolatosan most az eredeti képviselői önálló indítványt engedjük el, a 
parlament hoz majd egy bölcs döntést, utána meg vegyük elő ezeket a megfeleléseket az EU 
számára, mert én azt sem tudom, hogy mi ez az EU, mit tudom én, 2012/21/EU, utána 
zárójelben: „HL L 7., 2012.1.11.”, tehát a hivatkozások, hanem ezt általában az összes 
közműszolgáltatásnál, legyen az kéményseprő, legyen az víz-, legyen az hulladék-, egyéb 
szolgáltatás, egységesen tárgyaljuk, adott esetben a szakbizottságok vagy a frakciók. Tehát 
értem, hogy itt most megnyílt egy kapu, és a víziközműbe akkor gyorsan tegyük ezt be, és a 
szakma részéről jöhetett egy ilyen igény, ez egy tiszteletreméltó igény, de pont az 
előterjesztők, akik nem szeretnék, hogyha ezt az önálló indítványukba ez az EU-megfelelés is 
becsúszna, mert nem ezért nyitották meg, és nem ez volt a vita tárgya, azt kérik, hogy ezt ne 
most, viszont ha a víziközmű le van tárgyalva, akkor hozzuk ezt az EU-megfelelést a 
kéményseprő-szolgáltatástól kezdve a hulladékszállítást vagy a vízszolgáltatást - ismétlem 
önmagamat - újra vissza a szakbizottságba, akár a Mezőgazdasági bizottság elé, és akkor 
majd, mit tudom én, szeptemberben vagy jövő tavasszal erről lehet dönteni, hiszen az 
államtitkár úr is azt mondta, hogy nehogy majd egy-két vagy három év múlva valami gond 
legyen. Én tehát nem gondolnám, hogy ebben most kényszerhelyzetben lennénk, csak most 
egy szakmai érv mellett próbáljuk - és én elfogadom ezt - éppen becsúsztatni. Én azt 
gondolom, hogy ez most itt nem lenne szerencsés, és bármennyire is értem a szándéknak ezt a 
részét, azt javaslom, hogy ezt ne most erőltessük, hanem külön és egységesen a többi egyéb 
közszolgáltatással. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Államtitkár úr! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Sok 

tekintetben egyetértve a képviselő úrral azt szeretném megjegyezni, hogy egyrészt ma 
hajnalra virradóan a vízközmű részletes vitáját lefolytattuk, tehát tulajdonképpen ezek a - 
hogy mondjam? - utóvédharcok (Derültség.), tehát amit voltál kedves mondani, annak ma 
éjszaka utána voltunk vagy vagyunk. Annyi megjegyzést tennék - mondom, nem vitatva az 
általad elmondottak logikáját -, hogy az igazság az, hogy ezt megpróbáltuk az önkormányzati 
törvénynél, mert ott lehetett volna az önkormányzati szolgáltatások ezen rendezését megtenni, 
és ott nem ment át, mondván, hogy majd az ágazati törvényeknél, és valóban úgy van, hogy a 
kéményseprésnél is nekifutott a tárca, de ott sem sikerült. Ezért mondom, hogy először 
egyben véreztünk el, most meg külön-külön tartunk itt, ugyanakkor valahol át kellene vinni, 
mert nyilvánvaló, hogy ezeket az uniós megfeleltetéseket a magyar jogrendnek valahol, vagy 
a generális szabályozásban, vagy az ágazati szabályozásban, de be kellene fogadnia.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Nem akarom senkinek az idejét rabolni, de amikről 

most beszélünk, fontos dolgok, és igazából önkormányzati vezetőként is, ráadásul egy olyan 
önkormányzat vezetőjeként, amely mondjuk Dél-Magyarország egyik legnagyobb 
önkormányzati cégcsoportját tulajdonolja a közműszolgáltatásban, 50 településen 
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szolgáltatunk, sőt a gazdaságban is szolgáltatunk közműszolgáltatást mint szekszárdi 
önkormányzat, illetve a kapcsolódó cégcsoportok, úgyhogy ezek nagyon fontos tényezők. 
Képviselőtársamnak is szeretném hangsúlyozni, itt arról van szó, hogy az EU bizonyos 
szempontból a közszolgáltatás ellenértékét átengedett pénzeszköznek tekinti, egy bizonyos 
mérték után mindenféle vizsgálatokat végez, és adott esetben akár visszafizetési 
kötelezettséggel vagy egyéb módon, de mindenféleképpen a mostani rendszert nagyon 
komplikálja és nagyon - hogy mondjam? - elbizonytalanítja. És közszolgáltatási szempontból 
én nem tudok úgy megszavazni egy ilyenfajta előterjesztést, aminek a következményét most 
ab ovo nem tudom az én önkormányzati szolgáltató cégemre nézve, de nem tudjuk az állami 
tulajdonú közszolgáltató cégekre vonatkozóan sem.  

Ha most ezt nem fogadjuk el, nem történik semmi, tehát igazából nincs egy elvárás, 
hogy az EU azt mondja, hogy nekünk márpedig június 30-áig el kell ezt fogadtatnunk, mert 
különben valamiféle szankció van, hanem van egyfajta elvárás, aminek két-három éven belül 
meg kell felelni, de - és ezt a többi előterjesztő megbízásából is mondom, hiszen tájékoztattak 
minket erről - több információ, több tudás kellene erre vonatkozóan, hogy ezt jó szívvel, 
nyilván a szándék mindenféleképpen az, továbbadjuk.  

Én azt javaslom, most is azt kérem, hogy ezt ne fogadja el a bizottság, és nem csak 
azért, mert a frakció majd így vagy úgy dönt, hanem azt javaslom a szaktárcának ebből a 
szempontból, hogy egységesen kezelje a többi ilyet, akár a kéményseprőt, akár a hulladékot 
meg akár a vizet, és ne így egyenként, mert ennek a közvetett hatását majd 5-10 év múlva is 
kell vizsgálni, ezt pedig jelen pillanatban még nem tudják garantálni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)  
Értem a helyzetet, már ami a kritikát illeti. Én magam igennel fogok szavazni, mert 

tudom, hogy ennek mi a folytatása. Itt egy egyéni képviselői indítványról van szó, péntek 
délig be kell jelenteni a beterjesztő által támogatott sorokat. Amennyiben az előterjesztők, 
Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és Kovács Zoltán a nem támogatotti sorba fogja 
majd ezt a netán most beszavazott indítványt tenni, az már egy erős jelzés. Mindenféleképpen 
azt fogom kezdeményezni - és itt a kabinettitkár úrra nézek -, hogy hétfőig a frakcióvezetés és 
a benyújtást jegyző képviselők, személyek esetleg döntsenek ennek az indítványnak a 
sorsáról, mert a hétfői szavazásig van idő. Én tehát megadom a lehetőséget, mert én nem 
tudom eldönteni, hogy mekkora az a veszély és az a kár, amit esetlegesen uniós büntetésként 
kapunk a plusz 10 százalék és egyéb megjegyzések, jogtalan támogatási jogcímek és nem 
tudom milyen jogcímek miatt, amik lehetnek, ha jól értem önök által értelmezve, ha nem 
kerül ez beterjesztésre. Viszont azt sem szeretném, mert én is erősen belefolytam a 
víziközmű-társulások és ebbe az 50 ezres egységenkénti szervezésbe, amiben a 
holdingrendszeren belül az 50 ezres egységeknél az autonómiát szeretnénk megtartani, azzal 
teljes mértékben egyetértek, azt viszont nem szeretném, hogyha ezzel a módosítással azt 
felülírnánk, mert az egy nagy káoszt okozna. A vita most körülbelül itt tart, mert itt jól 
láthatólag az árképzési szabályokat nyitja meg a 37. §-ban, amely kőkeményen előírja, hogy a 
víziközmű-szolgáltatási díjait vízközmű-szolgáltatónként, víziközműrendszerenként és 
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági 
összehasonlító elemzések felhasználásával a következő szempontokra is figyelemmel kell 
meghatározni, tehát kőkeményen leírja, magyarul szűkíti a mozgásterét az egyes 50 ezres 
víziközmű-szolgáltató egységeknek, amivel kapcsolatban én meg egyetértenék azzal, hogy ezt 
bízzuk már rá a helybeni szolgáltatókra, hogy végezzék el ők azt az ár-érték elemzést, amiből 
kiderül, hogy tudják-e azon az áron szolgáltatni a vizet vagy nem, mert minden a 
polgármestereknél, pontosabban a lakosoknál fog lecsapódni, akik meg sikítani fognak egy-
egy komoly áremelésnél, és nem értik majd meg, hogy miért történhetett az meg. Én tehát 
valamilyen szinten természetesen értem azt a súlyos dilemmát, amivel Horváth István itt 
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képviselőként és polgármesterként a kifogását megtette. Tehát, mint említettem, a 
törvénykezés folyamata szerint péntek délig kell jelezniük az előterjesztőknek a támogatotti 
sort, ha kifogásuk van, akkor megteszik, és a frakcióvezetésnek vagy a frakciónak meg 
nyilvánvalóan a hétfői frakcióülésen, már a kormányoldalnak, elnézést, hogy így mondom, a 
kormányoldali frakciótöbbségről beszélek, ezt a kérdést el kell döntenie.  

(Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. A vita erősíti az egységet adott 

esetben, meg azt gondolom, hogy ez talán helyénvaló is. Én ezt nem fogom tudni támogatni, 
ezt előre szeretném bejelenteni, és biztatom a képviselőket, amennyire lehet, hogy ők se 
tegyék, és azért, mert itt igazából pont arról van szó, hogy ha nem ezért, akkor majd a 
hulladékért vagy a kéményseprőért meg megbüntethetnek, vagy adott esetben lehet, hogy még 
a távhő is bent van valamilyen szinten ebben a közszolgáltatásban. Ezért én azt javasolnám a 
tárcának, bármi lesz is ennek a végeredménye ebből a szempontból, hogy ezeket egységesen 
kellene kezelni. Ugyanígy lebeg ez a Damoklész-kard mondjuk a kéményseprőnél meg a 
hulladékszállításnál is, csak most éppen nem azt nyitottuk meg, és ezért jobb lenne ezt egy 
kicsit alaposabban előkészíteni. Én természetesen tudomásul veszem a bizottság döntését, de 
én nem tudom támogatni ezt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Államtitkár úr! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Bocsánat, csak annyit, 

tényleg a szakmai korrektség kedvéért is, hogy én abban osztom a polgármester úr 
véleményét, most valóban egy ágazatét hoztuk ide, mert ide szorultunk ezzel vissza. De én azt 
készséggel vállalom, hogy az elnök úr által említett eljárást követve hétfőig készséggel 
képviselem a tárcánál azt az álláspontot, amit mondasz, hogy egységesen kezeljük, és ha erre 
tudunk szakmai támogatottságot találni, hogy ezt valamikor az ősz folyamán, vagy valamikor, 
amikor időnk van rá, egységesen rendezzük, akkor én ezt hétfőn el fogom mondani, tehát - 
hogy mondjam? - nem élek vissza azzal, hogy a bizottság ma így vagy úgy döntött. Úgyhogy, 
mondom, én értem, meg sok tekintetben igazat is adok abban, amit mondasz, ugyanakkor meg 
az eljárási terminusok szorításában itt van egy javaslatunk.  

Bocsánat, elnök úr, még egy perc türelmét kérem, a kolléganőmnek volna egy 
megjegyzése az elnök úr által említettekre.  

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egy apró 

pontosítást szeretnék tenni. Ez egy jogtechnikai megoldás csak, hogy így néz ki ez a 
kapcsolódó módosító indítvány, mivel be kellett emelni már meglévő paragrafusokat, hogy 
azokat ki lehessen egészíteni, hiszen azok nem léptek hatályba. Az elnök úr által is említett 
víziközmű-szolgáltatás díjainak megállapítására vonatkozó passzust a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény már tartalmazza. Amelyek tehát pluszban bekerültek, azok mind 
teljesen új bekezdések, nem írnak felül semmit, kiegészítik a már meglévőket, csak sajnos 
másképp ezt nem lehet betenni, hiszen ezek a paragrafusok nem voltak megnyitva a 
benyújtott törvényjavaslatban, így az egészet be kellett emelni.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! Ki 

az, aki támogatja az indítványt? Aki igen, az kézfeltartással jelezze, és itt most kérek 
számlálást. (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság 
benyújtja ezt az indítványt is, és kérem az eljárást lefolytatni a kormány képviselői, az 
indítványt jegyző képviselők és a frakcióvezetés között. (Dr. Fónagy János: Köszönöm 
szépen.)  
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A második napirendi pontot ezennel lezárom, mert nincs több megtárgyalandó 
javaslat.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/7672. 
számú törvényjavaslat (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

A harmadik napirendi pont a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat megvitatása, mint első helyen kijelölt bizottság fogjuk ezt megtárgyalni. 
Az általános vitára alkalmasságról fogunk tárgyalni. Ismét kérem a VM mint az előterjesztő 
képviselőit, hogy ismertessék a törvénytervezet lényeges elemeit. (Rövid szünet. - Gőgös 
Zoltán: Lehet mondani.) Már megadtam a szót az előterjesztő képviselőjének.  

 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, és 
elnézést! Jelen napirendi pontként valóban a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítását 
hozzuk, ennek egy mezőgazdasági aspektusát, mégpedig a termálvíz-visszatáplálásra 
vonatkozó kötelezettség kérdéskörét. Azt gondolom, valamennyiünk számára nagyon fontos, 
hogy a gazdasági és a fenntarthatósági szempontok lehetőség szerint egymással harmóniában, 
egymást kölcsönösen kiegészítve kerüljenek érvényesítésre. A jelen törvényjavaslat azt 
célozza, hogy az energetikai célból kitermelt termálvíz esetében ezen szempontok együttes 
érvényesítésére kerülhessen sor, éppen ezért azt a jelenleg hatályban lévő szabályt, amely 
tulajdonképpen egyértelműen különböző időpontokban, de visszatáplálási kötelezettséget ír 
elő az energetikai célú termálvíz-hasznosítók számára, javasolja 2015. június 30-áig 
felfüggeszteni, tehát a visszatáplálási kötelezettséget.  

Lényegében azt gondoljuk, hogy ha valaki ismeri a magyar kertészetet és a magyar 
üvegházas és fóliás kertészet működését, ismeri az adottságainkat, különös tekintettel a dél-
alföldi régióra, és ismeri ezeknek a termelőknek a költségösszetételét, akkor tisztában van 
azzal, hogy Magyarország szempontjából, termelési szempontból alapvető fontosságú, hogy 
megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben és megfelelő áron tudjon energiához jutni ez 
az ágazat, hiszen nem mindegy, hogy milyen költséggel tudunk versenyezni a spanyol vagy 
éppen a marokkói üvegházas kertészeti termékekkel. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy 
lehetséges egy olyan megoldást találni, amely a felszín alatti vizek védelmét és ezeket a 
gazdasági érdekeket egyaránt összehangolja.  

Első körben az év elején született vonatkozó kormányhatározat értelmében hozzuk ezt 
a törvényjavaslatot, amely a felfüggesztést és az ezzel kapcsolatos részletszabályokat hozza, 
hiszen a mezőgazdasági termelők tekintetében javasoljuk meghozni az ennek a 
felfüggesztéséről szóló döntést ennek a meghatározásával, a másik oldalon pedig a vonatkozó 
kormányhatározat szerint a kormányzat a második félévben el fogja végezni azt a munkát, 
illetve a második félévre befejezi azt a munkát, amely pedig lényegében a felfüggesztés 2015. 
évben lejáró moratóriuma után el tudja indítani azt az új rendszert, amely a felszín alatti 
víztestek fenntartható kitermelésével és hasznosításával van összefüggésben, tehát megfelelő 
monitoring-, adatinformációs rendszer felállításával biztosítani tudja azt, hogy a gazdasági 
érdekek se sérüljenek.  

Lényegében azt gondolom, hogy itt a Mezőgazdasági bizottságtól azt kéri a kormány, 
hogy támogassa ezt a felfüggesztést, és adjon lehetőséget arra, hogy a kormányzat megtalálja 
azokat az eszközöket, amelyek - még egyszer mondom - a gazdasági és a fenntarthatósági 
elvek együttes érvényesítését lehetővé teszik. A törvényjavaslat megítélésünk szerint ezt 
szolgálja. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok részéről? (Jelzésre:) Farkas 
Sándornak adok szót.  

 

Kérdések, hozzászólások 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Államtitkár Úr! Én személy szerint nagyon nagyra értékelem a minisztérium ez irányú 
lépését, már csak azért is, mert 1998-ban, több mint 14 éve, ha jól számolom, pont e bizottság 
keretén belül alakítottuk, alakítottam meg a földhő albizottságot, amely pont a geotermális 
energiának a hasznosításával és - már akkor is - a visszasajtolás kérdéskörével foglalkozott. 
14 év után jutottunk el oda, hogy most egy gyakorlatilag három évre szóló laufot kapna a 
kertészeti ágazat azon része, amelyben geotermális energiát használnak a korai hajtatásos 
rendszerükben akár fóliás termesztő berendezésben, akár üvegházban. Ez jelentős részben 
összecseng azzal a kormányprogramban megfogalmazott elképzeléssel, amikor arról 
beszéltünk és beszélünk ma is, hogy a kertészeti ágazat az egyik legnagyobb kézi 
foglalkoztatója lehet az agráriumnak. Ehhez jelentős részben kapcsolódik a geotermális 
energiával való gondolkodás, már csak azért is, mert amennyiben ez a moratórium most nem 
születik meg, illetve 2015-ig nem kerül kitolásra - személy szerint ezt tudom mondani, mivel 
a Kertészeti albizottságot vezetem, és nagyon sokszor elhangzott már itt ez a kérdéskör -, 
akkor nagyon sok termelő, nagyon sok kertészeti telep, amelyek geotermális energiát 
használnak, nyugodtan mondhatom, hogy gyakorlatilag becsukják a kaput, csődöt mondanak, 
és felfüggesztik a termelést, ami pont ellentétes hatást vált ki a gazdasági kereteken belül, 
mint amit mi gondolunk.  

Éppen ezért örülök ennek a döntésnek, és én nagyon bízom abban, hogy az 
elkövetkezendő fél évben talán, amikor a végleges megoldás meg fog születni, hasonló 
módon kedvező elbírálásban fog részesülni az az energia, amely a talpunk alatt van, az a 
geotermális vagyon, amellyel mi - mondhatnám így: - rendelkezünk, és amit nem használunk 
ki. Azért is mondom, hogy nem használjuk ki, mert a geotermális kutak vagy termálkutak - 
teljesen mindegy, hogy hogyan mondjuk - azért jelentős részben akár az energiaszolgáltatás 
területén, akár más területen is nagyon-nagyon kezdetleges állapotban vannak. Ugyanakkor - 
és engedjék meg, hogy itt egy kicsit a saját területemre gondoljak! - a Dél-Alföldön, Csongrád 
megyében, abban a körzetben, ahol én is országgyűlési képviselő vagyok, 36 működő 
termálkút van, ez a 36 működő termálkút közel 100 hektár fűtött fóliaberendezést, borított 
berendezést jelent, amely alatt termelik meg azokat a zöldségeket, amelyek nemcsak a magyar 
piacon, hanem Európa számos piacán is megjelennek, és komoly bevételt és komoly ágazati 
eredményeket adnak. Ezért is örülök annak - még egyszer mondom -, hogy ez a beterjesztés 
most itt van az asztalunkon, és én bízom abban, hogy azok a megnyugtató kutatási 
eredmények, amelyeket már a korábbi években, de akár azt is mondhatnám, hogy 
évtizedekben elvégeztek, mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy ez az energia nem veszik 
el, ez az energia, nyugodtan mondhatom, megújul. Csak egy adalékot ehhez. Nagyon sokan 
félnek ettől, nagyon sokan tartanak ettől az energiától, de ezek a vizek gyakorlatilag 
különböző módon való pihentetés után élővizekbe kerülnek, és semmiféle környezeti 
károsodással nem hatnak a környezetre, természetesen ha megfelelően vigyázunk, és betartjuk 
a feltételeket. Ezt mi már ott, helyben megtanultuk 1959-től, mióta az első termálkút 
megjelent, és arra én egy motoros áramfejlesztőt építettem az utcánkban, mert ott folyt el 
előttünk a termálvíz. Ennek a birtokában merem ezt mondani, és kérni minden 
képviselőtársamat, hogy támogassa ezt a törvénytervezetet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót.  
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A törvényjavaslatot természetesen 
támogatjuk, de azt szeretném jelezni, hogy be fogunk nyújtani egy országgyűlési határozati 
javaslatot, amely arról szól, hogy ennek a moratóriumnak a lezártáig kell egy olyan 
támogatáspolitika már a következő hétéves uniós forrásokból, amely a véleményünk szerint 
később kötelező technológiai váltást megoldja, ugyanis a Víz Keretirányelv alapján nem lehet 
sokáig eljátszani ezt a játékot. Nyilván az lenne a jó, ha végleges megoldás lehetne, hogy nem 
kell, de azt gondolom, hogy ez szembe fog menni az uniós joggal, ezért figyelembe véve 
azokat a kötelezettségeket vagy előírásokat, amelyek vannak, de figyelembe véve azokat az új 
technológiai megoldásokat is, amelyek most már lényegesen kisebb energiával tudják 
megoldani ugyanazt a visszasajtolást, ami mondjuk ezelőtt tíz évvel még elképzelhetetlen 
volt, erre kell egy komplett támogatási rendszer. Én azt gondolom, hogy ha ebben 
elkötelezzük magunkat, akkor erre nyilván forrást kell biztosítani, és ahol ez nyilván - még 
egyszer mondom - az új technológiákkal egységes, több tanulmány is van arra, hogy 
Magyarország területén bárhol meg lehet oldani elvileg viszonylag kis költséggel a 
visszasajtolást, akkor a jövő generációinak is megfelelünk, hiszen visszatesszük a vizet 
ugyanabba a közegbe, ahonnan kivettük. Úgyhogy ezzel együtt, ezzel az országgyűlési 
határozati javaslattal együtt tekintjük ezt elfogadhatónak. Az, hogy most még van három év, 
örvendetes, de az biztos, hogy én nem látok olyan megoldást, amivel ezt a játékot mindig el 
tudjuk játszani, hogy még hosszabbítunk, még hosszabbítunk. A végleges megoldás nyilván 
az lesz, hogy megfelelve a természetvédelmi meg az uniós követelményeknek erre legyen egy 
végleges megoldás, de ehhez pénz kell, azt nem lehet elvárni ettől az ágazattól, hogy ezt saját 
hatáskörben, saját fejlesztési forrásokból megoldja, erre lesz jó az országgyűlési határozati 
javaslat. Azt szeretném kérni a bizottság tagjaitól, hogy majd azt a nagyon egyszerű, rövid 
határozati javaslatot támogassák, függetlenül attól, hogy a kormányhatározat nyilván sok 
mindenről rendelkezik, mert mi is megnéztük, de én úgy gondolom, hogy itt a források 
biztosítása az elsődleges, és nem a kutatási meg az egyéb meg az adminisztrációs ügyek 
fejlesztése.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hanó Miklós! 
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is támogatom ezt a 

törvényjavaslatot, főleg azt, amit Sanyi, Farkas Sándor képviselőtársam elmondott, hiszen 
meglévő kertészetek ezzel működnek, tehát nagyon fontos volt, hogy ezt a dolgot most 
meghozzuk. Gőgös képviselőtársammal viszont vitatkoznék, mert nem biztos, hogy azok a 
környezetvédelmi előírások meg azok a dolgok, amelyeket itt a visszasajtolásnál erőltetünk, 
amire a Sanyi is célzott, azok jelentik a tutit. Mert a környezetet másképp is lehet kímélni, és 
arra is ki lehet dolgozni technológiákat. Egy marha drága dolog a visszasajtolás, tehát azt, 
amit az egyik oldalon nyerünk, a másik oldalon a visszasajtolással majdnem hogy 
belepumpáljuk a rendszerbe. Ez az egyik. A másik: ha nem olyan a feltétel, az altalaj, akkor 
nem tudsz visszapumpálni, ahogy én tudom - mert én laikus vagyok ebben. Viszont a felső 
részen, ahol használnád, ott meg nagyon optimális minden, hogy ott egy ilyen kertészetet 
vagy bármit létrehozz. Én tehát nem vetném el azt a dolgot, azt is meg kellene nézni, hogy 
nem visszasajtolásos rendszernél hogyan lehet az innen kitermelt vizeket visszajuttatni a 
környezetbe, úgy, hogy nem károsítjuk a környezetet, hogy milyen hígítással, milyen hűtéssel 
lehetséges ez. Láttam már olyan természetvédelmi filmet (Gőgös Zoltán: Pénz kérdése!) - 
pénz kell mindenhez -, és lehet, hogy pont Szentes környékéről mutatták, amelyekben láttam, 
hogy ezekbe a termálvizes tavakba milyen élővilág települt, madaraktól kezdve minden 
megtalálható ott, és semmilyen károsító dolgot nem találtak, a sókoncentrációt kell úgy 
hígítani, hogy az ne károsítson. Én tehát ezeket nem vetném el. Ez a hároméves hosszabbítás 
talán időt ad arra, hogy ezzel kezdjünk valamit.  
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A lényeg az, és ezt kiemelném, amit a Sanyi mondott, hogy ezt munkahelyeket jelent, 
a legnagyobb foglalkoztató a mezőgazdaságban a kertészet, hogyha jól belegondolunk a 
dolgokba, ezeket kellene fejleszteni, ehhez viszont energiát a legkönnyebben innen tudunk 
nyerni. És hogyha ennek a természetvédelmi dolgát meg tudjuk oldani, vagy azt, hogy ne 
kelljen visszasajtolni, akkor a piaci háttere szerintem meg viszont adott, mert egyre jobban 
mehetnének azok a termékek, amelyek jó ízűek, magyar termékek és amelyeket itt állítunk 
elő. Én az ebben való gondolkodásra is kérem a minisztériumot, mert nem biztos, hogy csak a 
visszasajtolás a tuti, mert, mondom, vannak olyan körülmények, amelyek mellett hiába 
akarnánk, nem lehet, mert olyan a réteg. Viszont felül az ottani gyakorlat hozná azt, hogy ott a 
kertészet vagy az ilyen fóliás dolog menjen.  

Még egy dolgot mondanék: azért kellene ezzel minél előbb foglalkozni, mert van, aki 
fejleszteni akarna, és erre alapoz, márpedig ha nincs erre egy biztos megoldás, akkor a 
fejlesztést úgymond megállítja, vagy lemarad, vagy azt a munkahelyteremtést, amit meg 
lehetne valósítani a mostani piaci helyzetben nem tudja megoldani. Én tehát arra kérem a 
minisztériumot, hogy ebbe az irányba is tegyen lépéseket, mert nem elvetendő a dolog. 
Mondom még egyszer: láttam olyan irányzatot az M1-en bemutatva, amely szerint teljesen 
normálisan tudják kezelni az innen kijövő termálvizet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem 

fogok nagy meglepetéssel szolgálni: természetesen a Jobbik is támogatja ezt a javaslatot. 
Ugyanazt tudom elmondani, mint amit az első napirendi pontnál, hogy lesz egy-két módosító 
indítványunk, de ezek inkább apróbb jellegűek, és nem fogják jelentősen megváltoztatni az 
eredeti szándékot. Csak ennyit akartam mondani, tehát támogatjuk. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Lehet, hogy félreérthető voltam, de én nem azt mondtam, 

hogy az országgyűlési határozati javaslat a visszasajtoláshoz szükséges forrásról fog szólni, 
hanem a technológiaváltáshoz, mert az tuti, hogy a mostani módszerrel nem fog működni a 
dolog. Az, hogy kiszedem a termálvizet, utána meg elengedem a szabadba, és bízom benne, 
hogy elvileg nem csinál kárt, nem fog menni. Ehhez forrás kell, ehhez egy modernizációs 
fejlesztés kell. Sokkal korszerűbb szivattyúk vannak, sokkal korszerűbb minden, tehát az 
egész rendszernek kell egy technológiai fejlesztése, aminek az lehet a végeredménye, hogy 
bátran alapozhat valaki termálvízre mondjuk hosszú távon magas fóliát vagy üvegházat, mert 
a kettő egyértelműen összefügg. Ott a környéken azért nem volt érdemi fejlesztés, mert volt 
egy Damoklész-kard, ami a dolog felett lebegett… (Hanó Miklós: Ezt mondtam!) De a három 
év sem segít ezen. Magyarul hogyha ez nem egy időben készül a 2007-2013-as 
fejlesztéspolitikával, amiben a kertészetfejlesztés mint prioritás nyilván benn kell hogy 
legyen, mert eddig is benne volt mindig, és benne kell hogy legyen ennek a termálvíznek az 
egyébként környezettudatos hasznosítása. Ahol lehet, nyilván az a legjobb megoldás, hogy 
menjen vissza, ahonnan kijött, mert van, ahova simán vissza is folyik, nem is kell igazából 
szivattyúzni, ahol meg nem lehet, ott el kell látni a termelőket, akiknek erre nem lesz pénzük, 
azokkal a tisztítóberendezésekkel meg egyebekkel, mert ezek nem kis költségek, nem 
energiában, hanem különböző anyagokban meg egyébben. Én tehát erről beszéltem, és erről 
fog szólni a határozati javaslat. Szó nincs arról, hogy a kötelező visszasajtoláshoz 
technológiai fejlesztést adjunk, nem; arról van szó, hogy a technológiai váltáshoz, mert ahhoz 
viszont ragaszkodni fog az Unió, és szerintem Magyarországnak is ragaszkodnia kell ehhez, 
nem csak azért, mert az Európai Unióban ilyen szabályok vannak.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akarom nagyon húzni az időt, 

mert az előbb én is mérges voltam, amikor egy óra hosszáig a szőlőről beszéltünk 
(Derültség.), mert a víz ver ki, amikor ennyit tudunk egy témáról beszélni, de teljesen 
mindegy, most viszont én esek bele ebbe a bajba, ezért elnézést kérek képviselőtársaimtól 
délután 4 órakor, hogy ezzel szórakoztatjuk itt egymást. Gőgös képviselő úrnak csak egy 
gondolatára, vagyis a gondolatára szeretnék reagálni. Mivel piszkosabb az a víz, amit a 
kertészetben zárt csővezetékeken végigvezetünk, mint az, ami átmegy különböző 
hőcserélőkön, majd egy medencében belefürdik több ezer ember, a testéről leoldja a 
különböző krémeket, és ezt a vizet viszont nem szabad visszasajtolni. (Gőgös Zoltán: Azt nem 
szabad, így van….!) Akkor miért büntetjük most a kertészeket, hogy nekik meg egy külön 
eljárást akarunk kitalálni? (Gőgös Zoltán: Engem ne győzzél meg, Sanyi!) Jó, csak úgy 
megkérdezem, hogy tudja-e itt mindenki, hogy miről szól ez az egész történet. (Gőgös Zoltán: 
Tudjuk.) 

A másik, amire az előbb már félig hivatkoztam, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémiának tizen-évvel ezelőtt volt egy nagyon széles, nagyon korrekt anyaga, azt hiszem, 
az államtitkár úr ismeri ezt az anyagot a régi világból (Gőgös Zoltán: Hogyne, Szentesen ezt 
vitattuk meg, illetve nem vitattuk, csak megbeszéltük.), igen, amely egyértelműen bebizonyítja, 
hogy gyakorlatilag az a termálvízkincs, ami a Dél-Alföld alatt van, a Keleti-Kárpátok 
vízgyűjtőjéből 15 év alatt termelődik újra. Ez tény, ez geológiai tény. És akkor nem tudom, 
miről beszélünk, mert gyakorlatilag volt egy időszak - ezt a gyakorlat bebizonyította -, amikor 
a ’60-as évek végén, a ’70-es évek elején volt egy nagy hullám, amikor nagyon sok kutat 
fúrtak, utána lecsökkent a nyugalmi vízszint, akkor jöttek a kompresszorok, a 
búvárszivattyúk, s a többi, s a többi, technológiai fejlesztés volt, és érdekes módon eltelt egy 
jó pár év, és a szint szépen visszajött. Akkor jöttek rá a kutatásokból, hogy gyakorlatilag a 
Keleti-Kárpátok vízgyűjtő területei játszanak alá a Kárpát-medence ezen szakaszára. (Gőgös 
Zoltán közbeszól.) Ez az egyik.  

A másik: a dél-alföldi kutak esetében a kőzetek olyan geológiai tulajdonságokkal 
rendelkeznek, hogy gyakorlatilag nem tudják, jelentős részben nem tudják visszafogadni 
nemcsak hogy ezt a mennyiséget, hanem annak a töredékét sem. (Gőgös Zoltán: Ez tiszta sor, 
ez így van.) Mindenkinek, aki arról beszél a Dél-Alföldön, hogy visszasajtoló kútjai vannak, 
gratulálok hozzá, és nagyon szeretem látni ott télen az elfolyó csatornarendszerben a gőzölgő 
árkokat. Szerintem képtelenség ezt a dolgot így elfogadni, már csak azért is, mert nem mi, 
emberek próbálunk ez ellen lépni, hanem egyszerűen a természet olyan, hogy nem lehet 
megerőszakolni, és nem lehet véghezvinni. Ebben kell nekünk megtalálnunk azokat az uniós 
vagy egyéb baromságokat - elnézést a kifejezésért -, mert a fordítás is rossz volt, amikor a 
visszasajtolási kötelezettség volt, azt valaki akkor rosszul fordította, és azóta húzzuk ezt az 
igát, azt hiszem, a minisztériumból tudnának erről pár szót válaszolni, régi, nagyon régi téma 
ez, és innentől kezdve mindig kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Ezt most én nem vitaként 
kívántam elmondani, inkább csak tájékoztató jelleggel, hogy ebben azért számtalan olyan 
dolog van, ami nem helytálló.  

Még egyszer arra, amit Hanó Miklós képviselőtársam az előbb mondott: valóban úgy 
van, azok a tározótavak, amelyekbe megtanultuk letárazni a termálvizet, hogy hogyan 
hígítsuk fel, és mikor engedjük úgymond azokba a rendszerekbe, amelyek akkor már nem 
élővízként, tehát nem öntözővízként, hanem a kettős csatornarendszeren keresztül jutnak be a 
Tiszába, a Dunába vagy teljesen mindegy, a befogadóba, tudjuk, hogy ezeken a vizeken ma 
olyan komoly, mondhatnám azt is, hogy rezervátumok alakultak ki a madárvilágban, az 
élővilágban, amire nem volt példa eddig az Alföld vonatkozásában. Akár vonuló fajok, akár 
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egyéb más esetén olyan megfigyelések vannak, hogy ilyen madarakat például évszázadokon 
keresztül nem láttak Magyarországon, most pedig megjelennek ezeken a télen is kevésbé 
befagyott vízfelületeken. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), megkérdezem az 

előterjesztőket, hogy valamelyik felvetésre kívánnak-e reagálni. Megadom a szót. 
 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Alapvetően azzal kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani, hogy kötelező vagy 
nem kötelező, amit talán Farkas képviselő úr itt a fordítási hiba kérdéskörébe utalt. 
Lényegében az én legjobb tudomásom szerint és az én jogértelmezésem szerint alapvetően a 
Víz Keretirányelv nem magát a visszasajtolási kötelezettséget írja elő, hanem tulajdonképpen 
a felszíni és felszín alatti vizek védelmének a kötelezettségét rója ki a tagállamra (Gőgös 
Zoltán: Ez így van, ez a lényeg.), és abban a tagállam számára, ha úgy tetszik, szabad kezet 
ad, hogy ezt a célkitűzést milyen intézkedésekkel tudja elérni. Mi azt gondoljuk, hogy amikor 
az előző kormányzat idején megszületett fordítási hiba vagy egy más szakmai értelmezési 
koncepció alapján az a döntés, hogy itt az Európai Unió egy szigorú, direkt kötelezettséget ró 
ebben a formában a tagállamra, és amikor meghatározásra került az első hullámban a 
2012 decemberi időpont, amikortól azt mondaná az illetékes hatóság a gazdálkodók számára, 
hogy itt akkor most ezt be kell fejezni, azt gondoljuk, hogy ezeket a Víz Keretirányelvben 
rögzített célkitűzéseket meg kell próbálnunk más intézkedésekkel elérni. Ez lehet több, hiszen 
az egyik oldalon ezért mondtuk azt, hogy alapesetben az a felszín alatti víztestben, amelyből 
ez a víz kinyerésre kerül, adott esetben valóban akár igazolható módon nem csökken a 
vízmennyiség, tehát a szintje nem csökken, mert akár a Keleti-Kárpátokból, akár bármilyen 
más forrásból, de újratöltődik. Igazából jelen pillanatban az információhiány miatt nem tudjuk 
azt megítélni, hogy egy-egy víztest milyen állapotban van, hiszen nagyon gyakran egy-egy 
kút, akár egy, a ’60-as években épült kút reparációja nyomán maga a víz - nem szakszóval 
fogom mondani - magától jön fel, míg korábban szivattyúval kellett a felszínre hozni… 
(Farkas Sándor: Pozitívvá válik.), köszönöm, pozitívvá válik. De ezt, én azt gondolom, 
egyedileg, víztestenként kellene nézni, és ez az, amikor a monitoringról beszélünk.  

Ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig vannak azok az alternatív 
intézkedések, amelyek akármilyen típusú, különböző ülepítő és nem tudom milyen eljárások 
kapcsán ugyanazt az eredményt hozzák. Én tehát azt gondolom, hogy amikor alternatívákról 
beszélünk, akkor ezekről kell beszélni, és ezzel a Víz Keretirányelvben foglalt, valóban nem 
csak kötelező, de azt gondolom, szakmailag is támogatható célkitűzéseket meg lehet 
valósítani. Ebben szükséges a kormányzat vagy az államapparátus - ahogy tetszik - kinek-
kinek a számára, nem csak a kertészetek számára egy lauf, hogy ezeket szakmailag ki tudja 
dolgozni. Köszönöm szépen.  

 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Bocsánat, egy félmondatos kérdésem van. 
 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Elnézést kérek, egy félmondatos kérdésem van, 

államtitkár úr. Csak a kertészetre vonatkozik ez? Már csak azért is kérdezem ezt, mert 
számtalan olyan állattenyésztő telep, sertés- és baromfitelep van a Dél-Alföldön, amely 
termálenergiával kerül fűtésre. Kérdezem, hogy ezzel most mi a helyzet. (Dr. Feldman Zsolt: 
Mezőgazdasági termelés…) Köszönöm.  



 33 

 
DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Csak röviden reagálnék. Ha 

megnézik a normaszöveg-javaslatot, akkor mezőgazdasági termelés van benne. (Farkas 
Sándor: 50 százalék, jó, oké, ez csak egy biztosíték volt. - Párhuzamos beszélgetések.)  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Amennyiben további kérdés, észrevétel nincs, szavazásra kerül a sor. 
Kérdezem, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a benyújtott törvénytervezetet. 
Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

A bizottsági előadó kijelölése 

Kérdezem, Sándor, hogy elvállalod-e a bizottságunk véleményének a képviseletét a 
holnapi napon. (Farkas Sándor: Örömmel, igen. - Derültség.) A holnapi napon, igen, a 
holnapi napon lesz minden mezőgazdasági törvény… (Gőgös Zoltán: Nincs is más!) 
Remélem, ezt tudja mindenki! Aki egyetért azzal, hogy Farkas Sándor képviselje a 
bizottságot, tegye fel a kezét, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Ezt a napirendi pontot is lezárjuk.  

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
T/7674. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra, a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci 
szabályozás egyes kérdéseiről szóló törvénytervezet általános vitára való alkalmasságára. 
Megnyitom a napirendi pont tárgyalását. Szintén a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletét 
kérem, hogy ismertesse a benyújtott törvénytervezet lényeges fordulatait.  

 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Röviden szeretném összefoglalni a szakmaközi szervezetekről és 
az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslatot.  

Ha valaki megnézi a szöveget, akkor egyik oldalon azt fogja látni, hogy a régi, a 
jelenleg hatályos, de - hadd hívjam így - ennek a törvényjavaslatnak a szempontjából régi 
agrárpiaci rendtartásról szóló törvény bizonyos részeit látja viszont, a másik oldalon pedig egy 
teljesen új típusú szabályozást lát megszövegezve. Ez azt jelenti, hogy az egyik oldalon 
valóban a korábbi agrárpiaci rendtartásról szóló törvény aktualizálható, beépíthető szövegét, 
szabályozási elemeit építettük be ebbe a törvénybe, tehát ilyen értelemben ezt a korábbi, 
2003-ban alkotott és azóta többször módosított törvényt váltja fel részben ez a típusú törvény, 
tehát ezt érdemes és kell hangsúlyozni, a másik oldalon pedig, ahogy haladunk előre az 
időben, az európai uniós piacszabályozás változásait lekövetve új típusú szabályozási 
elemeket és új típusú eljárásokat szükséges törvényi szinten kezelni. Talán ezt foglalhatjuk 
össze a szakmaközi szervezetekről szóló szabályozásban. Ez azt jelenti - kicsit a részletekbe 
belemenve -, hogy mindazt, ami jelen pillanatban magyar, tagállami hatáskörben törvényi 
szinten az agrárpiac szabályozásával összefüggésben van, ez a törvény tartalmazza.  

A korábbi törvénynek, amely 2003-ban született, nagyon sok olyan passzusa, 
rendelkezése volt, amely tulajdonképpen már nem volt alkalmazható az európai uniós keretek 
között, olyan piacszabályozási elemeket tartalmazott, amelyek idő közben már nem voltak a 
magyar tagállam hatáskörében, és éppen ezért ilyen szempontból nagyon komoly 
ráncfelvarráson kellett keresztülesnie. Ez nem jelenti azt, hogy azok az Európai Unió közös 
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agrárpolitikája által biztosított elemek vagy intézkedések, amelyek adott esetben valamilyen 
formában még működnek - legyen az exporttámogatás, ahol még egyáltalán csírájában létezik, 
néhány periférikus területen, vagy legyen az az intervenció, amely teljesen megváltozott 
formában üzemel -, ezeket az intézkedéseket, amennyiben az Európai Unió engedi, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra vonatkozó eljárási törvény alapján jelen 
pillanatban is kezelni tudjuk. Ezt azért hangsúlyozom, mert hallottam olyan véleményeket, 
amelyek alapján az az állítás hangzott el, hogy itt most mi teljes mértékben visszavonulunk, 
és semmiféle ilyen típusú eszközt nem hagyunk Magyarország kezén, tehát szeretném jelezni, 
hogy az Európai Unió által engedett ilyen típusú piacszabályozó eszközök, amennyiben van rá 
mód, az eljárás az MVH-ra vonatkozó törvényi szabályok alapján jelenleg is lehetségesek. Ezt 
fontosnak tartottam még az elhangzó vélemények előtt elmondani.  

Fontos az, hogy a termelői szerveződésekre, a termelői csoportokra vonatkozó eljárási 
szabályokat, immár szintén megújítva, ez a törvény tartalmazza, ezt mindenféleképpen fontos 
hangsúlyozni, hiszen nagyon fontos szakmapolitikai szempontból, hogy ezek a különböző 
termelői szerveződések milyen formában, hogyan működnek, tehát a termelői szervezetek, 
termelői csoportok és azok társulásai elismerésével összefüggésben valamennyi fontos, 
törvényi szinten megjelenítendő szabályt tartalmazza. Van olyan eleme, amely szintén 
kikerül, hiszen - talán ezzel is kérdést előzök meg - az úgynevezett termékpálya-bizottságok, 
amelyeket üzemeltetünk, kérdésköre ebből a törvényből kikerül, de ez nem jelenti azt, hogy 
ezek a konzultációs fórumok megszűnnének, egyszerűen egy más jogforrási hierarchiaszinten 
kerülnek szabályozásra egy korábbi kormányhatározat alapján, emlékeim szerint 
kormányhatározatban vagy VM-utasításban rögzítjük ezeknek a működését. Azt is szeretném 
tehát jelezni, hogy azok a konzultatív formák, amelyek jelen pillanatban működnek a 
különböző termékpályákon, nem szűnnek meg, egyszerűen máshol fogjuk szabályozni azokat.  

A törvény természetesen tartalmaz még a korábbihoz hasonlóan az Agrárgazdasági 
Kutatóintézet által működtetett piaci árinformációs rendszerhez szükséges törvényi 
szabályokat.  

Ez az, ami, ha úgy tetszik, a régi agrárpiaci rendtartásról szóló törvény átültetethető és 
továbbvihető eleme.  

Utaltam rá, hogy teljesen új elemként a szakmaközi szervezetek szabályozása szerepel 
ebben, amit nem keverünk össze, ami nem összekeverendő - még egyszer - azokkal a termelői 
csoportokkal, termelői szervezetekkel, amelyek jelen pillanatban termelők 
együttműködéseként működnek a zöldség-gyümölcs vagy más termékpályákon, amelyeket mi 
elismerünk, amelyekhez adott esetben az Európai Unió működési támogatást ad, és amelyek 
közvetlenül a termelők értékesítését vagy beszerzését támogató formációk. A szakmaközi 
szervezetek lényegében ennél egy sokkal szélesebb körű, horizontálisabb szerveződési formák 
az Európai Unióban, amelyek lényegében egy vertikális integrációt kívánnak megtestesíteni, 
amely termelő, feldolgozó és/vagy kereskedő szint közreműködésével egyfajta szakmai 
együttműködés akár a termékek termelése, azoknak a forgalmazása területén, illetve az adott 
termékpályán az információáramlás, a piaci átláthatóság növelése érdekében.  

Azt látni kell, hogy a filozófiát, amelyről talán amikor elkezdtük a szakmaközi 
szervezeti szabályozást beépíteni, már beszéltünk, hiszen egy korábbi törvénymódosítási 
csomaggal a szakmaközi szervezetek néhány szabályozási elemét már beépítettük a nemzeti 
szabályozásba, de lényegében az az eredetileg részleteiben csak zöldség-gyümölcs 
termékpályán működő rendszer kiterjesztésre fog kerülni 2014 után. Ennek a mikéntje jelen 
pillanatban még kérdéses, de az biztos, hogy egy egységes, minden mezőgazdasági ágazatra 
vonatkozó szabályozás várható 2014 után a közös agrárpolitika szabályozásában, ahol 
várhatóan, legalábbis a bizottság javaslata szerint ezeknek a szakmaközi szervezeteknek az 
elismerése nem lehetőség, hanem kötelezettség lenne a tagállam számára, kötelezettség alatt 
azt értem, hogy az elismerés lehetőségét minden ágazatban meg kell teremtenünk. Ennek, 
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mint ahogy a közös agrárpolitika több elemének, a konkrét megvalósulása még vita és 
egyeztetések tárgya, de mindenesetre érdemes erre odafigyelnünk. Sőt csak jelezném az itt 
lévők számára, hogy ez az európai uniós folyamat a tejágazat tekintetében már meg is 
valósult, hiszen a már elfogadott, tejcsomagnak nevezett, a tejkvótarendszer puha kivezetését 
szolgáló csomagban a tej szakmaközi szervezet jogosítványaira, lehetőségeire és 
kompetenciáira vonatkozó közösségi jogi szabályozás már meg is született. Ilyen értelemben 
tehát a mostani heterogén szabályozást a tej területén egy ilyen pilotprojektként az Európai 
Unió tulajdonképpen már elfogadta, és ennek a kiterjesztése várható 2014 után.  

Lényegében - nem húzva a szót - a törvény maga az eljárási kereteket teremti meg 
ezeknek a szakmaközi szervezeteknek az elismerésére, a működésére, az ellenőrzésére, tehát 
mindarra, amivel egy-egy ilyen típusú szerveződés és az állam viszonyát szabályozni 
szükséges. Nagyon fontos, és erről már beszéltünk, hogy lényegében mi is meg kívánjuk 
teremteni azt a lehetőséget, hogy adott esetben egy-egy szakmaközi megállapodást, amely 
lényegében egy-egy termékpálya különböző szereplőinek a konszenzusát tükrözi akár 
termékforgalmazási vagy termék-előállítási kérdésben, amiben szabadsága van az ágazatnak, 
azt a javaslat szerint a vidékfejlesztési miniszter a normál jogalkotás keretében kiterjesztheti 
azon szereplőkre is, akik nem tagjai ennek a szakmaközi szervezetnek.  

El kell mondani, hogy ez egy nagyon innovatív dolog, amely, azt gondolom, nagy 
kihívásokat jelent általában az európai mezőgazdasági vagy élelmiszergazdasági szereplők 
számára, hiszen nagyon kevés élő és jól működő példát láthattunk eddig ezekre a típusú 
kiterjesztésekre. Magyarországon például a zöldség-gyümölcs ágazatban működő szakmaközi 
szervezetnek elvileg eddig is megvolt a lehetősége egy ilyen típusú szakmaközi megállapodás 
megkötésére, és még nem tudtunk vagy nem sikerült ilyen típusú megállapodást létrehozni. 
Mi ezzel a törvényjavaslattal azt mondjuk és azt javasoljuk, hogy legyen meg a mindenkori 
kormányzatnak az a lehetősége, hogy egy-egy szakmai konszenzust tükröző szakmaközi 
megállapodás esetén - még egyszer: termékforgalmazásra, -előállításra, ahol az európai uniós 
szabályozás ezt lehetővé teszi - szülessen meg. Hogy egy példával éljek: tavaly a dinnye 
problémaköre kapcsán nagyon komoly ágazati igény volt arra, hogy a dinnyének a különböző 
forgalmazási, minősítési kategóriáit hozzuk létre. A szakma megmondta, hogy milyen 
kategóriákat lenne célszerű létrehozni, ugyanakkor viszont ezt mi egy rendeleti úton tudtuk 
lekezelni. Ugyanakkor viszont - és ezt tulajdonképpen szakmaközi megállapodásként kezeltük 
- lényegében ha ez egy működőképes rendszer, abban az esetben a szakma a szakmaközi 
szervezet útján tudja ezeket a forgalmazási vagy más típusú szabályokat elfogadni, és adott 
esetben kiterjesztetni mindazokra, akik nem tagjai.  

A törvény természetesen megteremti a versenyjogi elhatárolás kérdését, hiszen az egy 
nagyon komoly kérdés a magyar mezőgazdaság, élelmiszergazdaság számára, hogy hogyan 
lehet úgy termelői szerveződéseket, információáramlást biztosítani, hogy közben ne sértsük 
vagy ne is érintsük azokat a versenyjogi szabályokat, amelyek Európában működnek. Maga 
az Európai Unió is felismerte, hogy itt egy elhatárolás és egyfajta - hadd éljek ezzel a szóval! 
- könnyítés szükséges a mezőgazdaság, az élelmiszergazdaság számára a speciális működés 
miatt, és mi igyekszünk megteremteni ennek a hazai lábát is. Természetesen amikor ezt a 
javaslatot letettük, és amikor több ágazattal tárgyaltunk ennek a megvalósításáról, akkor 
megnéztük azokat a nyugat-európai példákat, ahol ez működik, hiszen a borászok nagyon 
szívesen, előszeretettel hivatkoznak a francia szakmaközi szervezeti rendszerre, ugyanúgy a 
kertészeti ágazat hol a holland, hol a spanyol példát hozza fel számunkra, tehát ilyen 
értelemben ez a törvényi szabályozás ennek a hátterét kívánja megteremteni, és természetesen 
fontos hangsúlyozni ebben a körben, hogy ez egy opció, tehát ilyen értelemben ez akkor 
működik és akkor töltődik fel tartalommal, ha az egyes ágazatok képesek azt megfelelő 
módon tartalommal kitölteni. Lényegében ez tehát egy eszköz, nem a megoldás, hiszen a 
megoldások ilyen értelemben az egyes ágazatok szereplőinek a kezében vannak, de mi ezt az 
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eszközt meg kívánjuk adni, és segíteni is kívánunk nekik abban, hogy ezen az úton 
előremenjenek. Lényegében erről szól a törvényjavaslat, és ehhez kérjük a tisztelt bizottság 
támogatását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Hozzászólási lehetőséget biztosítok. (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok 

először szót.  
 

Kérdések, hozzászólások 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Nem szeretném húzni az időt, hiszen lesz 
holnap alkalmunk arra, hogy alaposan átbeszéljük ezt a törvényjavaslatot, de itt egy kicsit 
több problémám van, mint az, hogy két napunk volt rá. Vannak ezzel a típusú jogforrás-
hierarchiával kapcsolatban szakmai kifogásaink is, írtunk is már néhány módosító javaslatot, 
amellyel több mindent emelnénk át a mostani rendtartási törvényből, mint ami jelenleg benne 
van ebben. Nagyobb szerepet kellene talán szánni a termelői szerveződéseknek. Tudjuk, hogy 
’14 után - még akkor is, ha most még nincsen kész az uniós jogszabály - a técsek meg a tészek 
megszűnnek mint uniós kategóriák, és más módon fogják ezt kezelni, már úgy értem, hogy 
konkrét jogosítványokkal, vagy pedig akkor meg kellene várni a teljes uniós joganyagot, és 
akkor ahhoz megcsinálni a már teljesen koherens, új szakmaközi szervezetekről és 
szabályozásról szóló törvényt. Erre több idő kellene, én azt gondolom, tehát nem biztos, hogy 
- és itt most tényleg nem csak az elvi ügyről van szó, hogy egy képviselőnek milyen joga meg 
milyen lehetősége van, az egy dolog - ez annál komolyabb ügy, mintsem hogy itt tényleg 
gyorsan ledaráljuk egy nyári időszakban, mert követhetünk el vele hibát. Én tehát azt 
gondolom, hogy… Azt nem mondom most kapásból, hogy nem fogjuk ezt támogatni, ezt 
alaposan ki kell tárgyalni, és én azt gondolom, ezt kérik az érintett szervezetek is, hogy 
kapjanak azért ebben megfelelő biztosítékokat. Nincs itt a Zsolt, nem tudom, hogy a 
Szőlészeti és borászati albizottságban vajon mit szóltak ahhoz, hogy például a HNT soha nem 
lesz ez alapján szakmaközi szervezet, tehát nem lesz rá lehetősége, és még tudnék ilyen 
példákat mondani - ezt most csak azért mondtam, mert arról volt szó, hogy a másik 
törvényjavaslat alaposan ki lett vitatva abban a bizottságban -, legalábbis reprezentatív 
biztosan nem tud lenni. (Font Sándor elhagyja az üléstermet.) 

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

 
Miután, gondolom, abszolút mindenki érti, miről beszélgetünk itt most az államtitkár 

úrral, ezért én ezt nem folytatnám, de azért én megfontolásra javasolnám, hogy ebben az 
erőltetett menetben egyáltalán végigcsináljuk-e most ezt a jogszabályt, vagy pedig azt 
mondjuk, hogy kezdjük el, legyen ebben a nyáron alapos egyeztetés, és valamikor kora ősszel, 
az első időszakban - mert addigra kiérlelődhet ez a dolog - folytassuk. Én nem vagyok biztos 
benne, hogy jót teszünk, ha ezt most ilyen erőltetett menetben keresztülnyomjuk a 
parlamenten. Nem lesz jó íze a dolognak, főleg azokra nézve, akiknél már most világos, hogy 
sérülnek a jogosítványaik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Farkas Sándor képviselő úr! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Úr! Én ezzel a törvényjavaslattal majdnem ugyanúgy vagyok, mint az előzővel: 
rendkívüli módon örülök neki. Azért örülök, mert én - Rebeka már nincs itt, én a múltkor is a 
koromra hivatkoztam (Derültség.), de most szerencsére ez a kérdés nem merült fel - anno a 
Gabona Terméktanács alapító tagja voltam valamikor, mit tudom én, az hányban volt, 
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nyolcvan-valahányban, nem tudom már… (Közbeszólások: ’92-ben!) Nem hamarabb? 
Mindegy! Gyakorlatilag ott elkezdődött az a szakmai munka, ami most itt huszon-valahány év 
után megint kezd valamiképpen a mai kornak megfelelő módon körvonalazódni. 
Természetesen nem a terméktanácsokat akarom visszahozni, isten őrizzen tőle, de valahol ott 
kezdődtek azok a szakmaközi szervezetek, amelyek kapcsán ma eljutottunk odáig végre, hogy 
van Magyarországon egyetlenegy szakmaközi szervezet, a zöldség-gyümölcs… (Gőgös 
Zoltán: Az nem ilyen, Sanyi!) Engedd már meg (Gőgös Zoltán: Bocsánat!), én sem szóltam 
bele a te mondókádba! Most én nem úgy mondom ezt, gyakorlatilag olyan logikai sorban, 
mint ahogy talán kellene, de én azt gondolom, hogy ezekre a szervezetekre, amelyekről majd 
itt beszélni fogunk, szükség lesz. De ennek számtalan vesztese lesz. Azok a szervezetek és 
azoknak a szervezeteknek a tagjai, akiket valakik megtestesítenek, azok elveszítik azokat a…, 
azt nem mondom, hogy jogosítványokat, de azokat a különböző társadalmi - mondhatnám 
így: - megbecsüléseket vagy netalántán rangokat, amiket ezek a különböző szervezeteken 
belül kaptak, maguknak kivívtak meg alkottak; tudjuk nagyon jól, hogy ez hogyan működött 
eddig, és hogyan alakult ez a rendszer. Ebből a szempontból egyetértek az államtitkár úrral, 
ennek lesznek vesztesei, mert biztos, hogy ezek az emberek ennek az új rendszernek inkább 
ellene fognak dolgozni, mint hogy megújuljanak.  

Itt van a leglényegesebb kérdés szerintem, és ezzel be is fejezem a hozzászólásomat, 
hogy én azt gondolom, senkit nem akarok ledegradálni, és senkit nem akarok megbántani, de 
ma még jelentős részben nem érzem azt, hogy a leendő szereplők érzik vagy tudják, hogy 
ezekre a szakmaközi szervezetekre mekkora szükség van vagy lesz. Én úgy gondolom, hogy 
fejben még nem jutottunk el oda, jelentős részben még nem, mert még mindig a saját maga 
kis harcát, a saját maga kis játékait űzi, és nagyon kevés olyan példa van, ahol 
kézzelfoghatóan be lehet bizonyítani, hogy igenis itt másról nem beszélünk, mint az 
összefogásról és különböző, bizony piaci - lehet, hogy rosszul fogalmazok - előnyök 
érdekében szövetkezünk, vagy dolgozunk együtt, vagy alapítunk egy olyan, úgymond 
szervezetet, amellyel majd később a saját tevékenységünket - most nagyon bő terjedelemben 
mondom - szabályozhatjuk a megfelelő demokratikus jelleggel. Én nem érzem azt, hogy jelen 
pillanatban megfelelő háttérbázissal rendelkezünk ehhez, de természetesen ettől eltekintve 
úgy gondolom, hogy a szakmaközi szervezetek jogi szabályozását megteremtve egy új 
lehetőséget fogunk alkotni, és én ebben hiszek, hogy biztosan nem egy-két éven belül, de egy 
olyan folyamatot lehet generálni vele, egy olyan folyamatot lehet elindítani, egy olyan 
lehetőséget lehet teremteni, amivel akik élni akarnak ezen a piacon - elnézést, hogy így 
mondom, a „piac”-ot most nem szó szerint, effektíve mondom -, akik ezt a tevékenységet 
akarják űzni, akik az agráriumban akarnak dolgozni, nagyon gyorsan rá fognak jönni arra, 
hogy ezekre a szervezetekre a leendő, a 2014-2020-as szabályozás között mekkora szükségük 
lesz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Patay Vilmos képviselő úr, hozzá kíván 

szólni? (Jelzésre:) Képviselő úr, parancsoljon! 
 
PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Európában és 

Magyarországon is létező piaci mechanizmus a szakmaközi szervezetek működése, ahogy a 
Sándor mondta; igaz, hogy ez nálunk inkább csak a zöldség-gyümölcs ágazatban valósul meg, 
de Európában több területen is így van. Igen fontos a piaci önszabályozó szerepük, és én mint 
a szövetkezeti törvény, egy új szövetkezeti törvény előkészítésével foglalkozó képviselő azt 
gondolom, hogy amit a Sándor feszeget, az valóban egy fontos körülmény, hogy az atomizált, 
egymással kevéssé együttműködő termelők képesek-e és hogyan képesek kihasználni a 
szakmaközi szervezetekben rejlő egyeztetési mechanizmusokat, és ezt hogyan tudják a saját 
javukra fordítani akár önkorlátozással, akármilyen önszabályozással. Szerintem ez nagyban 
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annak a kérdése, hogy milyen szervezettek, hogy esetleg ilyen kevés técs-ben, tész-ben 
szervezettek, vagy egy országosan sokkal nagyobb szervezettséggel bíró, Nyugat-Európában 
szokásos szövetkezeti rendszer tagjaként használják ki és élnek a szakmaközi szervezetek adta 
lehetőségekkel. Én bízom benne - és Sándorral, Farkas képviselőtársammal értek egyet -, 
hogy ’14-től egyre inkább el fogunk oda jutni, hogy ez mind szélesebb termelői köröknek ad 
lehetőséget arra (Farkas Sándor: Nemcsak a termelői, hanem a teljes vertikumban! - Gőgös 
Zoltán: Ez az!), hogy egy adott szakmában vertikálisan olyan piacszabályozó, önszabályozó 
rendszerként tudjon működni, amilyen ma Magyarországon még nem nagyon van; 
nyomokban van a zöldség-gyümölcsben. Épp ezért én ezt egy fontos lehetőségnek vélem, 
azzal, hogy a megvalósulását bizonyára nagyon segíteni fogja. Illetve megfordítanám, 
igazából ezt én az új szövetkezeti rendszer kiépítésénél tartom egy eszköztárnak, hogy a 
szövetkező termelők milyen módon tudják a saját érdekképviseletüket, érdekérvényesítő 
képességüket törvényes keretek között növelni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólási igényt nem látom, úgyhogy lezárom a 

vitát. A helyettes államtitkár úrnak megadom a reagálás lehetőségét. Parancsoljon! 
 

Dr. Feldman Zsolt (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. FELDMAN ZSOLT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Én azt 
gondolom, hogy a szakma érintett szereplői várják ezt a törvényt - ezzel csak arra szeretnék 
reagálni, hogy esetleg húzzuk az időt -, hiszen mind a szőlő-bor, mind a tej tekintetében 
bizonyosan szeretne a szakma egy ilyet létrehozni, várják ennek a szabályozási 
keretrendszerét. A zöldség-gyümölcs oldalon várják azt, hogy eszközt kapjanak arra, hogy 
tartalommal minél inkább fel tudják tölteni ezt a rendszert, és más termékpályák is 
kacsintgatnak ebbe az irányba. Lényegében éppen ezért én azt gondolom, hogy az ágazat 
számára jobb a minél gyorsabb törvényalkotás, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben, 
mivel alapvetően kereteket jelent ez a törvény, szükséges, hogy ezeket a kereteket, ennek az 
alapját megteremtsük. Én tehát ilyen szempontból inkább a minél gyorsabb, alapos, de minél 
gyorsabb törvényalkotás mellett érvelnék.  

Egyébként, engedje meg, Gőgös képviselő úr, hogy a szőlő-bor tekintetében az 
albizottság… Az előző napirendi pontnál, a bortörvénynél mondtuk, hogy adminisztrációról 
talán a legtöbbet ezzel a szakmával egyeztetünk ilyen típusú kérdésekről. Azt gondolom, hogy 
a szakmaközi szervezet létrehozása témájában jómagam vagy négy-öt megbeszélésen vettem 
részt személyesen, ahol a szakma prominensei a legszélesebb körben vettek részt. Ilyen 
értelemben a szándék és az igény megvan az ágazatokban, a kérdés valóban az, hogy ezt 
képesek-e létrehozni, és képesek-e tartalommal feltölteni - hogy magamat ismételjem - ebben 
a tekintetben. És itt nincsenek vesztesek, olyan értelemben nincsenek vesztesek, hogy a 
meglévő szakmai és érdekvédelmi szervezetek munkáját ez nem érinti, hiszen a KAP 2014 
után nagy valószínűséggel mindenhol megnyitja ennek a lehetőségét, a másik oldalon pedig 
azok a korábban, 2004 előtt meglévő jogosítványok, amelyek mondjuk a terméktanácsok 
esetében megvoltak, már 2004-ben elhullottak a maguk formájában. Érdemben tehát azok a 
típusú pluszkompetenciákra, amelyek mondjuk a közhatalom valamiféle megosztását 
jelentették, jelenthették bármilyen formában az akkori terméktanácsokkal, se mód, se 
lehetőség. Ebbe az irányba kell megpróbálnunk transzformálni az együttműködési kereteinket 
és szervezeteinket, és bízom benne, hogy ezzel élni tudnak, mondom még egyszer, mert ilyen 
szempontból a háttérszabályok megalkotásának a felelőssége a miénk, de utána a szakmai 
tartalom már az ágazatoké. Köszönöm szépen.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak a válaszadást. Most akkor 
szavazzunk az általános vitára való alkalmasságról! Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás. - Gőgös Zoltán: Tartózkodom.) 2 tartózkodás, a többi igen szavazat, 
mondom a jegyzőkönyvnek, tehát a bizottság elfogadta.  

Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak.  
 

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

A bizottsági előadó kijelölése 

ELNÖK: A tartózkodó majd eldönti, hogy akar-e kisebbségi véleményt 
megfogalmazni. (Gőgös Zoltán: Nem, nem akarok.) Patay Vilmost kérdezem, hogy vállalja-e 
a többségi vélemény elmondását, ami a holnapi napirendre kerüléskor kell hogy elhangozzon. 
(Patay Vilmos: Igen.) A bizottság egyetért-e azzal, hogy Patay Vilmos legyen a többségi 
vélemény elmondója? (Szavazás.) Igen. A kisebbség pedig nem állít előadót. (Gőgös Zoltán: 
Majd én elmondom.) Mint hozzászóló. (Gőgös Zoltán: Persze!) Mint hozzászóló, rendben.  

Ezt a napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy várhatóan hétfőn, 11 órakor 
ülésezünk, amikor is a holnap tárgyalandó törvényjavaslatok módosító indítványait szeretnénk 
megtárgyalni, kedden pedig szintén 11 órakor a kapcsolódó módosító indítványokat 
tárgyaljuk meg, valamint a költségvetés tervezetének az általános vitáját tartjuk meg. 
(Horváth István: Két bizottsági ülés lesz, hétfőn és kedden.) Hétfőn 11-kor és kedden 11-kor 
lesz bizottsági ülés a mostani tervezésünk szerint a jövő héten, és akkor le is tudjuk a heti 
munkánkat, mert szerdán, csütörtökön és pénteken várhatóan a költségvetés vitája lesz a 
parlamentben. A jövő héten ötnapos ülés lesz.  

Az egyebekben van-e kérdés, észrevétel, bejelentenivaló? (Senki nem jelentkezik.) 
Nincs. Akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom. 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 30 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


