
 
Ikt. sz.: MB/82-1/2012 

MB-23/2012. sz. ülés 
(MB-71/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, 17 óra 10 perckor kezdődően, 

az Országház főemelet 61. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



 2 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényjavaslat 
(T/7930. szám) (Általános vita és a módosító javaslatok megvitatása kivételes sürgős 
eljárásban) (Kivételes sürgős eljárás keretében) 6 

Dr. Budai Gyula szóbeli kiegészítése 6 

Vélemények, észrevételek 7 

Dr. Budai Gyula reflexiója 12 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 13 

A módosító javaslatok megvitatása 14 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7925. szám, új/átdolgozott változat a T/7815. szám helyett) (Dr. Simicskó István (KDNP) 
képviselő önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 27 

 

 

 



 3 

Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 

törvényjavaslat (T/7930. szám)  

(Általános vita és a módosító javaslatok megvitatása kivételes sürgős eljárásban) 

(Kivételes sürgős eljárás keretében) 

.   

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7925. szám, új/átdolgozott változat a T/7815. szám helyett) 

(Dr. Simicskó István (KDNP) képviselő önálló indítványa) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

3. Egyebek 

 



 4 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Horváth István (Fidesz) megérkezéséig Sáringer-Kenyeres Tamásnak 
(KDNP)  
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Budai Gyula államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Fodor Katalin főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
 



 5 

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 10 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, és köszöntöm már az 1. napirendi ponthoz érkezett előadókat is, mindazokat, 
akik figyelemmel kísérik a bizottságunk nyílt ülését.  

Mint ahogy a délelőtti ülésünkön jeleztem, sorra kerül ez a 17 órakor tartandó ülés. 
Ennek két napirendi pontja van, fölvettük az állattenyésztésről szólót is. Kettő napirendi pont 
van. Kérdezem, hogy az írásban kiküldött napirendipont-tervezetekhez van-e kérdés, 
észrevétel. Ha nincs ezek szerint… (Gőgös Zoltán: Nekem van.) Igen. Gőgös Zoltán! 
Elnézést. 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, miután én már délben is jeleztem, hogy ez a 

törvényjavaslat problémás, és ezt csak megerősítették azok a módosító javaslatok, amik 
kormánypárti képviselőktől érkeztek be, ebből világosan látszik, hogy ez a törvényjavaslat 
nem alkalmas arra, hogy ilyen gyorsított menetben tárgyaljuk, és nem is erről volt szó, ezért 
én azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot töröljük, és szeptemberben az eredeti menetrend 
szerint folytassuk le ennek a vitáját. Látszik, hogy ez nagyon nincs kitárgyalva, és nem csak 
az ellenzékkel, mert az egy dolog kétharmados többségnél, de saját frakción belül sincs, és az 
érintettekkel sincs, ugyanis a körözésre kiküldött törvényjavaslat és a benyújtott között 
nagyon-nagyon nagy az eltérés, ami általában érdemi már nem szokott lenni, például tagdíjat 
illetően. Magyarul, ezért a szakma szereplői is becsapásra kerültek, mert aki azt írta vissza 
elvileg, hogy egyetért, az biztos, hogy nem gondolta végig, hogy utána 5000 forintos tagdíjból 
elvileg korlátlan tagdíj lett, amit persze most egy módosító javaslat korrigálhat.  

Tehát én azt javaslom, elnök úr, hogy ezt a napirendi pontot most ne tárgyaljuk, 
hanem adjunk erre azért egy kicsit több időt, ez annál komolyabb ügy. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Varga Géza! A napirendipont-

javaslatról beszélünk, csak úgy szeretném emlékeztetni a képviselőtársamat. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): A napirendipont-javaslattal kapcsolatban szeretném 

elmondani a Jobbik álláspontját, mely szerint nem tartjuk elfogadhatónak számunkra azt, 
hogy ilyen módon vesszük ezt napirendre. Egy éve hallunk erről a törvényről, hogy 
előkészületben van, a kormánytól különböző interpellációk során és egyéb formában hallottuk 
ezt, és miután egy éve ez készülőfélben volt, ehhez képest most néhány óra alatt egyszerűen 
nem tudjuk azon a szakmai színvonalon megoldani ennek az értelmezését, módosító 
javaslatok benyújtását és egyéb, ahogy ezt szeretnénk. Ezért az előttem szólóhoz kapcsolódva 
mi is azt szeretnénk javasolni, hogy halasszuk el ennek a törvénynek a vitáját a következő 
lehetséges legközelebbi időpontra. Amennyiben ezt a javaslatunkat nem fogadja el az elnök 
úr, úgy ennek a törvénynek sem a bizottsági, sem pedig a parlamenti vitájában nem tudunk 
részt venni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Igen. További észrevétel a napirendi ponthoz? (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
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GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Meggyőződésem, hogy ellenzéki 
képviselőtársaim a hatályos Házszabállyal vitatkoznak, nem pedig velünk. A Házszabály 
lehetőséget ad ilyen jellegű beterjesztésre, úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy nem a 
szakmai vita itt a lényeg, hanem egy korábbi politikai döntésnek most az obstruálása 
meggyőződésem szerint. Tehát ez jogszerű és alkalmas megoldás arra, hogy ezt a helyzetet 
kezeljük. 

 
ELNÖK: További kérdés a napirendi ponthoz? (Jelzésre:) Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Nem vitatva el, hogy körülbelül két éve készül ez a 

törvényjavaslat, nyári szünet előtt vagyunk, és az időből lassan kifutunk. Ezt a helyzetet 
tovább fenntartani nem lehet. Ezt a kormány meggyőződésem szerint mérlegelte, és megtette 
a szükséges lépéseket. 

 
ELNÖK: További kérdés a napirendi ponthoz? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, egy 

indítvány érkezett, egy típusú indítvány két ellenzéki párt részéről. Az első a napirendpont-
javalsatban szereplő Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló törvénytervezet napirendről való levétele. Először erről fogunk szavazni. Kérdezem, ki 
az, aki egyetért azzal, hogy ez levételre kerüljön. Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze. 
(Szavazás.) Ez kisebbség, egyharmadot se kapott. 

Ezután a napirendipont-tervezetet fogom szavazásra föltenni. Ki az, aki egyetért azzal, 
hogy az írásban kiküldött napirendipont-tervezet szerint ezen sorrendiséggel és ezt a két 
megjelölt napirendi pontot tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Ez egyértelmű többség. Ezekről fogunk szavazni. 

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
törvényjavaslat (T/7930. szám) (Általános vita és a módosító javaslatok megvitatása 
kivételes sürgős eljárásban) (Kivételes sürgős eljárás keretében) 

Az első helyen tehát a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló törvényjavaslatról tárgyalunk. (Z. Kárpát Dániel és Varga Géza távozik az 
ülésről.) A bizottságunk egy új helyzet előtt van, még soha ilyen típusú, tehát kivételes és 
sürgős eljárásban benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalt (Gőgös Zoltán távozik az ülésről.), 
nem voltunk az első helyen kiemelt bizottság. Ezért ha a tárgyalás további menetében lesz 
még némi bizonytalanság az ülés vezetésekor, netán majd a módosító indítványok 
tárgyalásakor, azért elnézést kérek, de segítő kollegáim, a jogi osztály munkatársa és több 
helyről itt vannak, hogy együtt értelmezzük a tárgyalás menetét, hogy ebben hibát ne 
kövessünk el. 

Először is az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Ehhez itt most 
köszöntöm dr. Budai Gyula államtitkár urat, és köszöntöm segítő kollegáját, dr. Fodor 
Katalint. Megadom a szót az előterjesztő képviseletében dr. Budai Gyula államtitkár úrnak. 

 

Dr. Budai Gyula szóbeli kiegészítése 

DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Én azt gondolom, hogy a kormány házszabályszerűen nyújtotta be ezt a 
törvényjavaslatot. Igaz, hogy ellenzéki képviselőtársaim nincsenek jelen, de ezt a vitát már 
néhánnyal ezelőtt a parlamentben lefolytattuk; abszolút nem vagyok meglepődve az általuk 
elmondott dolgokon. Egyrészt Gőgös Zoltán szerintem egy olyan, az előző kormányokhoz 
köthető - hogy így mondjam - elmaradás miatt nem kívánja támogatni ezt a jogszabályt, 



 7 

amely az ő felelősségük. Az egyéb politikai okokra szerintem nem a bizottsági ülés alatt kell 
felhívni a figyelmet. 

Azt gondolom, amit Jakab elnök úr, Jakab István képviselőtársam elmondott, az 
valóban igaz, két éve folyik ennek a törvénynek az előkészítése. Hogy miért most került a 
bizottság elé, az szerintem megint nem a bizottságnak - hogy úgy mondjam - a feladata. Több 
oka volt. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban van egy olyan helyzet, amikor ebben a 
törvényben megállapodás született, ezt a törvényt a kormány támogatja. Én úgy gondolom, 
hogy az, mert a kormánypárti képviselők módosító javaslatot nyújtanak be egy törvényhez, 
azt jelenti, hogy igenis van véleményük a törvényről. Az lenne a szomorú, hogyha most 
idejöttünk volna a bizottság elé, és elnök úrnak csak annyi dolga van, hogy akkor szavazzuk 
meg, hogy mehet-e általános vitára ez a törvény. Én azt gondolom, hogy a módosító 
javaslatok, amik érkeztek, mindenképpen jobbító szándékú módosító javaslatok. 

Valóban a kormány egy nagyon fontos célt tűzött ki ezen törvénytervezet alkalmával, 
hogy legyen egy egységes agrárkamara, ami nemcsak agrárkamara, hanem élelmiszer-
gazdasági és vidékfejlesztési kamara. Tehát ez egy nagy merítés, tisztelt bizottság. 

Én azt gondolom, hogy az elmúlt két évben erről beszéltünk, és nem voltunk elég 
bátrak, hogy ezt megtegyük. Tehát itt mindenki vagy ezért, vagy azért visszalépett ettől a 
dologtól. Ebben született egy döntés, az a döntés a kormány részéről, hogy azok a 
feldolgozók, kereskedelmi egységek, és minden, ami a TEÁOR-felsorolásban szerepel, azok 
legyenek tagjai az agrárkamarának, bocsánat, az Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamarának, mert most már nem agrárkamara.  

Én úgy gondolom, hogy az a csikicsuki, ami eddig volt, hogy ha akarom, tagja 
vagyok, ha akarom, nem, ennek itt vége van, a törvény erejénél fogva kötelező tagság van. A 
tagdíjról vitatkozhatunk, erre vonatkozóan érkezett módosító javaslat, a kormány nyitott 
ezekre a módosító javaslatokra, megvitathatjuk. 

Én úgy gondolom, hogy valóban ebben a kérdésben dönteni kell, és nemcsak azért, 
mert nyári szünet jön, hanem azért, mert ezt a problémát végre meg kell oldani, pontot kell 
tenni ennek a dolognak a végére. Úgy gondolom, hogy el kell indulnunk valamilyen irányban, 
a kormány is ebben a kérdésben döntött, és ezért került ma reggel 9 órakor benyújtásra ez a 
törvényjavaslat, és azért kértünk különös sürgősséget ebben a vonatkozásban. De azt 
gondolom, hogy azok az érvek, amelyeket elmondtam, teljes mértékben alátámasztják ezt a 
szándékot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a kivételes és 

sürgős eljárás azt jelenti, mint amit a napirendi pontból itt már részben ki tudunk olvasni, 
hogy 17 óráig - merthogy ebben a parlament döntött, ha figyeltünk a döntésekre - lehetett 
benyújtani a módosító indítványokat, majd a parlamentben az általános és a részletes vita 
egyben kerül letárgyalásra ma este. A következő ülésnapon pedig - ez csütörtökön fog lenni - 
a parlament dönt a benyújtott módosító indítványokról, de egyben, függetlenül attól, hogy 
lesz-e elfogadott módosító indítvány vagy nem lesz elfogadott módosító indítvány, 
végszavazásában is dönthet a törvénytervezetről. Ezt jelenti a kivételes és sürgős eljárás. 

Most pedig, hogy államtitkár úr tájékoztatott bennünket a törvényi háttérről, a 
bizottság tagjainak adok szót. (Jelentkezések.) Jakab István, majd Ángyán József. 

 

Vélemények, észrevételek 

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! A 
magam részéről mindenképpen indokoltnak és kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a 
törvényjavaslat még a nyári szünet előtt kerüljön elfogadásra. Valóban nagyon hosszú vita 
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előzte meg, nagyon hosszú egyeztetési folyamat előzte meg, amíg a parlament elé került a 
törvénytervezet. Az a meggyőződésünk, és nekem személyes meggyőződésem is, hogy maga 
a törvénytervezet úgy került a parlament elé, hogy kifejezetten azt a célt tartotta szem előtt, 
hogy mi a gazdaság szereplőinek az igénye, elvárása, hogyan tud versenyképesebben, 
hatékonyabban, jobban működni, hogyan tud egységesebb védelmet kapni az a gazdasági 
szereplői kör, amely folyamatosan éles versenyben kell hogy végezze a tevékenységét. 

Éppen ezért az, hogy maga a törvénytervezet agrárgazdasági, élelmiszer-gazdasági és 
vidékfejlesztési kamaráról szól, azzal, hogy ez a tervezet átfogóan az agrárgazdaság, 
élelmiszeripar és vidékfejlesztés szereplőit egy egységben kezeli, lehetőséget ad arra, ezzel 
megteremti annak az alapját, hogy egy sokkal intenzívebb versenyben a gazdaság szereplői 
talpon maradjanak. 

Miért fontos ez? Azért, mert meggyőződésünk szerint valamennyi gazdasági 
szereplőnek ma már jogos elvárása, elemi érdeke, hogy a gazdálkodási tevékenységéhez napi 
szinten kapjon, ha kell, gazdasági, pénzügyi, piaci információt, a gazdaság működése során 
meglévő szervezetekkel egy harmonikus egységben tudjanak a gazdaság szereplői dolgozni. 
Ez a törvénytervezet ma ezt képes teljesíteni. 

Van egy átmeneti állapot, amit fel kell oldani. A törvénytervezet ezt feloldja, és végre 
megteremti annak lehetőségét, hogy valóban a gazdaság szereplői egységesen és az összes 
eddigi nehézséget most már végleg leküzdve nem tízezer ember, hanem az eddigi felmérések 
szerint, ha valamennyi, a törvény szerint ebbe a keretbe sorolt gazdálkodót, gazdálkodó 
szervezetet figyelembe vesszük, közel négyszázezer tagja lehet ennek a kamarának. 

Csak emlékeztetni szeretném magunkat, mit jelentett az, amikor nem volt 
működőképes, stabil kamara. Emlékezzünk vissza, amikor a vis maior ügyeket kezeltük, ha 
lett volna egy működőképes, erős kamara, akkor közérdekű perben lehetett volna föllépni a 
szervezeteknek mint köztestületek. Ez nem történt meg, ezért kellett kétszer törvényt 
módosítani. A finanszírozási, egyéb ügyekben, pályázati rendszerek működésének 
tekintetében úgyszintén kiemelt szerepe, feladata van és lesz az új kamarai törvény alapján 
létrejövő szerveződésnek. 

Nekem az a meggyőződésem, hogy ez a törvény a maga keretjellegénél fogva nagyon 
sok kérdést az alapszabályi hatáskörbe utal, tehát a gazdaság szereplőinek meglesz a 
későbbiek során a lehetősége arra, hogy valóban a gazdaság szereplőinek a sajátos érdekeihez 
igazodva, a saját belső önkormányzatukat kialakítva, belső szabályrendszerüket önmaguk által 
elfogadva teremtsék meg a lehetőséget arra, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék. 

Még egy szempontot szeretnék a tisztelt bizottság elé ajánlani, vagy ráirányítani a 
figyelmet, hogy eddig 21 agrárkamara működött tízezer taggal, 21 kamara, 19 megyei, egy 
fővárosi és a Magyar Agrárkamara, 21 önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, 
parciális érdekek mentén, szétszabdalva, szétdarabolva. A jelenlegi hazai, nemzetközi vagy 
uniós verseny azt követeli meg, hogy egy nagyon szervezett, egy nagyon pontos, precíz 
szakmai információk alapján nagyon pontosan, precízen menedzselt gazdálkodói kör az, 
amely képes versenyképesen talpon maradni ebben a rendszerben. Az ehhez szükséges 
információkat, az ehhez szükséges hátteret, az ehhez szükséges egyeztetési fórumot a 
törvénytervezet alapjaiban véve megteremti.  

Nem vitatva el, hogy még az átmeneti időszakban egy nagyon kemény vita lesz annak 
érdekében - de ezt majd a gazdaság szereplői folytatják le -, hogy valóban minden ágazat, 
agrár-, élelmiszer-gazdaság és vidékfejlesztés megtalálja a maga helyét, hogy ezek az 
ágazatok egyfajta egyre erősödő belső kohézió alapján tudjanak sikeresen működni. 

Köszönöm, elnök úr, röviden ennyit szerettem volna. 
 
ELNÖK: Ángyán Józsefnek adok szót. 
 



 9 

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Nem vitatva azt, hogy valóban hosszú ideje zajlik a kamarai törvény előkészítése, sőt 
hozzátéve azt, hogy nem is csak egy éve, hanem több mint másfél éve kezdődött ez a munka, 
amelynek során a szereplőkkel egyeztetve egy olyan koncepció alakult ki, amely alapvetően 
egy alulról építkező kamaráról beszélt, hogy az embereknek a sajátja lehessen a kamara, ami 
akkor ér el csak négyszázezer embert, amit elnök úr mondott, hogyha valóban alulról 
építkezik, ha települési szervezetei lesznek, ha lesznek megyei szervezetei, ehhez képest, ami 
annak idején, jó másfél éven keresztül aztán a kormány támogatását is élvezte, ez egy 
totálisan ellentétes koncepció.  

Ez egy centrális, egyközpontú kamaráról beszél, az emberekkel, a településekkel sok 
kapcsolata nincs ennek a rendszernek. Tehát azt mondhatnám, hogy ez az az eredeti 
koncepció, amit egy társaság megpróbált körülbelül már egy évvel ezelőtt vagy másfél évvel 
ezelőtt még a miniszter úr szándéka ellenére is keresztülvinni. Most úgy tűnik, valami miatt 
ez a koncepció megváltozott. 

Ezt muszáj elmondanom a jegyzőkönyvnek is, mert nem ez volt a tárgyalás alapja 
hosszú időszakon keresztül, amiben a Magosz és mások is természetesen részt vettek. Tehát 
szó nem volt egyközpontú, centrális kamaráról, hanem egy alulról építkező szervezetről volt 
szó, ami az emberekhez közel van, ami segíti a településeken is az ilyen típusú döntések 
meghozatalát, és alulról fölfelé történik ennek a felépítése. 

Ez az egyik mondandóm tartalmilag az előterjesztésről. 
Egyetlen elem maradt meg, ami fontos elem, és ezt szeretném hangsúlyozni, ez a 

vertikum. Én örülök annak, hogy megtartotta abból az eredeti koncepcióból ezt az egyetlen 
elemet, ami azt jelenti, hogy a termelés, a feldolgozás és bizonyos értelemben nem az egész, 
de a kereskedelem egy része is bekerült, mert hogy e nélkül a vertikum nélkül valóban nem 
állítható talpra az alaptevékenység, a mezőgazdasági tevékenység.  

Egyébiránt az összes eleme teljesen más. Ez azért meglepő, mert én magam nem 
találkoztam ezzel a verzióval, de hát nyilván az én hibám, hogy nem nyomoztam kellőképpen. 

Itt térnék át az eljárásrendre. Nem az a kérdésem, hogy ez törvényes-e, mint ahogy ezt 
már sokszor fölvetették, hogy tessék szíves lenni akkor a bírósághoz fordulni, ha 
törvénytelenséget talál. Nem ez a kérdés itt, hanem hogy milyen módon lehet egy ilyen 
jelentős - az egyik pillére az átalakításnak, a vidék átalakításának - intézményrendszert 
létrehozni vagy nem létrehozni. 

Azt hiszem, hogy elkerülhetők lettek volna vagy lennének azok a várható konfliktusok 
- ezt a jegyzőkönyvnek mondom, hogy majd visszaolvasható legyen, amikor valóban 
megtörténnek a konfliktusok -, ha nem ilyen módon tárgyalja az Országgyűlés - mondhatjuk 
úgy - az egyik sarkalatos törvényét az agrár-, vidékpolitikának. Megvolt hozzá a muníció, 
lehetett volna lehetőség rá. Nem azt mondom, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs itt 
az ideje, hogy ez a törvény megszülessen. Azt akarom mondani, hogy a kormány bizony 
megtehette volna, hogy ezt három-négy héttel ezelőtt behozza, és lett volna lehetőség arra, 
hogy tisztességesen összehasonlítsuk az elképzelésekkel, megvitathassuk ezt az anyagot. Ez 
nem történt meg, ezt muszáj elmondani, miközben én is tudom, hogy a Házszabály és a 
törvény ezt lehetővé teszi, hogy akár ilyen módon is, két nap alatt sarkalatos törvényt 
alkossunk a vidékfejlesztés intézményrendszerére. 

Arra azért kíváncsi lennék, mert államtitkár úr is említette, hogy számos indoka van 
annak, hogy ezt az eljárásmódot kellett követni, hogyha legalább abból a számosból néhányat 
megemlítene, hogy mi indokolja azt, hogy ilyen elképesztő, őrült menetben tárgyaljunk egy 
ilyen sarkalatos törvényt, anélkül, hogy ennek a részleteit egyáltalán bármilyen szinten 
megvitathattuk volna. Azt én elképesztőnek tartom, hogy általános és részletes vita 
következik most ma este, és csütörtökön végszavazása lesz ennek a törvénynek módosítóstól, 
mindenestől együtt.  
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Annál inkább mondom ezt, mert valóban az a benyomásom, végignézve a módosító 
indítványokat, hogy akár belül is konfliktusok keletkeznek ennek a törvénynek az elfogadása 
kapcsán, ami szerintem elkerülhető lett volna, ha a kormány tisztességgel, a tárca tisztességgel 
idehozza a parlament elé ezt a törvénytervezetet, és nem ilyen módon kellett volna tárgyalni. 
Szóval erre kifejezetten kérdést is szeretnék föltenni államtitkár úrnak, hogy mik azok a 
nyomós indokok, ami miatt ezt a kétnapos tárgyalási módot kellett választani ezzel a 
törvénytervezettel kapcsolatban.  

Tisztában vagyok vele, miután úgy tűnik, hogy ez egy eldöntött ügy, nagyon itt vita 
ebből nem lesz, ezt csupán a jegyzőkönyv kedvéért mondtam el a történelem számára, meg 
azok számára, akik majd később elolvassák ezeket a jegyzőkönyveket. Nem erről volt szó, 
ebben a Magosz is részt vett, részt vettek a kollégák is, akik egészen más kamarai törvény 
tervezetéről egyeztek meg, és az eljárásrend pedig számomra lelkiismereti okokból is 
elfogadhatatlan. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Jakab Istvánnak adok szót, de Sáringer Tamás is jelezte a hozzászólását. 

Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Csak egyetlen gondolatot, és nyilván ez majd a vita 

későbbi szakaszában lesz. Valóban nagyon sokat dolgoztunk a törvénytervezet kimunkálásán, 
azt gondolom, hogy betűről betűre számtalanszor. Egy vitatott pont volt, ez a 21 jogi 
személyiségű kamara. Én ezt akkor is, most is, szóban is, írásban is bátorkodtam volt jelezni, 
leírni, és szóban elmondani.  

Csak azért, mert szeretnék én is a jegyzőkönyv számára is nagyon egyértelmű lenni. 
Mindamellett, hogy meggyőződésem, hogy a járási, tehát a helyi településnek is megvan a 
lehetősége a törvény szerint a járási szintre is és a megyei szintre is, sőt kifejezetten a kamarai 
szerveződésnek az alapja jelen pillanatban is a helyi szerveződés, települési, járási és megyei, 
tehát minden onnan indul ki. Csak nekem van egy kevés tapasztalatom abban, tisztelt elnök 
úr, tisztelt bizottság, mert hét évig voltam egy vezetőségi tagja a köztestületi Magyar 
Agrárkamarának, van elég tapasztalatom abban, hogy parciális érdekek mentén hogy szakad 
szét a gazdaságnak az a szervezeti kerete, amely a gazdaság szereplőit összetartani hivatott. 
Pontosan ezért örülök annak, hogy megmaradt, a törvény alapján megmarad az 
önkormányzatiság, hisz a választások helyből indulva, megyékből kiindulva, de a gazdaság 
helyi szereplői által bejelentkezve történnek meg, a megyék érdekeinek, adottságainak 
megfelelően alakulnak az osztályok, és a megyék nyilván majd az elkövetkező időszakban 
megszervezik magukat. A megyék, a megyei szervezetek azok, amelyek lehetőséget 
teremtenek arra, hogy a helyi érdekeket artikulálva egy jól működő rendszer jöjjön létre. 
Viszont az biztos, hogy ha a kamarának a szakmai szervezete, a hivatali rendjének a 
működése a 21 kamarában zajlik, 21 jogi személyiségű kamarából, abból egy egységes 
rendszer nem lesz.  

Ezt a magam részéről kötelességem volt, valóban ismét illő alázattal és tisztelettel el 
kellett hogy mondjam, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy 
próbáljunk meg úgy viszonyulni ehhez az ügyhöz, és próbáljuk meg úgy segíteni az ágazat 
szereplőit, hogy a jelenlegi áldatlan állapotok megszűnjenek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Most adok szót Sáringer-Kenyeres Tamásnak. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit 

szeretnék elmondani, hogy tényleg két éve megy a vita a kamarákról, és én négyféle 
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koncepciót láttam az agrárkamarákról ebben az elmúlt időszakban, pontosan a két év alatt 
négy koncepció. Egész eltérőek voltak egymástól. Abból kettőt megtárgyaltunk, a másik 
kettővel nem is nagyon foglalkoztunk igazából.  

Viszont a legutóbbi eseményekre annyit kell hogy reflektáljak, hogy az biztos, hogy 
velem a minisztérium fölvette a kapcsolatot egy jó hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem. Ebben 
az e-mailben Jakab István úr is meg volt nevezve, Turi-Kovács Béla is meg volt nevezve, 
tehát a frakció, a mezőgazdasággal érintett vagy mezőgazdasághoz kapcsolódó személyek 
meg voltak címzettként jelölve, tehát ők is látták ezt a tervezetet. Az azt követő időszakban, 
ha jól emlékszem, a jogi osztálytól hála istennek olyan formátumban kaptam folyamatosan az 
információt a módosításokról, hogy korrektúra formájában, tehát úgy, hogy mennyiben tér el 
az előző szövegtől a későbbi szöveg. Nem kellett újraolvasni állandóan a törvénytervezetet, 
illetve ha jól emlékszem, pénteken kaptam meg az egyik ilyen levelet, és hétfőn délig - tehát 
nem sok idő volt rá, ezt nem mondom - leadhattam a véleményemet a törvénytervezettel 
kapcsolatban, amit aztán látok, hogy be is épült nagyjából, de azért annyira nem, hogy most 
éppen négy módosító javaslat fekszik itt az asztalon előttem, amit én fogok benyújtani. 

Mindenesetre én úgy ítélem meg, hogy ez a kamarai törvény kerettörvény, és a kamara 
majd olyan lesz, amilyenné a kamarai tagok teszik, tehát ez egy keret, amit ki kell tölteni majd 
tartalommal.  

Abban, hogy nincs 21 önálló kamarai egység, egyet kell hogy értsek Jakab Istvánnal, 
lévén, hogy én is egy kamarának a tagja vagyok, ami nem az Agrárkamara, hanem a Magyar 
Növényvédő Mérnöki Kamara, az is központosítva működik, és kitűnően tud ebben a 
formában is működni, nincs minden megyében önálló gazdálkodási egysége, csak elszámoló 
egysége. Úgyhogy én azt mondom, hogy persze természetesen át kell precízen olvasni a 
hátralevő időben, de mint keret, úgy nekem megfelelő. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm. Csak röviden. Valóban aktív részesei 

lehettünk a kamarai törvény kidolgozásának, és én úgy tudom, de javítson ki majd a kormány 
képviselője közül az, aki erre hivatott, hogy az érdekképviseletek megkapták ezt, úgy tudom, 
a MOSZ is tudott véleményt formálni e tekintetben, tehát volt egy társadalmi konzultáció 
ilyen szempontból. 

Én is azt gondolom, hogy az egy központosított kamara, valóban egy jól működő 
rendszernek a sarokköve lehet. Természetesen ezt a törvényt nagyon sok mindennel, 
tartalommal meg kell még tölteni, de kerettörvényként én is Sáringer-Kenyeres Tamás 
képviselőtársammal vagyok egy platformon. Szerintem ez a kerettörvény egy lehetőséget ad 
arra, hogy egy jól működő és jó színvonalon szolgáltató kamarát hozzunk létre. Én nagyon 
fontos erényének tartom, hogy valóban megvan az alulról építkezés elve, hisz a megyei 
szervezetek fogják megszavazni majd az országos küldöttgyűlés tagjait, tehát valóban van 
lehetőség, hogy a helyi érdekek megjelenjenek majd a központi irányításban. 

Én visszautalnék Gőgös képviselőtársunknak a délelőtti bizottsági ülésen tett 
megnyilvánulására, és kérném, hogyha ebben segítene a kormányzat tisztán látni, a kormány 
képviselői tisztán látni. Ő azt mondta, hogy megszűnnek például a vadászkamarák is. Az én 
olvasatomban úgy néz ki ez, hogy amennyire tudom, a vadászkamarának az egyes vadászok a 
tagjai, tehát például én Győrffy Balázs mint vadászember tagja vagyok a vadászkamarának, 
de az Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának pedig, ha jól olvasom, 
akkor a vadásztársaságok mint vadászatra jogosultak lesznek a tagjai. Tehát ilyen 
szempontból itt átfedés maximum a védegylettel lehet, de semmiképpen sem a vadászkamara 
mint olyan fog megszűnni, hiszen mások a jogalanyok. Majd erre kérnék reflektációt. 
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Összegzésképpen pedig még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem ez egy 
nagyon jó kerettörvény, és egy remek lehetőség arra, hogy a vidék megszervezze önmagát, és 
a kamarákat a saját boldogulásának és gazdasági előmenetelének a hasznára fordítsa. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Obreczán Ferenc! 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt a képviselőtársaim 

már elmondták véleményüket. Valóban egy kerettörvényről van szó, amit tartalommal nekünk 
kell kitölteni. Egy dolgot azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az idő sürget, a parlament 
nyári időszakának vége van, vége felé közeledik, és ez a kamarai törvény közel két éve 
húzódik. Több változattal megismerkedtünk. Én azt hiszem, hogy a módosító indítványok is 
azt bizonyítják, hogy tudunk javítani rajta, módosítani tudunk rajta, ez mindannyiunk 
felelőssége. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás, megadom a szót 

újra az előterjesztőknek, hogy válaszoljanak a felmerült gondolatokra, kérdésekre. 
 

Dr. Budai Gyula reflexiója 

DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Engedje meg, hogy a személyeskedő kijelentésekre hadd ne válaszoljak, arra a 
kérdésre, hogy az elmúlt két évben miért nem sikerült ezt a törvényt idehozni a bizottság elé, 
és miért nem tartunk ott, hogy már van agrárkamarai törvényünk. 

Én visszautasítom Ángyán képviselő úrnak azt a mondatát, hogy egy társaság 
megpróbálja keresztülvinni, és hogy mindenféle összeesküvés-elméleteket vélt ez mögött. Ha 
Jakab István, Győrffy Balázs és én, illetőleg azok, akik ebben részt vettek, társaság vagyunk, 
akkor ezt vállalom, de azt gondolom, hogy nemcsak országgyűlési képviselők vagyunk, 
hanem egy érdekképviseleti szervezet vezetői a Magosznak. Tehát azért valamennyi közünk 
van ehhez a dologhoz. 

Azért nem a hasunkra ütöttünk, és kitaláltuk ezt a jogszabályt, hanem tanulmányoztuk 
az Európai Unió agrárkamaráit, például a francia és a lengyel agrárkamarát, és pontosan a 
magyarországi speciális helyzetekre tekintettel mondtuk azt, hogy centralizált kamarára van 
szükség.  

Én azért picit jogászember is vagyok, és engedjék meg, hogy elmondjam a 
véleményemet. Jelen pillanatban minden agrárkamarai szervezet önálló jogi személy, tehát 
kvázi köztestületként vagy jogi személyként funkcionalizál, ezekkel a jogi személyekkel jelen 
pillanatban nem lehet kezdeni semmit. A miniszteri biztos úr jogosítványai eléggé kurták 
ebben a kérdéskörben, és hiába van miniszteri biztos az agrárkamarák élén, az agrárkamarák 
továbbra is élik önálló életüket, és meghozzák azokat a döntéseket, és azokat a forrásokat, 
amelyek a szaktanácsadók részére lekötésre kerültek, szabadon használják, miközben mi 
kénytelenek vagyunk falugazdászokat elbocsátani, mert a kamarai szaktanácsadók nem igazán 
hajlandóak részt venni bizonyos dolgokban. 

Igen, valóban én azt gondolom, hogy a kötelező kamarai tagság egy nagyon jó dolog. 
Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Aki ma az agrárium, a feldolgozóipar, a kereskedelem, a 
kiskereskedelem szereplője, az legyen tagja ennek a szervezetnek. Én azt gondolom, hogy a 
kormány jól döntött, tehát nem félmegoldásban gondolkozunk, hanem egy teljes 
megoldásban, mert ha félmegoldásban gondolkozunk, akkor lehet, hogy fél év múlva 
módosítani kell a törvényt, mert nem jó, mert nem úgy működik. 
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Én azt gondolom, hogy valóban, Magyarországnak szüksége van egy olyan 
agrárkamarára, ami megfelelő módon fogja őt az Európai Unióban képviselni, mert azért 
nyugodtan megbeszélhetjük azt, hogy ez a mostani agrárkamara nem igazán képviseli a 
jelenlegi kormányt vagy az ország érdekeit az Európai Unióban. Én nem akarom itt a tisztelt 
bizottságot untatni, hogy a kormánybiztos úr az elmúlt egy évben milyen megbízási 
szerződéseit vizsgálta az agrárkamarának, és mennyire zűrös volt itt a foglalkoztatás, a 
visszafoglalkoztatás. A főtitkárt elküldöm nyugdíjba, majd másnap visszafoglalkoztatom. 

Tehát úgy gondolom, hogy egy önálló hatalmi ág volt az agrárkamara, a mostani 
döntésünk pedig lehetőséget ad, hogy a magyar agrár- és élelmiszer-gazdaság szereplői jól 
szervezett köztestületet állítsanak fel. Ez mindenképpen nagyon fontos, azt gondolom, hogy 
segíti a gazdálkodók életét és tevékenységét, és az lenne a fontos, hogy az agrárkamara 
partnere legyen a mindenkori kormányzatnak, ami jelen pillanatban szerintem nem nagyon 
mondható el ebben a vonatkozásban. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, illetőleg csökkenteni 
kellene az állam szerepvállalását ebben, tehát az agrárkamaráknak a tagdíjból kellene 
működni, és nem elvárni, hogy az állam folyamatosan pénzt invesztáljon ebbe a dologba. 

Az egy nagyon lényeges szempont, hogy közelebb kellene vinni a szolgáltatásokat az 
ágazat szereplőihez. Tehát a jelenlegi szaktanácsadók azért elég távol vannak szerintem az 
ágazat szereplőitől. Nagyon lényeges az is, hogy egy harmadik pillért képez a törvények és a 
végrehajtó hatalmi ágak között az agrárkamara, ami nagyon fontos dolog. Tehát ez a mostani 
törvénytervezet ezeknek a kritériumoknak eleget tesz. 

Még egyszer mondom, én nagyon örülök neki, hogy a kormánypárti képviselők ilyen 
számban nyújtottak be módosító javaslatokat. (Horváth István megérkezik az ülésre.) Én 
valahol Gőgös Zoltán képviselőtársamat is megértem ebből a szempontból, mert neki meg az 
a feladata vagy az a küldetése, hogy a mostani agrárkamarát képviselje, és megtegyen 
mindent annak érdekében, hogy ez a törvény ne kerüljön a parlament elé. Nem szívesen 
politizálok egy szakbizottság előtt, de szerintem a mondataimban minden benne van. Tehát én 
azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy ezeket azért vegyék figyelembe. 

Ángyán képviselőtársamnak még azt azért szeretném elmondani, mert azt kérdezi, 
hogy miért kellett ezt ilyen sürgősen, hogy már hónapok óta folyik egy egyeztető 
háttérmunka. Szomorú, hogy az eltelt két évben nem sikerült ezt a kamarai törvényt 
benyújtani, most pedig mi most megtettük. Kérem, hogy ebben a bizottság tagjai 
támogassanak. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 

Döntés az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, akkor most először az 
általános vitára való alkalmasságról döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki javasolja az általános 
vitára alkalmasságát. Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) Ez biztos, hogy 
többség. 13. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 1 nem szavazattal 
a bizottság döntő többségi véleményével általános vitára alkalmasnak találta a 
törvénytervezetet.  

Előadó. A kivételes és sürgős tárgyalási mód egyben azt is jelenti, hogy a bizottságok 
csak egy előadót állítanak, aki egyben a többségi és a kisebbségi véleményt is képviseli. 
Kérdezem, hogy ki vállalná a bizottsági vélemény elmondását. (Jelzésre:) Jakab István 
jelentkezett. A továbbiakban nem szólítok meg senkit sem. Kérdezem a bizottságot, hogy 
elfogadjuk-e, hogy Jakab István képviselje a bizottság véleményét. (Szavazás.) Igen, 
egyhangú, őt fogjuk felkérni erre. 
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A módosító javaslatok megvitatása 

Most térnénk rá az ajánlástervezetre, illetve az azóta benyújtott módosító indítványok 
megvitatására. Az ajánlástervezetben az addigi időszakig beérkezett módosító indítványokat 
sikerült a jogi főosztálynak összefűzni, de házszabályszerűen 17 óráig további indítványok is 
érkeztek, ezek külön lapon találhatók, majd sorszám alapján próbáljuk őket beazonosítani, 
hogy mindannyiunk ugyanazt az indítványt próbálja majd meg értelmezni és vizsgálni. 

Először tehát akkor az ajánlástervezet sorszámozása alapján fogunk haladni. Ebben az 
1. számú módosító indítvány Koszorús László indítványa. Szűkíteni szeretné a kötelezetti 
kört, ha jól látom. Az 1. számú indítványról kérdezem a tárca képviselőit. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Sajnos 

nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Elnézést, változatlanul mondom, hogy az ajánlás… 

Kellett hogy kapjatok egy ilyen összekapcsolt verziót is, ebben 7-es sorszámig lesznek már 
előszerkesztett módosító javaslatok. Itt csak az 1-esről beszélünk. Tehát a tárca nem 
támogatja. Kérdés, észrevétel nem volt. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? 
(Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Egyharmadot se kapott. 

2. számú indítvány, amely Sáringer-Kenyeres Tamás indítványa, de ez egyben 
kapcsolódik a 3. sorszámúhoz is, tehát a kettőről együtt fogunk majd dönteni. Most viszont a 
tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogathatónak tartja a 

tárca ezt a két javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Elnézést, én mint vadászember tagja vagyok a Magyar 

Vadászkamarának. Akkor én nem leszek tagja emiatt az agrárkamarának? 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tevékenység szerint lesz a 

tagság elhatárolva, tehát a törvény végén itt van felsorolva azon tevékenységek köre, például a 
vadgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági társaság tagja lesz. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): De ő nem tagja a Magyar Vadászkamarának. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ő nem tagja a 

Vadászkamarának. Tehát a válasz az, hogy aki vadász, az nem feltétlenül kell hogy tagja 
legyen az agrárkamarának. (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Próbáljuk megtartani egyelőre a formális kereteket. Tehát Győrffy Balázs 

kérdésére a tárca képviselője válaszol. Most itt tartunk. Majd utána jöhetnek a további 
kérdések. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz). Tehát akkor mint vadászember nem lesz kötelező 

tagságom… (Dr. Fodor Katalin: Nem, a módosító javaslat szerint nem.) 
 
ELNÖK: Nagy szerencse, hogy mint gazdálkodó viszont rögtön tagja leszel alanyi 

jogon az újonnan létrejövő kamarának.  
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További kérdés van-e ezzel kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Akkor szavazunk róla. 
Tehát a tárca javasolja támogatni. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki igen, 
kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) Ez egyértelmű többség, sőt egyhangú, ha jól látom, 
ebben az esetben. 

A 4. sorszámú indítványt tárgyaljuk, Csizi Péter indítványa, amely, ha jól látom, felső 
plafont adna a díj mértékének. A tárca álláspontja? 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogathatónak tartjuk, 

hogy legyen egy felső határ, tehát a módosító javaslatot támogathatónak tartjuk. 
 
ELNÖK: Értem. Kérdezem, hogy picit fejtse már ki a tárca, hogy ennek mi lesz a 

következménye, tehát milyen szituációk fordulhattak volna elő díjfizetésben, ha ez a felső 
plafon nem következik be, és kik lesznek az érintettjei, mondhatom úgy is, hogy 
kedvezményezettjei, ha ez az 1 milliós plafon életbe lép. Mekkora nagyságú társaságnak kell 
ahhoz lenni, vagy mihez mérten kell majd elérnie az 1 millió forintot? 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azt akartuk elkerülni azzal, 

hogy legyen egy plafon bevezetve, hogy korlátlan összegű tagdíjat is kivethessen a kamara. 
Egyébként, mivel ez egy kerettörvény, ezért teljes mértékben az alapszabályba és a közgyűlés 
hatáskörébe utaltuk azt, hogy meghatározza a mindenkori tagdíjat, tehát legyen egy felső 
határ mégis megszabva. Végeztünk hatásvizsgálatokat, és ennek nem mond ellent az, hogy az 
1 millió forint túlságosan sok lenne, vagy túlságosan kevés lenne, tehát ez egy középérték, ezt 
elfogadhatónak tartjuk. 

 
ELNÖK: Értem. Kérdés? (Jelzésre:) Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Valószínűleg ez épp a kamarai önállóságnak mond 

ellent, hogyha maga a törvény plafont határoz meg e tekintetben, vagyis a kamara nem 
mérlegelheti, hogy mondjuk egy 1 milliárdos cég is ugyanúgy 1 millió forintot fog fizetni, 
mint a 100 milliós. Tehát itt a mérlegelési jogot is fölfüggesztjük ezzel, hogyha ezt 
elfogadjuk. A kamara nem mérlegelhet, azt mondja, hogy maximum 1 millió forint lehet a 
felső határ. Megítélésem szerint ez a legnagyobb cégeknek egyértelműen kedvező. 

Csizi Péter egyébként szociálpszichológus, ha jól gondolom, tehát ő pontosan ismeri 
ezt a gazdasági összefüggést, aki a kollégák közül ideterjesztette ezt a javaslatot, ő 
valószínűleg ebből a körből érkezett javaslatot hozott ide be elénk. Ez egyébként sokszor 
megfordult már máskor is és korábban is a viták során. A legnagyobbak nyilván arra 
törekednek, hogy legyen egy viszonylag alacsony plafon, hogy ne kelljen befizetniük a 
kamarának. Tehát a közteherviselés viszont azt kívánná, hogy valami arányos befizetés 
legyen, úgyhogy a magam részéről nem tudom támogatni a fölső plafonnak az ilyen módon 
való, törvényben való rögzítését. 

 
ELNÖK: Úgy szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztő biztosítva látja-e a 

kamarák stabil pénzügyi működését akkor is, ha ez a korlát életbe lépne. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Rendben. (Jelzésre:) Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azért szólaltam meg, mert ’92-ben… Vagy mikor alakult az első kamara? (Jakab 
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István: ’94-ben.) Már megint a történelemmel jövök vissza. Én akkor annak az új kamarának 
az alapítói között voltam. Ugyanebben a gyerekbetegségben szenvedtünk, és azon 
veszekedtünk akkor is, és azóta is, én ebből ki is léptem, mert úgy gondoltam, hogy erre 
energiát nem fektetek, de éveken, vagy nem biztos, hogy éveken, de nagyon hosszú időn 
keresztül az akkori kamarai tagság, viszony és a kamarai tagdíj körül alakult ki mindig a 
legnagyobb vita. Azt hiszem, ezt vissza lehet nézni az esetleges jegyzőkönyvek alapján. 
Ugyanez a kérdés merült fel, hogy ki fizessen többet, ki fizessen kevesebbet. 

Valóban, ez egy fájó pontja, ilyen nehéz pontja egy ilyen törvénynek, de 
meggyőződésem, és ez most nem a nagyságból és nem a… Mert itt fölmerülhet, hogy aki 
többet fizet, és itt akkor kinyitok egy másik kaput, akkor annak legyen nagyobb beleszólása 
az ügyben. De ezt már föl se merem vetni. (Közbeszólás.) Mondom, hogy ezt már föl se 
merem vetni, de ez egy régi, 20 éves, közel 20, 18 éves történelmi visszatekintés, mert azt 
mondták az akkori nagyok - Ángyán képviselő úrnak mondom -, mit tudom én, Hód-
Mezőgazda Rt., meg elég sok, több nagy gazdaság volt, azt mondták, hogy jó, én fizetek 
többet, de akkor több szavazatom is legyen. Ez nem lett akkor gyakorlatilag beillesztve a 
törvénybe.  

Most ugyanezt próbáljuk feszegetni valahol, én úgy érzem, éppen ezért én helyesnek 
tartom ezt a plafont, mert ezzel gyakorlatilag ezt a kört kihúzzuk. Ezzel nem azt mondom, 
hogy a nagy ne fizessen aránylag sokat, mert össze lehet hasonlítani, hogy a Pick Rt. mit fog 
fizetni majd egy 1500 hektáros gazdával vagy gazdálkodóval szemben. Biztos vagyok benne, 
hogy ebben konszenzust akkor tudunk elérni, hogyha ezt a vitát úgymond nem nyitjuk ki és 
nem terjesztjük ki. Tehát én ebben óvatosságra intenék mindenkit. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ángyán József! 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Én csak a kormányprogramra meg a saját 

vidékstratégiánkra tudok most hivatkozni. Ott egyértelműen letettük a voksunkat, és 
miniszterelnök úr tán kéthete a parlamentben is elmondta, hogy a kis, közepes családi 
gazdaságokat és az ilyen méretű vállalkozásokat támogatjuk. Ha ez így van, akkor azt a 
preferált kört kellene helyzetbe hozni. A szolidaritás elvén működött, működhetne ez a 
rendszer, ez volt egyébként az alapja. Ha a mezőgazdaságot talpra akarjuk állítani, akkor 
akinek több az ereje, az nagyobb eszközzel tud hozzájárulni a talpra állításához. De mondom 
még egyszer, a célcsoport szempontjából ez így merül föl, és a kormányprogram 
szempontjából is talán így merülhet föl. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Próbáltuk összhangba hozni 

a kicsiket a nagyokkal, és úgy ítéltük meg, hogy ez nem sérti az „egy tag egy szavazat” elvét, 
hogyha azt vesszük, hogy egyébként majd az agrárkamara eldönti, hogy a gazdasági súly 
alapján milyen sávokat fog meghozni. Tehát még támogathatja a kicsiket is, és reméljük, hogy 
támogatni is fogja. 

 
ELNÖK: Jakab István! 
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Óriási belső 

dilemma volt ez, és az jelen pillanatban is, hogy mekkora legyen az az összeg. Volt egy 
időszak, amikor egymás elől halászták el a különböző kamarák a kamarai tagokat. Volt egy 
időszak, amikor az volt a legfontosabb, hogy ki mennyi tagot tud magának összeszedni, és 
nem az volt a lényeg, hogy a kamara hogyan tudja valóban a gazdaságszervezői feladatát 
elvégezni.  
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Én meggyőződéssel mondom azt, hogy kell egy fix pont, amihez lehet viszonyulni. 
Meggyőződésem, hogy mivel a tagdíj megállapítása a kamarai törvény szövegéből fakadóan 
az árbevétel arányában sávosan történik majd, tehát végül is ha egy felső határt kimondunk, 
akkor ahhoz áll be a többi. Nem tartom kizártnak, hogy az első néhány évet követően, amikor 
már beáll a rendszer, amikor látjuk az eredményét meg a működését a kamarának, hogy 
esetlegesen majd az új kamarai vezetés azzal fordul a kormányhoz az első ciklus után, hogy 
kérik ezt a felső plafont eltörölni. Nekem meggyőződésem, hogy most valahol kell egy 
viszonyítási alap, ne arról nyissunk vitát, hogy mennyit akar a kormány a vállalkozói rétegtől 
elvonni. 

Még egy gondolatot engedjetek meg. Lehet, hogy kicsit be vagyok most lassulva már, 
hosszú napunk volt. Azt kell mondjam, hogy a nagy társaságok pontosan a méretüknél fogva 
lényegesen nagyobb mértékben tudják azokat az előnyöket kihasználni, ami a számukra 
azáltal adatik meg, hogy ennek a kamarának a tagjai. Induláskor most én elfogadhatónak 
tartom a plafont, hozzáteszem, hogy itt, ahogy jelezte a kormány képviselője is, a számítások 
ezt visszaigazolták, de akkor ez az összeg limitált, és innentől kezdve ehhez áll be a rendszer. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Arra kérném a bizottság tagjait, hogy az indítványhoz szóljanak hozzá, 

amelyiket most vitatjuk. (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én nyilván megértem Ángyán 

képviselőtársamat is, és abban is van logika, amit ő ebben felvetett, de én Farkas Sándorral 
értek egyet ebben a kérdésben most, hogy el kell indulni valahonnan. Ha ennek van egy 
plafonja, ez pont arra jó, hogy gyakorlatilag akkor a mozgásteret is ebből a szempontból 
meghatározza majd, az onnan lévő kamara szempontjából, de teljesen más kamarára kell 
gondolnunk, mint ami most van.  

Jelen pillanatban a kamarának olyan tízezer tagja van körülbelül. Vélhetően, ha a 
kötelező tagság bejön ebbe a tényezőbe, akkor legalább 4-500 ezer taggal lehet számolni. Ha 
most a 4-500 ezer tagot figyelembe vesszük, a minimális 5000 forintot meg akár a milliós 
fizetést is, ha mondjuk csak egy 10 ezer forintos átlaggal számoljuk a tagdíjbevételt, az 
önmagában 4-5 milliárd forint közötti bevétel, ami egy jelentős összeg. Ha nézzük, hogy a 
kamarai működésnek milyen egyéb pénzügyi forrásai vannak, a kamarai hozzájáruláson kívül 
meg az agrárkamara szolgáltatásért fizetett díjakból, illetve egyéb bevételekből is a kamara 
működését nyilván itt az üzemméretből adódóan még tudja esetlegesen növelni. De azáltal 
tényleg az „egy szavazat egy tag” valahogy próbálja ezt a fajta egyenlőtlenséget ebből a 
szempontból meg kiegyenlíteni.  

Úgyhogy Sanyival értek egyet, hogy most ezt fogadjuk el, és akkor majd az élet 
bizonyítja, hogy ez hogyan tud érvényesülni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Sáringer-Kenyeres Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Én még arra lennék 

kíváncsi, hogy most nem kötelező a kamarai tagság, és Horváth István alelnök úrhoz 
csatlakozom ebben, hogy mi lesz majd akkor, amikor kötelezővé válik, ha kiderül, hogy azok 
a nagyok nem is biztos, hogy egy nagyok, hanem több kicsik, vagyis hát nem olyan nagyon 
kicsik, tehát tulajdonképpen csoportok, és mindegyik majd be fogja fizetni szépen a maga kis 
tagdíját. Ez is egy pozitív dolog lenne. 

A másik pedig, ha jól végiggondoljuk a kamarának azokat a feladatokat, amik 
biztosítva vannak, akkor ez a kicsiken fog segíteni, a nagy gazdálkodók, akik nagyban, 1000 
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hektár fölötti mértékben gazdálkodnak ma Magyarországon, rendelkeznek agrármérnökkel, 
tehát rendelkeznek a szakértelmekkel általában. A kamarai törvény, ami most előttünk van, az 
pedig a szaktanácsadást alapvetően a termelő felé, a kicsik felé fogja áramoltatni, tehát az 
általuk befizetett pénznek is egy jó része erre lesz felhasználva, hogy a kisebb méretű 
gazdálkodókat segítsék információval, illetve tudásanyaggal. Úgyhogy én azt támogatnám, 
hogy egyelőre maradjon a limit, és felül kell vizsgálni majd a későbbiekben. 

 
ELNÖK: Szavazásra teszem fel a 4-es indítványt. Ki az, aki támogatja Csizi Péter 

indítványát? Aki igen, az kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) Ez egyértelmű többség. 
5., Sáringer-Kenyeres Tamás indítványa. Tárca álláspontja? 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja a tárca az 5. 

számú módosító, illetve kiegészítő javaslatot, mivel teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy 
működjön együtt az agrárkamara a többi kamarával a közfeladatok teljesítése során, tehát ez 
egyértelműen támogatandó. 

 
ELNÖK: Rendben. Jogász kollegáktól kérnék szépen majd egy kis segítséget, mert ez 

a mondat így értelmezhetetlen, tehát ezt valahogy pontosítani kellene. (Jelzésre:) Sáringer 
Tamásnak adok szót. Az utolsó tagmondat nem értelmezhető. 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, 

„közfeladatait, a bevonásukkal látja el”. Erre a pontosításra szeretném kérni a jegyzőkönyv 
szerint a módosító javaslatot, tehát nem „nyújtja”, hanem „látja el”. 

 
ELNÖK: Én változatlanul azt kérem, hogy ne most kezdjünk szövegezési 

pontosításba, hanem ennek a Házszabály szerinti formuláját kérném szépen, itt vannak jogász 
kollegák a főosztálytól. Értettem, a tárca támogatja, és azt kérném szépen, hogy az értelmező 
pontosítást tegyük majd meg, hogy amikor a parlament elé kerül, akkor egyértelmű legyen a 
szöveg. 

Kérdés, észrevétel van-e ezen kívül? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazásra teszem föl. Ki 
az, aki támogatja az indítványt? Az kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag 
támogatjuk az indítványt. Kérem a szövegezés pontosítását elvégezni. 

6. számú indítvány, Koszorús László képviselőtársunké, amely összefügg a 7. számú 
indítvánnyal. Tárca álláspontja? 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tartjuk 

támogathatónak. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Egyharmadot se kapott. 
Most térnénk rá azokra az indítványokra, amelyek az 5 óra előtti utolsó pillanatokban 

érkeztek, ezért az ajánlástervezetben nem kerültek lefűzésre. Elvileg a képviselőtársaim és a 
tárca képviselői is megkapták ezeket az indítványokat, úgy tudom. Három ilyen indítvány 
van, amely a T/7930/7., majd /8., majd /9. sorszámot kapták az iromány-nyilvántartó szerint. 
Most a 7. sorszámú indítvánnyal kezdenénk, amely szintén Sáringer-Kenyeres Tamás 
indítványa. Nem tudom, hogy sikerült-e ezeket beazonosítani. Itt legfölül van, T/7930/7., ilyet 
legyünk szívesek keresni, amely a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdése módosításával indul.  

A tárca jelezze, hogyha beazonosította az indítványt, és ha készen állnak a válaszra. 
Sorrendben kezdenénk, a /7-es, amely 1. pontjában a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének 
módosítására tesz javaslatot. 



 19 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az 1. pontot nem tartjuk 

támogathatónak, mert ott már az előbb támogathatónak tartottuk az 1 milliót. 
 
ELNÖK: Igen, a módosítás a tagdíjfizetés mértékére tesz egy variációs javaslatot. Ha 

jól értem, a tárca ezt a módosítást nem támogatja. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem, nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Egyharmadot se kapott. 
Ugyanezen /7-es indítvány benyújtásakor a 2. sorszámú indítványra térnénk rá, 

amelyben az elnökség tagjainak létszámára, annak módosítására tesz javaslatot az 
indítványtevő, hogy ne a megyei szervezeti elnökök mindegyike vegyen részt, hanem az 
összes megyei elnök által választott négy fő vegyen részt az elnökségben. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azért nem tartjuk 

támogathatónak, mert az előbb már támogattuk… Bocsánat, nem. Van egy másik javaslat, 
amit majd támogatni fogunk, ezt nem tartjuk támogathatónak. 

 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 

támogatja az indítványt? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Egyharmadot se kapott. 
Ugyanezen 7-es indítványnál a 3. sorszámú módosítás, amely a 43. §-t nyitná meg, az 

ügyészség helyett a minisztert vezeti át felügyelő, ellenőrző… 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tartja a tárca 

támogathatónak. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 1. Kisebbség, egyharmadot se kapott. 
Ugyanezen indítványsor 4. sorszámú javaslata, amely a törvényjavaslat 45. §-át nyitná 

meg, és a „jogutódlás” szót szeretné törölni. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tartjuk 

támogathatónak. (Közbeszólások.)  
 
ELNÖK: Egy kis csendet kérnék szépen, mert így a gyorsíró nem fogja tudni rögzíteni 

az elhangzottakat. Azt szeretném kérdezni, hogy mi történik a jelenlegi törvények alapján a 
Magyar Agrárkamarával, jogutódja lesz-e az önök elképzelése szerint a mostan netán majd 
életre hívott Magyar Agrár, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Természetesen igen. 
 
ELNÖK: És akkor nem kell mégsem ide, vagyis… Értem, így megértettem. Kérdés, 

észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. A tárca nem támogatja tehát. Ki az, 
aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Egyharmadot se kapott. 

Ugyanezen indítványsor 5. sorszámú indítványa, amely a 45. § (9) bekezdését nyitná 
meg. A tárca véleményét kérdezem. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ezt támogathatónak tartjuk. 
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ELNÖK: Tehát a „mandátum” szó kivételét javasolja, és a „megbízatás” szót helyezi e 

helyébe. A tárca támogatja. Kérdezem a tagokat, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) 
Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki támogatja az indítványt? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 
Ez egyhangú. 

Rátérnénk a T/7930/8. sorszámon benyújtott indítványsorra, szintén Sáringer-
Kenyeres Tamás indítványa, három pontban foglalja össze az indítványát. Az 1. pontban a 
törvényjavaslat 2. § b) pontját nyitná meg, hogy pontosítsuk, hogy mindenki ugyanazt a 
módosító indítványsort nézze. A tárcát kérdezem, amikor készen áll a válaszra, akkor jelezze, 
tehát az 1. pontban. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem tartjuk 

támogathatónak. 
 
ELNÖK: Tehát azt gondolja, hogy a vadgazdálkodási tevékenységeket folytató 

szervezetet ne nevezzük gazdálkodó szervezetnek, ez az indítvány lényegében kivenné belőle. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, de ez egy értelmező 

rendelkezés, tehát ez egy gyűjtőfogalom. Tehát a törvénynek… 
 
ELNÖK: Jó, nem kell indokolni, értettük; ha kérünk indokolást, akkor persze kell. 

(Sáringer-Kenyeres Tamás jelentkezik.) 
Kérdés van. Tamás! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): Ha jó papírt nézek, akkor itt arról van 

szó, hogy a vadgazdálkodási tevékenységet folytató egyesület törlését kérné. Az egyesületek 
alapban nem szoktak végezni gazdálkodási tevékenységet, illetve van egy jogszabály, ami 
meghatározza, hogy ha végeznek valahány százalékban, akkor gazdasági társaságnak 
minősülnek. Tehát magát az egyesületet ide bevonni én nem tartom logikusnak. Bármilyen 
egyesület, tehát az egyesületi forma nem gazdálkodási egység. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A nevében is az szerepel, 

hogy vadgazdálkodási tevékenység. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): Mert a vadakkal történő gazdálkodás 

tervezésével, szervezésével foglalkozó egység. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ebben az esetben szerintem 

ott van a helyük az agrárkamarában, ahol az összérdeküket képviselni tudják. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): Rendben, elfogadom, én csak kérdezem. 

Tehát hogy… 
 
ELNÖK: Akkor egyértelmű. A tárca nem támogatja. Van még további kérdés? 

(Jelzésre:) Győrffy Balázs! 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Hadd fűzzek hozzá egy rövid gondolatot. Szerintem 

nagyon fontos, hogy a gazdálkodók és a vadásztársaságok egy platformon legyenek, ugyanis 
elképesztő, hogy egyes vadásztársaságok milyen vadkárokat okoznak, és szerintem nagyon 
fontos, hogy ezt kamarán belül lehessen rendezni. 
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ELNÖK: Tételezzük fel, hogy a vadak okozzák ezt a kárt, nem a vadásztársaságok. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Annyiban pontosítanék, hogy a vadásztársaságok mint 

a vad gazdái nem térítik meg ezeket a károkat, mert így közvetve ők okozzák a kárt a 
gazdáknak, mivel nem hajlandóak megtéríteni sok esetben. Én most vadászemberként 
mondom ezt. Tehát ebben nagyon fontos lenne rendet vágni. 

 
ELNÖK: De én tartok tőle, hogy nem ebben a törvényben kellene, ez egyébként 

teljesen jogos, egy régi, nem is tudom, hogy megoldható vitáról van-e szó, a vadkárok 
térítéséről és a biztosítási alapról, létezik, nem létezik, de tartok tőle, hogy nem az 
agrárkamarai törvénynél tudjuk ezt a kérdést megoldani. 

Tehát a tárca nem támogatja ezt az elsősorú módosító indítványt. A bizottsági tagokat 
kérdezem, ki az, aki támogatja, ezt kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) 1. Kisebbség, 
egyharmadot se kapott. 

A 2. és a 3. sorszámon benyújtott módosító indítványok szó szerint megegyeznek az 
ajánlástervezetben már megszavazott módosító indítványokkal, tehát ezeket nem teszem fel 
szavazásra. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bocsánat, nem szó szerint, 

de azt tartjuk támogathatónak, amit korábban is támogathatónak tartottunk. 
 
ELNÖK: Elnézést, vissza kell vonnom az előbb tett kijelentésemet. Valóban a c) 

pontban további szószerkezeti bővítések vannak. Kénytelen vagyok feltenni ezek után a 2. 
sorszámon benyújtott indítványt, amely a törvényjavaslat 5. §-át új, (6) bekezdéssel 
egészítené ki. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatható. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, egyharmadot se kapott. 
Már meg se merem kérdezni, hogy akkor a 3. sorszámon benyújtott szó szerint 

megegyezik-e a már megszavazott verzióval. Az megegyezik, akkor viszont erről nem 
rendelnék el szavazást, mert ezt egyébként is támogattuk és megszavaztuk az ajánlástervezet 
3. pontjában. 

Ekkor rátérhetünk a T/7930/9. sorszám alatt benyújtott, Győrffy Balázs által jegyzett 
módosító indítványi sorra. Több van. Az indokolási résszel vannak elválasztva az egyes 
benyújtott indítványok. A tárcánál megvan az indítványsor? (Dr. Fodor Katalin: Igen.) Tehát 
az 1. pontja a 7. § (1) bekezdés i) pontját pontosítja, a „regisztrációs” szót „nyilvántartási” 
szóra. A tárca álláspontját kérdezem az 1. pontnál.  

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
A 2. pontban a törvényjavaslat 8. §-át nyitná meg az alábbi (2)-(5) bekezdéseknél, és 

újjal egészíti egyben ki. A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

A 3. számú indítvány a 12. §-t nyitja meg, (4), új bekezdéssel egészíti ki. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 
4. pontban a törvényjavaslat 21. §-át nyitja meg, és (4), (5) új bekezdéssel egészíti ki. 

A tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 
5. pont, amely a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésének d) pontját nyitja meg, beszúrja 

a „mikro” szót is. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? Kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 
6. sorszámú indítvány, amely a 23. § (5) bekezdését nyitja meg és módosítja az 

alábbiak szerint. A tárca álláspontja? 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Sajnos nem tudjuk 

támogatni, hogy számon kérhető legyen.  
 
DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): (Mikrofon 

használata nélkül:) Igen, így van, számon kérhető legyen, és a 19. § (2) bekezdés e) pontja 
mondja, hogy a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik a választott tisztségviselő kiadásának 
jóváhagyása, szerintem ez a két bekezdés összefügg, tehát azért, hogy számon kérhető legyen 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Munkajogi felelősség, 

satöbbi. 
 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja ezt a 6. pontban most tárgyalt indítványt. 

Kérdezem, kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 1. Kisebbség, egyharmadot se kapott. 

A 7. ponthoz érkeztünk, a törvényjavaslat 27. §-át nyitja meg, és az (1), (2) bekezdését 
az itt jegyzettek szerint módosítaná. A tárca álláspontját kérdezem. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogathatónak tartjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? Kézfeltartással ezt jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. 
8. sorszám, amely a törvényjavaslat 28. §-át nyitja meg, (2) bekezdéssel, újjal egészíti 

ki. A tárca álláspontja? 
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DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogathatónak tartjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Nincs. Szavazunk róla. Ki az, aki 

támogatja? Kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): A 9-est és a 10-est visszavonnám. 
 
ELNÖK: Ezt megteheti a benyújtója. Akkor viszont a továbbiakban nem látok olyan 

indítványt, amelyről szavaznunk kellene. (Jelzésre:) Ódor Ferencnek adok szót. 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Bocsánat a renitenskedésért, de 

ez az idény végi forma. Van egy kérdésem. Sáringer-Kenyeres Tamásnak volt két javaslata, 
hogy nem keletkezik agrárkamarai tagság, és ott felsoroljuk a Magyar Vadászkamarát vagy 
valamely hegyközséget, ez az, amit elfogadtunk. Van egy másik, amelynél pedig az van, hogy 
a magyar vadászkamarák vagy más vadászati szakmai szervezet országos vagy területi 
szervének… (Sáringer-Kenyeres Tamás: Ezt nem fogadtuk el.) Bocsánatot kérek, hadd 
mondjam már végig. 

Szerintem az a javaslata Sáringer úrnak pontosan azt hozza, most csak a Magyar 
Vadászkamarát vettük, és akkor milyen más vadászati… Aki vadászember, biztos tudja, 
vadászati védegylet és még nem tudom, mik vannak. Akkor most ők igen, csak a 
vadászkamara nem? Hogy tudjuk megindokolni, van-e ennek indokoltsága, hogy csak a 
vadászkamarát vegyük? A többiek nincsenek ilyen nagyságrendben, de szerintem országos 
szervezetük van.  

Tehát csak szeretném fölhívni a figyelmet, és lehet azt mondani, hogy nagy marhaság, 
amit előhozok, csak akkor tessenek azt mondani, hogy nincs vele gond, de ha csak azt 
mondjuk, amit elfogadtunk… Teljesen egyetértettem Tamásnak azzal a gondolataival, hogy 
az állatorvosi, növényorvosi kamara, a Magyar Vadászkamara és a hegyközségek. Egy. A 
másik, amit ő előterjesztett, ugyanúgy állatorvosi, növényvédők, a magyar vadászkamarák, 
vagy más vadászati szakmai szervezet országos vagy területi szerve. Van-e más szakmai 
vadász… Tehát erre volna kérdésem, hogy akkor miért osztanánk meg, hogy a vadászkamara 
nem, a másik meg igen. Tehát csak ezt a dilemmát, hogyha azt mondod, hogy nem probléma, 
akkor én teljesen elfogadom. 

 
ELNÖK: Ha jól látom, nem én vagyok ugyan az előterjesztő, de ha jól értelmeztem, 

akkor először is ezek mentességet adnak, tehát amelyek itt fölsorolásra kerültek, azok nem 
kell hogy automatikusan kötelező érvénnyel az újonnan megalakuló agrárkamarának tagjai 
legyenek. Miért? Mert ők már önálló törvényben szabályozott kamarákként más leírásban 
működnek. A vadászoknál pedig csak egy kamara van, a Magyar Vadászkamara. Van más 
érdekképviseleti szervük, de az nem működik, nincs kamarai jogosítványa, ha én ezt jól 
tudom, még a hegyközségnek is van kamarai jogosítványa, sőt további jogosítványok is 
vannak a hegyközségnél. De megadom a szót a tárca képviselőjének, hogy egyformán 
értelmezzük-e. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, hasonlóan 

értelmezzük. Tehát az volt itt a cél, hogy gyakorlatilag egy köztestületet hozunk létre, és a 
többi köztestület tagsági körét határoljuk el ettől a köztestületétől. Nem terjed ki ez az 
elhatárolás az érdekképviseleti szervezetekre vagy egyesületekre, egyesületi tagságra. Tehát 
mi kizárólag arra törekedtünk, hogy a javaslat végén lévő, a mellékletben szereplő 
tevékenységeket végző tagok lehetőleg ne legyenek a kettős tagság áldozatai. Az a), b), c) 
pontban felsorolt kamarák tagjai, illetve a hegyközségek történelmileg egy egyedi 
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szervezetnek minősülnek, tehát ezek, amelyeket a szőlő-, borfeldolgozási tevékenységük 
miatt belevettük ebbe a körbe, de nem volt koncepcionális elképzelés vagy cél az, hogy a 
kamarai tagságon kívül más tagokat is mentesítsünk. 

 
ELNÖK: Igen. (Jelzésre:) Győrffy Balázsnak adok még szót. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Én megfogalmaznám aggályaimat ezzel az elfogadott 

módosítással kapcsolatban. Több tízezer vadász van ebben az országban, azoknak egy jelentős 
része gazdálkodik. Ezek az emberek ezek szerint csak önkéntes tagsággal lehetnek tagjai a 
Magyar Agrárkamarának? Mert nem keletkeztet kamarai jogviszonyt, hogyha valaki 
vadászkamarának tagja. Mondjuk az önkéntes tag, mondjuk a gazdatársadalomnak egy 
jelentős része vadászik is egyébként. Most ezek az emberek - szeretnék tisztán látni - nem is 
viselhetnek majd tisztséget mint önkéntes tagok az agrárkamarában? 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): A vadászkamara nem 

gazdasági kamara, tehát más, jogalanyisággal tagja valaki a vadászkamarának, és a gazdasági 
tevékenysége által tagja az agrárkamarának. Tehát ha a vadászati tevékenységét 
meghatározott, bármilyen szervezeti formában végzi, akkor tagja lesz agrárkamarának. 

 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Bocsánat, itt külön hajóban evezünk. A 

vadászkamarának nem a vadászatra jogosult a tagja, tehát nem a vadásztársaságok a kamarai 
tagok. A vadásztársaságok a vadászati védegylet tagjai. Tehát a vadászkamara tagjai 
személyek, és eszerint az van a módosítóban, bocsánat, hadd keressem elő, mert szerintem 
ebből komoly probléma lesz, tehát tisztázzuk… Az (1), (2) bekezdés az 5. §-ban kimondja, 
hogy mikor keletkezik kamarai jogviszony, a (6) bekezdés meg azt mondja, hogy az (1), (2) 
bekezdéstől eltérően nem keletkezik agrárkamarai tagság, ha az érintett személy tagja például 
a Magyar Vadászkamarának. Tehát aki tagja a Magyar Vadászkamarának, az egy sem lesz 
tagja az agrárkamarának. Tehát innentől kezdve ő csak önkéntes tag lehet. És kérdezném, az 
önkéntes tag választható-e tisztségre. (Dr. Fodor Katalin: Igen. Tehát…) 

 
ELNÖK: Egy pillanat. Így nem tudunk jegyzőkönyvet vezetni egészen biztos. Azt 

kérném, hogy amikor a kormány válaszol, akkor csak a kormánynál legyen a szó. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Tehát én még továbbra is azt mondom, hogy nekem ez 

erősen kétséges, hogy miért kell a több tízezer vadászt kivonni az agrárkamara hatálya alól. 
Nekem ez nem tiszta. (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) Tamás, bocsánat, hogy kicsit 
ilyen klubdélutánszerűbe megyünk át, de ide van írva, hogy nem keletkezik agrárkamarai 
tagság, ha tagja az állatorvosi, növényvédő mérnöki, növényorvosi, vadászkamarának vagy a 
hegyközségnek. Ezzel egyébként kivesszük a hegyközségnek minden bortermelő tagját, 
innentől kezdve akkor a szőlészeti osztályt hogy a fenébe fogja megalakítani a Magyar 
Agrárkamara, amikor önkéntes lesz a tagság ott, nem keletkezik kötelező tagság a szőlő-, 
bortermelők körében. 

 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Az az igazság, hogy sokat 

gondolkodtunk ezen. A kettős tagság ezekben az esetekben nagyon-nagyon sok fejtörést 
okozott nekünk is, de a többségnek az volt a véleménye, hogy kerüljük el a kettős tagságot, 
mert nem kívánnak például a növényorvosok vagy az állatorvosi kamara tagjai az 
agrárkamarában is tagdíjat fizetni. Tehát nem a jogosultsági oldalról közelítették meg, hanem 
a kötelezettségi oldalról.  
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Azért tartottuk támogathatónak most ezt a módosító javaslatot, ha már eddig szóba 
került, és valaki indítványozta, mert úgy gondoltuk, hogy akkor valószínűleg van egy ilyen 
igény ezeknek a kamaráknak az oldaláról, hogy ők nem kívánnak kamarai tagságot a saját 
tagjaikra kiterjeszteni vagy bővíteni. 

 
ELNÖK: Érdemi hozzászólást kérek még. Megjegyzem, hogy minden indítványról 

szavaztunk, ezt úgy zárójelbe teszem. Tehát még beszélgethetünk róla egészen sokáig. 
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Bocsánat, még annyival kiegészíteném, hogy a 

vadászkamarai tagság helyzetét én kivenném, az állatorvosit meg a növényvédő mérnökit, 
növényorvosit, akármit el is tudom fogadni, a vadászkamarát kivennénk, a hegyközségeknél 
viszont az állatorvos meg a növénymérnök, növényorvos nem effektíve gazdálkodó emberek 
vagy társaságok, a vadászkamara vonatkozásában viszont rengeteg gazdaembert kiveszünk a 
törvény hatálya alól. Ezzel a magam részéről nem tudok azonosulni. Amennyiben meg a 
hegyközségeket is kivesszük, akkor a szőlészet, borászat egy az egyben kikerül az 
agrárkamara hatálya alól, amivel nem tudom, hogy akkor mit fogunk kezdeni. 

Köszönöm. 
Még egy észrevételem hadd legyen a jegyzőkönyvnek. Ezek hivatásrendi kamarák, 

tehát én azt gondolom, ez alapvetően más, mint ami az agrárkamara önmagában lesz, ami 
azért egy sokkal szélesebb spektrum. 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, annyit hozzá szeretnék tenni, lehet, hogy nem jutott el 

mindenkinek, de a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a törvényjavaslatot elemezve azt kérte - 
ami most teljesül is -, hogy nem szeretnék, ha dupla tagság lenne a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa és az agrárkamara esetében. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ezeket a kamarai 
feladatokat ellátja. 

A vadászoknál nem értek egyet azzal, hogy minden vadász automatikusan tagja 
kellene hogy legyen a kamarának. Tagja lesz akkor, hogyha ő egyébként egyben gazdálkodó 
is, akkor meg a másik rendszer alapján az fog lenni. (Győrffy Balázs: Nem.) Miért nem lesz, 
már elnézést? Egy szántó-vető, gazdálkodó, földműves ember? Elnézést, ne bonyolítsuk ezt a 
dolgot, benne lesz. 

Nem figyeltél, Balázs, a hegyközségi tagok nem lesznek benne, a hegyközség egy 
kvázi kamarai jellegű szervezetnek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának kötelező tagjai, 
minden szőlőtermelő kötelező tagja, tehát nem akartuk duplikálni. Pont az eredeti 
törvényjavaslat szövegezése ellen tiltakozott, bocsánat, fogalmazott meg egy észrevételt a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, amelyet most gyakorlatilag orvosoltunk ezzel a kivétellel, 
de a Hegyközségek Nemzeti Tanácsán kívül nincs olyan országos lefedettségű képviseleti 
szerv, például a méhészeknek vagy a kukoricatermelőknek, vagy nem tudom, a cukorrépa-
termelőknek, akik ugyanolyan testületi feladatot ellátnak, mint maga a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa. Ez a különlegessége csak a szőlőtermelőknek van meg, ez egy más uniós 
jogrend miatt van így, de ne is vitassuk ezt. Tehát ott elvégződik a kamarai tagság 
automatizmusa, kötelezettsége. 

Sáringer-Kenyeres Tamásnak van-e még érdemi hozzászólása? (Jelzésre:) Úgy érzi, 
hogy van. Megadom a szót. 

 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (Fidesz): Én csak annyit szeretnék ezzel 

kapcsolatban mondani, kérném az államtitkár urat, hogy elemezzék ki ezt, aztán én 
visszavonom nagyon szívesen az indítványomat, ha ez ilyen kételyeket ébreszt. 
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DR. BUDAI GYULA államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnök úr, én teljes 
mértékben egyetértek az érveléssel, mert amit Győrffy Balázs képviselőtársam mond, abban 
van logika, a logika pedig az, hogy nem vadásztársasági tagként, hanem gazdálkodóként, 
tehát másképpen tagja a kamarának. Tehát nem biztos, hogy vadásztársasági tagként kell 
tagnak lenni. Az az érvelés, hogy az a nagyon sok vadász gazdálkodik, és akkor 
gazdálkodóként is, teljesen logikus érvelés, én úgy gondolom. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Még az előterjesztő kért szót. Megadom a szót. 
 
DR. FODOR KATALIN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egy példát szeretnék. Ha 

például én ügyvéd vagyok, és ügyvédi kamarai tag vagyok, és mondjuk tulajdonos vagyok 
egy cégben, akkor a cégem az agrárkamara tagja lesz, ha agrárgazdasági tevékenységet 
folytat, nyilván én nem lehetek, de egy ilyen hasonló logika alapján kellene elképzelni ezt a 
vadászkamarai tagságot. Egyébként ha a vadászkamara részéről vagy esetleg más kamara 
részéről érkezik az átmeneti időszakban olyan megkeresés a tárcához, hogy vegyük ki ezt, 
akkor mi nyitottak vagyunk, de maradjon ez most így. 

 
ELNÖK: Farkas Sándor! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Engem a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa zavar ebben 

az esetben, megmondom őszintén. Tudom, Sándor, hogy nektek ez a lobbi egy marhaerős 
lobbi már 20 éve vagy 30 éve, ezzel tökéletesen tisztában vagyok, de engem akkor is zavar, 
már csak azért is, mert hivatkoztál a cukorra. Magyarországon egyetlenegy cukorgyár van, 
meg van száz termelő, ennek az érdekei ugyanazok, mint a hegyközségben a 
szőlőtermelőknek. Tehát efelől kétségem sincs. (Elnök: De nincs kamarájuk.) Jó, most ebben 
vitát én nem akarok nyitni, de ebből a szempontból én azért az aggályomat fejezem ki, vagy 
inkább a meg nem értésemet, hogy ilyen módon gyakorlatilag egy agrárkamarai 
piacszabályozástól kezdve az egész ágazati rendszeren keresztül a szőlő és a bor úgymond 
felülkerekedik mindenen. 

Ezt én elfogadni… Ne haragudjatok, biztos, hogy sok mindenkinek ez érdeke, ez 
tetszik neki, van mondjuk egy ilyen hagyomány is már, de ezt én mint az ágazat egyéb 
szereplője nem tudom elfogadni. De ez csak inkább megjegyzés volt, és nem vitát akarok 
ebben nyitni. Én pusztán a belső integritásból mondtam ezt. 

 
ELNÖK: Még egyszer emlékeztetnék mindenkit, hogy a szavazás megtörtént, de azért 

azt az apró megjegyzést megteszem, hogy aki ma Magyarországon szőlőt termel 500 
négyzetméter fölött, annak kötelező hegyközségi tagnak lenni, és kötelező hegyközségi tagi 
hozzájárulást fizetni. Magyarul, itt kvázi dupla kamarai tagdíj fizetése lenne a 
szőlőtermelőnek, ő pedig megkérdezi, hogy tessék mondani, miért, miért fizessek a most 
megalakuló kamarának, és miért fizessek, törvény rendelkezik a kötelező hegyközségi 
hozzájárulási díjról. Akkor ezt a problémát is valakinek netán fel kellene oldani. Úgy néz ki, 
hogy a feloldás az, hogy nem kell ennek az agrárkamarának tagjának lenni, de köztestületi 
tagként a hegyközség ellátja ezeket a feladatokat. 

Amennyiben nincs további kérdés és észrevétel, és nincs további indítvány, amelyről 
szavaznunk kellene, ezt az 1. napirendi pontot lezárom. Államtitkár úrnak és segítő 
kollegáinak megköszönöm az intenzív együttműködést, és köszönöm, hogy együtt tudtuk 
értelmezni a módosító indítványokat. Az 1. napirendi pontot lezárom. 
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Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7925. szám, új/átdolgozott változat a T/7815. szám helyett) 
(Dr. Simicskó István (KDNP) képviselő önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amelyben bejelentem, hogy az állattenyésztésről szóló 
törvénytervezethez kapcsolódó módosító indítvány nem érkezett, úgyhogy ezzel letudtuk a 2. 
napirendi pontot is. 

Nem látunk most olyan indokot, ami miatt nekünk csütörtökig ülésezni kellene, de ez 
bármely pillanatban megváltozhat, de egyelőre nem rendelek el bizottsági ülést. 

Az Egyebeket is lezárom. Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 42 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


