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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 
2012. október 8-án, hétfőn, 11 óra 36 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

A hegyközségekről szóló törvényjavaslat (T/8604. szám)  

(Tiffán Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

  

2. Egyebek  
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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)  
Hanó Miklós (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Varga Géza (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Szabó Rebeka (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Ángyán József (Fidesz) megérkezéséig Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Hanó Miklósnak (Fidesz)   
Győrffy Balázs (Fidesz) Pócs Jánosnak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Farkas Sándornak (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP) megérkezéséig Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) megérkezéséig Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Megjelent  
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető  

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 a minisztérium részéről a kormány képviseletét ellátókat, Feldman Zsolt helyettes 
államtitkár urat máris látom ebben a pozíciójában.  

A napirend elfogadása 

Elnöki javaslat 

A bizottsági tagok megkapták a napirendtervezetet, amelyben egy érdemi 
napirendipont-indítványunk van, és az egyebek. Mielőtt megkérdezném a bizottsági tagokat, 
hogy a kiküldött napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, nekem előterjesztőként 
van: az 1. napirendi pont levételét fogom javasolni. (Szabó Rebeka: Ne már! - Derültség.) 
Kérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye a napirendtervezethez. (Gőgös Zoltán: Így 
már nincs. Innentől már nincs.) Nincs. (Farkas Sándor az ellenzéki képviselőknek: Örüljetek 
neki! - Szabó Rebeka: Én azért szeretnék szólni. - Közbeszólások.) Tisztelettel nyugalmat 
szeretnék kérni. Szabó Rebekának adok szót.  

 

Hozzászólások 

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak érdeklődnék, hogy mi 
ennek az oka. Itt vagyunk mindannyian, itt van ennyi kamera, és egyszer csak eltűnik az 
egyetlen napirendi pont? Csak kérdezem. (Farkas Sándor közbeszól.)  

 
ELNÖK: Remélem, hogy nem a kamerák és a vendégek miatt vagyunk itt, hanem a 

meghívó miatt. (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Én is szeretném tudni, mi az oka annak, hogy az elnök úr 

ezt levételre javasolja a napirendről, hiszen ha nem vennénk le, akkor alkalmunk volna 
megtárgyalni azt, hogy miért nem alkalmas általános vitára (Derültség.), míg hogyha 
levesszük, akkor nem tudjuk azt a szakmai vitát lefolytatni, amely igen tanulságos volna 
ebben az esetben.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nekem csak egy rövid megjegyzésem van. Én is ezt 

akartam javasolni, úgyhogy egyetértek az elnök úrral, hogy vegyük le a napirendről. 
(Közbeszólás: A levétellel. - Varga: Mivel, hogy vegyük le?) Igen, hogy vegyük le a 
napirendről, igen.  

 
ELNÖK: Így most már mindegyik frakció hozzászólt - a KDNP nem, nem is láttam, 

hogy jelentkezett volna a képviselője - a napirendtervezethez.  
A javaslat a Fidesz-frakció most véget ért frakcióülésének a döntése miatt van, 

maradjunk egyelőre ennyi indoklásban! (Sáringer-Kenyeres Tamás: A Fidesz-KDNP közös 
ülése!) Szeretném jelezni, hogy a téma folytatódni fog, de a frakció is úgy érezte, hogy nem 
minden érintett és nem kellő mélységben került bevonásra az ominózus egyéni képviselői 
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indítvány benyújtásakor. Időt kért a frakció és a szőlészet-borászathoz értő képviselők 
csoportja erre, hogy ez az előterjesztés, amennyiben továbbra is érdeminek látja a frakció, 
egyeztetés után kerüljön majd újra vissza.  

Szeretném jelezni, hogy Horváth István alelnök úr jelezte, hogy egyetért azzal, hogy 
ezt a napirendről levegyük, de az egyebekben - és itt meg akartam jegyezni, hogy van még 
egy napirendi pontunk, az a címe, hogy egyebek -, amelyben érdemi döntést nem lehet hozni, 
látva a jelenlévők nagy számát nyilvánvalóan van egy-két olyan vélemény, amit ki 
szeretnének fejteni, Horváth István alelnök úr ehhez ragaszkodott. Az egyebekben bármilyen 
témakörben ki lehet fejteni a véleményünket döntéshozatal nélkül.  

Még mindig a napirendtervezet vitájánál tartunk. (Senki nem jelentkezik.) Ha további 
kérdés, észrevétel nincs, akkor most szavazásra kerül sor.  

Szavazás a napirendtervezethez tett javaslatról 

Ki az, aki egyetért azzal, hogy az 1. napirendi pontot vegyük le a napirendről? Aki 
igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség mindenféleképpen. Ha jól veszem 
észre, a Jobbik frakciója vagy tartózkodik vagy… (Varga Géza: Tartózkodunk.) 
…tartózkodással jelezte a szavazási szándékát.  

Szavazás a napirend elfogadásáról 

Most már akkor az elfogadott napirendtervezetről fogok szavaztatni. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy az így módosult napirendet tárgyalja a bizottság. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás. - Látható többség.) Ezek szerint fogunk haladni.  

Egyebek 

Egy napirendi pontunk, az egyebek maradt. Horváth István alelnök úrnak adok szót.  
 

Horváth István (Fidesz) tájékoztatója 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottsági Tagok! Tisztelt Jelenlévők! Az egyebekben csak arról szeretnék tájékoztatást adni, 
hogy a múlt héten, amikor ez a törvényjavaslat benyújtásra került, én kaptam egy felkérést a 
Mezőgazdasági bizottság részéről, hogy legyek a témafelelőse ennek a témának, és ennek 
megfelelően én ma megfigyelőként részt vettem a dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár úr 
által összehívott szakmai egyeztetésen, amelyen a borászatot érintő szakmaközi szervezetek, 
valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is részt vett. Ez egy nagyon konszenzusos és egy 
nagyon korrekt egyeztetés volt, ahol a résztvevők mindegyike kifejtette azt a véleményét, 
hogy a hegyközségekről szóló törvényjavaslatnak a módosítása időszerű, és az előttünk lévő 
javaslat egy jó alapot ad arra, hogy a következő időszakban kiemelt szerepet töltsön be a 
törvényalkotásban a hegyközségekről szóló törvényjavaslat, viszont mindenféleképpen 
szükséges, hogy a törvényjavaslat pontosításokat tartalmazzon, és ehhez időre van szükség. 
Ezért is értek én is egyet azzal, hogy ezt vegyük le a napirendről, mert feltételezem azt, hogy 
erre nem egy-két nap időre van szükség, hanem annál hosszabb időre, és én azt gondolom, 
módja lesz majd a bizottságnak a törvényjavaslat kapcsán, majd miután ez vissza fog jönni, 
dönteni arról, hogy általános vitára alkalmas-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy meg kell 
adni a lehetőséget, hogy egy hosszabb, konszenzusos egyeztetés legyen, de mindenféleképpen 
- még egyszer hangsúlyozom - az volt a jelenlévők mindegyikének a véleménye, hogy a 
jelenleg hatályban lévő hegyközségekről szóló törvény módosítása szükséges, és az itt lévő 
anyag egy megfelelő alap arra, hogy ez a módosítás a jövőben létrejöjjön. Úgyhogy én 
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köszönöm a bizottság tagjainak, hogy támogatták azt, hogy ezt most ne tárgyaljuk, hanem egy 
későbbi időszakra prolongáljuk ezt a dolgot. Köszönöm szépen.  

 

Hozzászólások 

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltán! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Értjük ezt az egyebekben 

bejelentett dolgot. Én arra szeretném felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy 2012. május 18-án 
kaptam én egy írásbeli kérdésre a miniszter úrtól egy választ, amelyből szeretnék felolvasni 
egy mondatot: „A hegyközségek stabil működését a jogszabályok és a költségvetési források 
kellően megalapozzák. A szervezetek közel 20 éves eredményes működése, illetve 
szerteágazó tevékenysége azt bizonyítja, hogy a szőlő-bor ágazatban ilyen mélyen beágyazott 
szervezetrendszer működésére a jövőben is szükség van.”. Nekem az a véleményem, hogy ezt 
a benyújtott jogszabályt nem lehet ehhez igazítani, tehát biztos vagyok benne, hogy egy új, 
nem ezzel a szöveggel egy új, teljesen más alapokon nyugvó hegyközségi törvény kell, 
ugyanis ez teljesen szembemegy ezzel a mondattal, és látjuk, hogy mekkora vihart kavart az 
elmúlt hét néhány napján ez a törvényjavaslat. Mi természetesen minden olyan módosításhoz 
partnerek vagyunk, amely ennek a rendszernek a stabilitását szolgálja, különösen annak 
fényében, hogy tavasszal nagyon sok állami feladat került ehhez a szervezethez… 

 
ELNÖK: Amit ti vettetek el. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …, igaz, hogy források nélkül, azért erről is kell majd 

beszélnünk. De az, ami most előttünk van, vagy hát most már nincs, mert akkor ezek szerint 
nincs előttünk ez a törvényjavaslat, az homlokegyenest szembemegy minden józan ésszel és 
minden olyannal, ami a magyar borászatot szolgálná. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Azt, hogy ez miért nem volt alkalmas általános vitára, én 

most akkor nem kezdem el indokolni, és nagyon örülünk annak, hogy akkor a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa is ott volt ezen az egyeztetésen. Azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, 
hogy az egyebekben, ahol döntés nem születhet, van-e mód arra, hogy a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának képviselőjét meghallgassuk szakértőként (Horváth István: Nem téma 
most!), hogy a véleményüket megismerhessük, hogy mindannyiunk számára kijelölhessen egy 
olyan utat, amit ez a nagyon beágyazott önkormányzatisággal rendelkező szervezet szeretne, 
hogy akkor a további, későbbi képviselői munkánkban ezt mindenképpen figyelembe vegyük. 
Tehát van-e mód arra, hogy meghallgassuk, és ha van, akkor én nagyon szeretném, ha meg 
tudnánk hallgatni, hiszen szakértők meghallgatására mód van a bizottságban, a levelet a 
Hegyközségek Nemzeti Tanácsától valamennyien megkaptuk, gondolom, ez is gyakorlatilag 
egy szakmai anyag, és akár hogyha ez szóban itt elhangozhatna, az szerintem hozzáadna a 
vitához, és a tájékozottságunkat, a tájékozódásunkat segítené. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Nem nyitok szakmai vitát erről a kérdésről, mivel a napirendről levettük, 

éppen annak fényében, hogy az elkövetkező két hétben a HNT és a szakértői csoportja 
minden bizonnyal kikerülhetetlen lesz a további egyeztetésekben.  

(Jelzésre:) Szabó Rebeka! 
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SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm. Akkor csak így, az egyebek napirendi pontban 
pusztán megjegyezni szeretném, hogy én is nagyon örülök neki, hogy végre megkezdődött a 
szakmai egyeztetés a kormány, a Fidesz, illetve a törvényjavaslat benyújtója és a szakmai 
szervezetek között. Mindenesetre kicsit azért furcsállom, és csodálkozom, hogy Tiffán Zsolt 
nem jelent meg itt a bizottsági ülésen, mert én úgy gondolom, azért mégiscsak elmondhatta 
volna, hogy vajon amikor benyújtotta ezt a jó hosszú törvénymódosítást, akkor előtte miért 
nem jutott eszébe egyeztetni a kollégáival, a szakmával. Mondjuk ez, azt gondolom, jellemző 
egyébként az egész fideszes törvényhozási módra, hogy az érintettek megkérdezése nélkül 
nyújtják be rendszeresen a javaslataikat. (Farkas Sándor: Naa!) Nagyon örülök neki, hogy ezt 
most nem sikerült az eddigiekhez hasonló módon keresztülverniük a parlamenten, és majd 
érdeklődve várom azt a törvénymódosítást, amelyben már benne van a szakma álláspontja is. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további hozzászóló az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 

Az egyebek napirendi pontot lezárom.  
Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc)  
  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


