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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 

reggelt kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, 
kollégáinkat, vendégeinket, illetve a napirendi pontokhoz megjelent előadókat. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. A meghívóban négy napirendi pont került kiküldésre. Meg 
szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e kiegészítő javaslatuk, véleményük, illetve 
egyéb indítványuk. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazzunk a kiküldött napirendi 
javaslatról. Aki azzal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendi pontokat. 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pontunkra térünk rá. Ha jól tudom, dr. Villányi Imre főosztályvezető 
urat, Tóthné dr. Jászai Mária osztályvezető asszonyt és dr. Tóth Ágnes szakmai tanácsadót és 
Nagy János osztályvezető urat üdvözölhetjük. Nagy szeretettel köszöntöm őket. A bizottságot 
három pontban érintik a módosító javaslatok. Az 1. pontban Bödecs Barna képviselő 
módosító javaslata van előttünk. Meg szeretném kérdezni a kormány álláspontját.  

 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Jelezném, hogy kormányálláspontot tudok képviselni. Nem 
támogatjuk a módosító javaslatot, az irányával egyetértünk, a kivitelezését nem tudjuk ebben a 
formában támogatni.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Kérünk egy bővebb indoklást. 
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormánynak 

az volt az álláspontja, hogy a módosító javaslat irányát el tudja fogadni, de azzal nem ért 
egyet, hogy annak a módosító javaslat jelentőséget tulajdonítson, hogy végül is ki tesz és mit 
tesz annak érdekében, hogy az elpusztulása ne következzen be az adott területnek. Ennek 
igazából nincs jelentősége álláspontunk szerint. A szubjektív elemeknek nincs jelentősége, 
annak az objektív körülménynek van csak jelentősége, hogy ilyen károsodás ne következzen 
be. Az, hogy itt tevékenységet végez vagy folytatását tűri, ez egy fölösleges és inkább zavaró, 
gyengítő elem ahhoz képest, ami célszerű lenne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ángyán képviselő úré a szó. 
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Azért az egy reális forgatókönyv, hogy valaki bérbe 

adja a területét, és a bérlő károsítja a területen az élővilágot, ebben az esetben a tulajdonos is 
felel azért, hogy a bérlő milyen módon károsítja a területet. Tehát ezt azért érdemes lenne 
meggondolni.  

 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Egyetértek vele. 

Nekünk az az álláspontunk, hogy az legyen mérlegelendő, hogy folyik-e ilyen tevékenység, ki 
folytat, ki tűr, ennek nincs jelentősége, és ez szűkíti a lehetőségeket. Tehát, hogyha egy 
pontosabb fogalmazást létre tudnánk hozni, akkor nagyon könnyen tudnánk egy olyan 
szöveget előállítani együtt, amit támogatni tudna a kormány.  



 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Varga képviselő úr kért szót. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Felhívnám a figyelmét, hogy itt az eredeti szöveg 

kifejezetten a tulajdonos által ilyen tevékenység folytatására terjed ki. Tehát azzal, hogyha 
vagy a tevékenység folytatását tűri, azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy a tulajdonos 
kötelezettségévé teszi a törvény. Ennél pontosabban ezt nem lehet megfogalmazni. Ebben 
semmi zavaró nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ódor képviselő úré a szó. 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Amennyiben itt kénytelen 

vagyok hozzászólni, hogy pontosan egy kiterjesztőbb jellege van ennek, nem érzem a szűkítés 
gondolatát. És sajnálatos módon gyakorlati tapasztalatokat, nem kisajátítás, de ugyanígy a 
természetvédelemmel kapcsolatos dolgoknál van, hogy büntetik a tulajdonost, amikor ő ott 
sincs, ő onnan több tíz km-rel távolabb lakik, és nem is tudjuk megmondani, hogy ki volt az, 
aki a Natura 2000-es területen tett valami problémát, azért mondom, hogy az élet egy kicsit 
más területén vagyunk, más törvény vonatkozik rá, de gyakorlatilag a tulajdonost bünteti 
akkor is, amikor ő bizonyítottan nem követett el ott semmit. Uram bocsá’, persze ez egy 
kibúvó is lehet, hogy azt mondja, hogy persze, én sosem voltam ott, és valakik, akik 
odamentek. De ez életszerű, és azt gondolom, hogy érdemes ezt végiggondolni, hogy mindig 
azt, aki megfogható, aki egyébként oly értelemben bizonyíthatóan nem is tett ott semmi olyan 
tevékenységet. Tehát ahogy a kormány képviseletében azt hallottuk, hogy az irányával 
foglalkoznának, akkor érdemes volna ezen gondolkodnunk. Hogyha valaki ezt fel tudná 
vállalni. Ha az irányultsága jó, akkor találjuk meg azt a félmondatot, de azzal az indoklással, 
hogy ez szűkítő, hát én nem így érzem, pont fordítottan, de hát ez az én saját véleményem, 
nem tudok mást, csak az enyémet elmondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyelőre több hozzászólót nem látok, a kormánynak 

adom vissza a szót.  
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tehát ezzel abszolút egyetértek, könnyen és gyorsan meg lehetne javítani ezt a 
módosítót, a szűkítést inkább „az élővilág károsításával jár” momentumban látjuk, tehát nem 
a személyi kör szűkül, mert az valóban nem szűkül, és ezzel is értünk egyet egyébként. Tehát 
ebben az irányban egyetértünk az elmozdulással, de tudnánk ezt a személyi kör tekintetében is 
jobbá tenni, „az élővilág károsításával jár” momentumot meg el gondoljuk hagyni, mert az 
egy lehetséges károsítási irány, de ezen kívül még számos más elem is felmerülhet. Tehát 
mondom, még egyszer, körülbelül öt perc alatt ezt meg tudnánk javítani, és tudnánk egy 
módosítót záróval vagy bármely más technikával készíteni, ami alkalmas lenne az elfogadásra.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga képviselő úr!  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Sajnálom, de ezzel sem igazán értek egyet, hiszen kevés az a 

meghatározás, hogy a védelem céljával oly mértékig össze nem egyeztetett tevékenységet 
folytat. Ezt bővíti ki arra, hogy de mi az az össze nem egyeztethető tevékenység, ami ezer 
dolog lehet, de itt szűkíti azzal, hogy a terület élővilágának károsítására. Tehát éppen hogy az 
eredeti szöveget ez pontosabbá teszi, a második részt is.  

 



ELNÖK: Köszönöm. Én azt javaslom a bizottság részére, hogy adjunk egyharmadot 
ennek az indítványnak, és akkor van arra később lehetőség, akár az alkotmányügyi vagy a 
Fenntartható fejlődés bizottsága a záró aktushoz tudjon megfelelő módosítást, illetve 
kiigazítást adni. Most gyakorlatilag körbejárunk ebben a kérdésben, a célt szerintem mindenki 
érti, és támogatni kívánja. Nem tudom, megfelelő-e így a képviselők számára. Igen, Jakab 
képviselő úr! 

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Egyetlen gondolatot szeretnék csak hozzáfűzni. Valóban a 

cél nagyon jó, de úgy alaposan, ha végiggondoljuk, nemcsak az élővilág-károsítás, hanem 
számtalan más körülmény is van, szerintem van bennünk annyi képesség, hogy ezt végig 
tudjuk gondolni, és akár egy közös álláspont kialakításával tudunk egy módosítót alkotni. 
Jobban rendbe tudjuk hozni, tehát tudjuk segíteni ezt a módosítót, hogy még pontosabban 
fogalmazzak. Nagyon kényes dolog a kisajátítás, nagyon körbe kell járni, én úgy gondolom, ez 
egy alaposabb mérlegelést mindenképp igényel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor lezárom a vitát. Szavazzunk! A kormány nem 

támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmadot kapott. Köszönöm szépen.  
A következő módosítás a Schmidt Csaba képviselő úré, ami összefügg a 3-as ponttal. 

Kormányálláspont?  
 
DR. VILLÁNYI IMRE (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, 

mindkét pontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) A bizottság 

támogatja-e a módosító javaslatot? (Szavazás.) A bizottság támogatja. Több, minket érintő 
kérdés nincs. Köszönöm szépen a jelenlétet. 

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8679. szám) (Pócs 
János (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Rátérünk a következő napirendi pontra. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. 
Andréka Tamást.  

Az első körben a házszabályszerűségről kell döntünk, a Gazdasági bizottság 
javaslatáról. Főosztályvezető-helyettes úr, kormányálláspont?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A házszabályszerűség 

vonatkozásában nem szeretnék álláspontot képviselni.  
 
ELNÖK: Jó, akkor bizottsági vélemények? Előterjesztő részéről?  
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Köszönöm a szót. A módosító indítványt a magam 

részéről nem tudom elfogadni, ezzel együtt egyetértek azzal, hogyha egyharmadot fog kapni, 
és egy új lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal és a kormány 
álláspontja közelítsen egymáshoz. A 18. passzus kivétele olyan mértékben gyengíti, hogy pont 
az ellenkező hatását fejti ki ez, mint amit szerettünk volna. Én megértem a Gazdasági 
Versenyhivatal álláspontját, ugyanakkor még mindig hangsúlyozom, hogy a gazdák azt várják 
a magyar kormánytól és azt várják a magyar Gazdasági Versenyhivataltól, amit eddig még 



húsz év alatt nem tapasztaltak, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a gazdák és a termelők 
oldalán legyen. Erre még eddig nem volt példa, és ez a módosítás sem ezt erősíti. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Jó, köszönöm. Tisztáztuk a kollégákkal a feladatunkat: itt arról kellene 

döntenünk, hogy ez a módosítás házszabályszerű vagy nem házszabályszerű. Itt javaslat 
érkezett a bizottság részére, hogy ez nem házszabályszerű. Erről kell most döntenünk, és amit 
Pócs képviselő úr mondott, arra a 3. pontban kell megadnunk az egyharmadot. Az első két 
pontban a házszabályszerűségről kell döntenünk. Én azt javaslom, hogy a Gazdasági bizottság 
1. pontban lévő javaslatát ne házszabályszerű rendelkezésnek tekintsük, mivel túlterjeszkedik 
a feladatkörén. Van-e kérdés, észrevétel? Aki azt mondja, hogy ez nem házszabályszerű, az, 
kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez egyhangú.  

A 2-es pontnál szintén ugyanaz a feladatunk, gondolom, főosztályvezető-helyettes 
úrnak hasonló az álláspontja. Szavazzunk arról, hogy ez is túlterjeszkedik, tehát nem 
házszabályszerű. Aki egyetért, szavazzon! (Szavazás.) Ebben is egyhangúan szavaztunk. Most 
rátérünk a 3. pontra, az előterjesztő ezt nem támogatja, de kérem azt, hogy a bizottság 
egyharmadot adjon erre a pontra. Főosztályvezető-helyettes úr, kíván-e hozzászólni?  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, alapvetően ez a 

pontja a módosító javaslatnak egy technikai hatályon kívül helyezés, ami annak ellenére, hogy 
technikai, visszalépés a jelenlegi törvényi szabályozásban foglaltakhoz képest. Tehát úgy 
gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a bizottság nem találta házszabályszerűnek az 1. és 
a 2. pontokat, ebben az esetben ne támogassa a 3. pontot, ugyanis az úgy nyert volna értelmet, 
az 1. és a 2. pont együttolvasásával, illetve együttalkalmazásával, de hogyha azok nem 
házszabályszerűek, ugyanakkor ez a rendelkezés hatályon kívül helyezésre kerül a törvényből, 
az kifejezetten egy negatív hatást váltana ki a jogalkalmazók számára, tehát ebben az esetben 
ne támogassa a bizottság a 3. pontot. 

 
ELNÖK: Jó, ennek ellenére én javaslom, hogy egyharmadot kapjon ez a módosító 

javaslat. Ángyán képviselő úr!  
 
DR. ÁNGYÁN JÓZSEF (Fidesz): Én a főosztályvezető-helyettes úr érvelésével értek 

egyet. Egyszerűen, ha mi azt mondtuk, hogy házszabályellenesnek tartjuk az első két pontot, 
vagyis túlterjeszkedett a Gazdasági bizottság, akkor azt a javaslatát se támogassuk, hogy 
veszítse hatályát épp az, amit törölni akart a Gazdasági bizottság. Tehát én azt gondolom a 
magam részéről, hogy a Mezőgazdasági bizottságnak lehet egy határozott álláspontja a 
tekintetben, hogy az eredeti előterjesztést akarja megtartani. Házszabályellenesnek minősíti a 
Gazdasági bizottság előterjesztését, túlterjeszkedés van, ennek következtében a 3. pontot sem 
szavazzuk meg. Nem veszítheti hatályát az, amit éppen törölni akart a túlterjeszkedő 
Gazdasági bizottság.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jakab képviselő úr!  
 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Azon az okon és jogon is kértem szót, hogy a Gazdasági 

Versenyhivatallal az elmúlt időszakban elég komoly iszapbirkózást folytattam. Az, amit a 
Gazdasági Versenyhivatal művel, remélem, hogy a bizottság előtt találkozunk velük, az már a 
mezőgazdasági termelői körben tarthatatlan és elfogadhatatlan. Ezt nagyon határozottan, 
egyértelműen szeretném leszögezni. Tehát mindenképpen ezen a helyzeten változtatni kell, 
ugyanis most még perek sorozata zúdul a termelőkre, két évre visszamenőleg pontosan abból 
az okból kifolyólag, hogy a Gazdasági Versenyhivatal kétszer utasította vissza a 



kezdeményezésünket, gabonapiaci ügyben, de sorozatban tudnám a többit is mondani. Tehát 
ezt példaként emeltem ki. Azt szeretném, ha mindenki érzékelné, hogyha a piac működése 
tekintetében rendet akarunk, ahhoz egyértelmű szabályozásra van szükség, és ennek a 
szabályozásnak a megalkotását, elfogadását semmilyen egyéb szempont nem írhatja felül. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb hozzászólás? A Gazdasági bizottság 

részéről érkezett olyan megkeresés, hogy azért, mert további egyeztetés szükséges, kéri, hogy 
egyharmadot adjon a bizottságunk. Erre majd még később visszatérünk. Nem azt jelenti, hogy 
támogatást is fog majd kapni, de pont az egyeztetés esélyét fenntartja. Illetve a jövő héten 
kedden a Versenyhivatal képviselői a bizottság vendégei lesznek, tehát kérem a képviselőket, 
hogy akkor a jelenlétükkel demonstrálják ezt a fajta véleményt, és nyilván szóban is ki lehet a 
véleményeket nyilvánítani. Van-e esetleg egyéb hozzászólás még? (Nincs jelentkező.) Azt 
kérem a bizottság tagjaitól, hogy azért az egyharmadot adjuk meg. Ki ért egyet a Gazdasági 
bizottság ezen előterjesztésével? (Szavazás.) Egyharmadot megkapott a javaslat. Köszönöm 
szépen.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Átmegyünk a 3. napirendi pontra. Nagy szeretettel köszöntöm Palotai Kinga 
főosztályvezető asszonyt és Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat. Érkezett a 
kollégáink részéről egy felkérés, hogy a bizottságnak is legyen beadva módosító javaslata az 
álláspontok után. Először nézzük a 27-es pontot. Vágó Gábor képviselő úr javaslata. 
Kormányálláspont?  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Üdvözlök 

mindenkit, szeretném jelezni, hogy tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca nem támogatja 
ezt a módosító indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmad sem 

támogatja. 
A következő a 28-as, ami összefügg a 30-assal. 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) A bizottság szavazzon róla! 

(Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat.  
A 29-es pont kiváló módosító javaslat, Font Sándor és Horváth István részéről, ami a 

gyümölcsboroknak a szerintünk fölösleges jövedéki adójáról szól, a szőlész-borász társadalom 
pozícióját, illetve olyan folyamatokat indíthat el, ami nagyban visszahozza a borhamisítást. 
Ezért tettük be ezt a módosítást.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Szeretném 

kifejezni, hogy igen, tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nehéz kérdés, és a bizottságnak 
ígértem is egy választ arra vonatkozóan, hogy miért került be a törvényjavaslatba ez a 
módosítás. És el is készült ez a válasz, folyamatban van, meg fogja kapni a bizottság, csak az 
aláírások miatt nem történhetett ez meg. Ebben a válaszban kifejtjük, hogy ennek a 
javaslatnak az az oka, hogy az Európai Unió szabályozása szerint a szőlőborra és a 



gyümölcsborra azonos jövedékiadó-mértéket kell alkalmazni. Az Európai Bizottság fel is 
szólította Magyarországot arra, hogy ezt megfelelően alkalmazzuk. Hogyha a többi 
tagállamban körülnéznek, ott is azonos jövedékiadó-mérték van a szőlőborra és az egyéb 
borra. Amikor felszólítottak minket ennek a kötelezettségnek a teljesítésére, akkor két dolog 
merült fel. Az egyik az volt, hogy a gyümölcsbor, egyéb bor jövedéki adóját csökkentsük le a 
szőlőbor adójának mértékére, vagy fordítva, a szőlőbor adómértékét emeljük meg, nyilván ez 
utóbbi nem jelenthetett reális alternatívát. Mi is tisztában vagyunk a kockázatokkal. Folyik az 
egyeztetés a Vidékfejlesztési Minisztériummal, hogy esetleg mit lehet tenni ebben a témában, 
de azt kell mondanom, hogy a tárca álláspontja a fenti okok miatt jelenleg az, hogy nem 
támogatja a módosító indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ódor képviselő úré a szó. 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Nem a renitencia, meg a kuruc és 

egyéb gondolkodás, de mégis csak azt kell mondanom, hogy van ennek reális veszélye, és 
megértjük, amit a tárcának képviselni kell, hiszen hozzá jön az első ilyen felszólítás. 
Szerintem nem az első és nem is az utolsó Magyarországgal szemben, vélhetően hetente 
kapunk még néhány ilyet. Nem tudom, hogy ez mióta áll fenn, lehet, hogy ezt majd abban a 
válaszban megkapjuk. Én inkább a mieink védelmében mondanám, hogy azok a veszélyek, 
amikről már többször hallottunk itt a bizottságban, hát most próbáljuk meg kitartani magunkat 
ennél az álláspontnál, aztán uram bocsá, ha végül legyőznek, azzal az a probléma, hogy előbb-
utóbb meg fog jelenni a magyar bor minőségében. Vélhetően ennek ez is a szándéka. Mindig 
találnak majd egynéhány olyan embert, aki élni fog ezzel a lehetőséggel, amit itt egyelőre csak 
veszélynek mondunk. 

Úgyhogy én azt mondom, hogy tiszteletben tartva a tárcát képviselőt, nem vele van 
személyes vitánk, meg nem is a tárcával, de még fognak mondani Brüsszelből annyi jót ránk, 
és akkor talán egyszer az életben azt mondjuk, hogy … mert az előző szavazásnál a 
lelkiismeretemet meg kellett gyapálnom, tehát most itt ennél tartsunk már ki. Nem magunk 
miatt, nem a magunk lelkiismerete miatt, hanem a magyar borászat érdekében, bármennyire is 
nagyszerűek ezek a gyümölcsborok, hát igyanak valami mást ezek a fiatalok, bár tudom, hogy 
Magyar képviselő úr elmondta, hogy mennyire szeretik ezt a fiatalok, szeressék, csak ne 
tegyék tönkre a szőlőbort. Úgyhogy azt javaslom, hogy tiszteletben tartva minden más 
véleményt, ha ez lenne az egyetlen eljárás ellenünk, akkor még lehet, hogy meghúznánk 
magunkat, most meg már rándítunk a vállunkon, mert lesz még ezen túl is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen támogató szavait a képviselő úrnak. Varga képviselő úré a 

szó. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Én azt szeretném megkérdezni, vagy felhívni a 

figyelmünket, hogy végül is én természetesen nem a szőlész-borászok ellen szólnék azzal, 
amikor azt a kérdést teszem fel, hogyha a gyümölcsbor készítésének a minőségi előírásait 
felemelnénk a szőlőborhoz, akkor valójában egy tisztességes verseny alakulhatna ki, és akkor 
valóban a fogyasztó ízlésére lehetne bízni, hogy akkor most melyik bort szeretné jobban, a 
gyümölcsbort vagy a másikat. Mert azzal teljesen egyetértek, hogy ezeket a pancsolmányokat, 
ami tisztaszeszt, aromát, cukrot beletéve, ne itassuk. De az, hogy most egy 
gyümölcstermelőnek ugyanúgy ez egy termék, kifutási lehetőség, hogy ő bort is tud belőle 
készíteni, mint ahogy a szőlésznek. Tehát én azt gondolom, hogy itt ne állítsunk szembe 
ágazatokat egymással, hanem inkább azt a követelményt próbáljuk megfogalmazni, hogy 
támasszunk a gyümölcsbor készítése elé is olyan követelményeket, mint a szőlőbor elé. És a 



fő érv, ami miatt ezt nem kéne támogatni, tehát a gyümölcsborok terjedését, akkor az 
megszüntethető.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedi, én azzal szeretnék érvelni, hogy 

gyakorlatilag nem a magyar gyümölcsbor-készítők részéről van kezdeményezés, illetve 
nyomás a parlamenten, hogy mi erről döntsünk, hanem egy EU-s megfelelésnek, tehát 
vélhetően a külföldi gyümölcsbor-előállítók részéről van ez a kezdeményezés, hogy az EU-n 
végig nyomják azt, hogy adott esetben a piacokat elárasztják gyümölcsborral, adott esetben 
közvetett módon lehet majd a borhamisításnak utána ez egy bölcsője Magyarországon, jelen 
pillanatban ilyen, hogy gyümölcsbor-forgalmazás, ez ma Magyarországon, az én ismereteim 
szerint lehet, hogy egy-két helyen jelen van, de mind kultúrájában, mind fogyasztásában ez 
abszolút nem jellemző a magyar borfogyasztásra. (Hanó Miklós: A nutriakolbász is ilyen.) A 
hasonlat szerintem jó ebből a szempontból. Jakab elnök úr! 

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Egyetlen gondolatot hadd fűzzek hozzá. Olyan vidék 

képviselőjeként, ahol jelentős a gyümölcstermesztés, úgy gondolom, hogy megvan a kultúrája 
annak, hogy esetlegesen a gyümölcs friss fogyasztása vagy a gyümölcsből készült tiszta 
gyümölcsitalok készítése mennyire terjed, tehát megvan a kultúrája ennek, és azt gondolom, 
hogy erre kellene koncentrálnunk, hogy ezt próbáljuk meg inkább fokozni, és csak halkan 
jegyzem meg, de ezzel nem vagyok egyedül Magyarországon, hiszen a jegyzőkönyv is 
nyilvános, hogy a gyümölcsborok, ha polgárjogot nyernek Magyarországon, széles körben 
elterjednek, és mindenki elfogadja, hogy igen, gyümölcsbor, akkor ez bizony, mondjuk ki, a 
borhamisítással nagyon szorosan összefüggésbe hozható, és innentől kezdve nem tudunk gátat 
szabni, mert azt mondjuk, hogy van egy európai uniós direktíva, mi ezt elfogadtuk, és 
megállítani sem lehet. Igaza van Varga képviselő úrnak, hogy valóban a szakmai előírásokat 
nagyon profi módon meg lehet határozni, ennek megvan az ellenőrizhetősége is, azonban mint 
oly sok mindennel, látjuk, hogy mekkora iszapbirkózásokat folytatunk, sajnos évtizedek óta.  

Ezt sajnos, amit elmondtam, az élet mondatta el velem, nyomós okom volt elmondani. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. A bizottság támogatja-e a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm szépen 
jobbikos képviselőtársainknak is. (Közbeszólás: A jó bort megkóstolnák ők is. Szerintem ezt 
nem neked mondták, Pisti. A Tiffán nincs itt, annak nem tudjuk mondani!)  

A 32-es pontra térünk át, ami összefüggésben van a 61-es ponttal, Vágó Gábor 
képviselő úr javaslata.  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca az 

indítványt. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat.  
A következő a 34-es Ughy Attila képviselő úr javaslata. 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca az 

indítványt. 
 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat.  
Az 53-as javaslat?  
 



PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca az 
indítványt. 

 
ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat.  
Az 54-es dr. Kiss Sándor javaslata. 
 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a tárca az 

indítványt. 
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Indoklást kérünk. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A benyújtott törvényjavaslat 

arra tesz javaslatot, hogy a kamarai tagdíj akkor is adók módjára behajtható legyen, hogyha 
annak az összege az ötezer forintot meghaladja. Jelenleg is tartalmazza a kamarai törvény a 
tagdíj adók módjára való behajthatóságát, azonban az adózás rendjéről szóló törvény 
értemében csak a tízezer forintot meghaladó összeg hajtható be. Ezért született meg a 
benyújtott törvényjavaslat. A módosító indítvány ehhez képest azt fogalmazza meg, hogy erre 
a behajtásra csak akkor kerülhet sor, hogyha egyébként valaki nem tagja a szakmai 
kamarának. Tehát kizárná annak a tagnak a tagdíjtartozása behajtását, aki már bent van a 
kamarában. Tehát elég egyszerűen el lehetne kerülni ily módon a tagdíjfizetést, ezért nem 
támogatjuk ezt az indítványt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés? (Nincs jelentkező.) A 

bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott a javaslat.  
Akkor az előterjesztésben lévő pontokról szavaztunk, illetve a kollégáink 

előkészítettek egy bizottsági módosító javaslatot, én úgy tudom, hogy a tárca ezt megismerte. 
Van-e tárcaálláspont ezzel kapcsolatban?  

 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, igen, megismertük 

ezt a módosító javaslatot, és a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény? (Nincs jelentkező.) A bizottság 

támogatja-e ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen az előterjesztőnek. A 3. napirendi ponttal is végeztünk. 

Egyebek 

Áttérünk az egyebekre. Varga képviselő úr kíván hozzászólni. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Igen. Köszönöm szépen. Főosztályvezető asszonytól 

szeretném kérdezni, hogy én azért nem adtam be módosító javaslatot a növényolajjal 
kapcsolatosan, mert őszintén szólva azt reméltem, hogy választ kapok rá egy picit rövidebb 
idő alatt, és még a válasz a mai napig nem érkezett meg. Mert annak függvényében szerettem 
volna módosítót beadni. Utána alaposan tanulmányoztam az összefüggéseit is ennek a 
salátatörvénynek az egyéb pontjaival, és hát ott jelentős zavarok vannak, és nem reméltem, 
hogy a tárcától megkapjuk a kérésünknek megfelelően azt a tájékoztatást. Nem kaptuk meg. 
Hogy esetleg ennek a pillanatnyi állásáról lehet-e tudni, hogy ezen dolgoznak-e, vagy esetleg 
van-e már valami félkész álláspont vagy egyáltalán. Mert ez valóban nagyon fontos lenne a 
gazdák tájékoztatása szempontjából, hogy ebben tisztán lássunk, a növényolaj saját 
gazdaságban történő felhasználásáról.  



 
PALOTAI KINGA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a képviselő 

úr kérdését, és elnézést kérek, én is úgy terveztem, hogy megkapják már erre a bizottsági 
ülésre ezt a tájékoztatást is a másikkal együtt. Szerintem a mai nap folyamán meg fog érkezni 
jóváhagyás, illetve aláírás alatt van az anyag.  

 
ELNÖK: Jó. Köszönöm szépen. Az egyebekben még annyit szeretnék elmondani, 

hogy a jövő héten kedden tíz órakor lesz a következő bizottsági ülésünk, ahol a 
Versenyhivatal elnöke lesz a bizottság vendége. Tehát azon képviselők, akik a 
Versenyhivatallal kapcsolatban korábban is markáns állásponttal rendelkeztek, akkor itt ezt, 
bizottsági munka keretén belül is tudják érvényesíteni.  

Egyéb véleményt, hozzászólási szándékot nem látok. Köszönöm mindenkinek a 
jelenlétet. Kellemes és kegyeletteljes hétvégét kívánok mindannyiunknak!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 38 perc) 

 

Horváth István  
 a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  


